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СЕлСКОСТОПаНСКа ПОлиТиКа
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СПРАВЕДЛИВА ОСП  
20 % от земеделските 
стопанства все още получават 
80 % от всички преки плащания 
по ОСП. 

стопанства получават 123 милиона евро, толкова 
колкото и 100 000 по-малки френски земеделски 
стопани. Една важна стъпка към решаване на 
проблема би било определянето на горна граница 
за плащанията към земеделски стопанства от 
100 000 EUR годишно. Това ще позволи 
преразпределянето на 7 милиарда евро между 
държавите членки и земеделските стопани. Тези 
средства следва да се използват за насърчаване 
на прехода към устойчиво земеделие и 
дългосрочна заетост в селскостопанските 
икономики. Освен това е необходимо да се 
преустановят несправедливите търговски 
практики като субсидиите за износ. Вместо това 
трябва да се реализира правото на храна за 
всички, посредством местни хранителни системи 
в развиващите се държави и справедливи условия 
на търговия. Справедливост и солидарност 
трябва да бъдат основите, на които се крепи 
Европейският съюз. ОСП беше основен елемент 
в системата на европейската продоволствена 
сигурност и политическа интеграция. Тя трябва 
отново да се превърне в основния социален 
договор между земеделските стопани и 
гражданите. 

Във всички държави членки незначителен брой 
предимно едри агро-индустриални 
производители получават над 300 000 EUR 
годишно – основно, за да бъдат по-
конкурентоспособни и да се разрастват. Във 
Франция 160-те най-големи земеделски 

ОСП трябва да бъде реформирана, за да се 
помогне на земеделските стопани и на гражданите 
да изберат устойчивото земеделие и безопасни 
хранителни продукти. Биологичното земеделие 
трябва да се превърне в предвестник на 
земеделието на бъдещето и не трябва да 
продължава да се разглежда като привилегия за 
малцина. ОСП трябва да насърчава редуването 
на културите, а не монокултурното земеделие. 
Това би помогнало да се намали употребата на 
пестициди и торове и следователно да се намалят 
емисиите на парникови газове, свързани със 
селското стопанство. Управлението на 
биоразнообразието в земеделието, подобряването 
на плодородието на почвите, опазването на 
водите и хуманното отношение към животните 
трябва да са в основата на дългосрочната 
производителност и продоволствената сигурност. 
Кравите се нуждаят от добри пасища и местно 
произведени протеини, а не от вносни генетично 
модифицирани фуражи. Големината на стадата 
трябва да бъде балансирана със земеделската 
площ, необходима за тяхното устойчиво 
отглеждане, вместо животните да бъдат тъпкани 

в тесни животновъдни ферми и клетки. 
Екологизирането на ОСП означава постепенно 
преустановяване на всички неустойчиви 
селскостопански практики, които разчитат на 
вносни фуражи, нефт, пестициди и антибиотици. 
Ние искаме системи за земеделие и прехрана, 
които са добри за хората и природата.

ОСП трябва да насърчава 
редуването на културите, а не 
монокултурното земеделие

„ЗЕЛЕНА” ОСП 
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МЛАДА ОСП  
Броят на земеделските стопани 
ще намалее с над 7 милиона 
през следващите 10 години

В Европа само 6 % от земеделските стопани са 
под 35 години, докато 80 % са над 55. Броят на 
земеделските стопани ще намалее с над 7 милиона 
през следващите 10 години поради липса на 
наследници, ако ОСП не бъде променена. Там, 
където селата опустяват, училищата се затварят 
и не е осигурено медицинско обслужване, просто 
няма място за млади семейства, включително и 
за най-конкурентоспособните млади земеделски 
стопани. Това трябва да разтревожи 
формиращите политиката фактори.
ОСП следва да се използва, за да се направи 
селският живот по-привлекателен не само за 
„конкурентоспособните“ млади земеделски 
стопани, но и за начинаещите. Тя трябва да 
подкрепя кооперирането между дребните 
земеделски стопани, съвместното земеделие, по-
добрия достъп до земя и обучение  на устойчиви 
практики. По този начин ОСП може да насърчи 
достойна работа в локални и ефикасни хранителни 
вериги. Вместо да се отписва селският живот като 
минало, солидарността между поколенията и 
тяхното активно обновяване трябва да се 
превърнат в нов европейски приоритет.

Една политика остарява, ако се игнорират новите 
идеи. младите хора изчезнаха от земеделските и 
селските общности, защото политическата догма 
„расти или изчезвай “ доведе до опустяване на 
селските райони и застаряване на селското 
население. 

Гражданите имат не само правото да знаят как 
се използват тези 100 евро, с които те 
финансират годишно ОСП чрез своите  данъци, 
но също правото да имат ОСП, която отговаря 
на техните тревоги относно общественото 
здравеопазване, хуманното отношение към 
животните и опазването на природата. 
земеделските стопани не желаят да зависят от 
субсидии, а от един справедлив доход, получаван 
за храните, които те произвеждат, и за други 
обществени блага, които те осигуряват за всички.
Една демократична ОСП трябва да постигне 
справедливо равновесие: предотвратявайки 
спекулацията с хранителни продукти и 
принуждавайки пазарите да работят така, че 
земеделските стопани да получават справедлива 

цена за своята продукция. ОСП следва да помага 
за възстановяване на връзката между 
земеделските стопани и гражданите и да насърчи 
местните хранителни вериги. Тя следва да 
осигурява на гражданите прозрачност и 
информация за процеса на формиране на 
политиката и пътища за оказване на влияние 
върху вземащите (политически- отпада) решения. 
Ние се нуждаем от ново управление на развитието 
на селските райони, което активно подкрепя 
усилията на земеделските стопани и живеещите 
в селските райони да си възвърнат контрола 
върху своята икономика и културен живот, вместо 
формирането на политиката да се оставя на 
стратегиите на многонационални търговски 
предприятия и вериги супермаркети.

ОСП следва да помага за 
обновяване на връзката 
между земеделските стопани 
и гражданите и да насърчава 
местните хранителни вериги

ДЕМОКРАтИЧНА ОСП
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на все по-голямо производство и все по-голямо 
потребление. Добрата храна е прясна и вкусна 
и не съдържа нездравословни компоненти. 
зависимостта на промишлените животновъдни 
ферми от антибиотици във фуражите и при 
лечението на животните подкопава общественото 
здраве и сигурността на хуманната медицина. 
Тази зависимост трябва да бъде прекратена и 
ОСП трябва да се стреми да насърчава 
хранителните цикли на агро-екологичните 
хранителни системи. Тя трябва да включва 
обучение и активно подпомагане на земеделските 
стопани да работят съвместно с природата, 
вместо да ѝ се противопоставят. ОСП трябва да 
прекрати прахосването на огромни количества 
храна, като скъсява хранителните вериги и 
насърчава балансираните хранителни режими с 
цел осигуряване на достатъчно храна, вместо да 
води систематично до излишъци.
Една здравословна ОСП би била  по-разумна, по-
агрономически и културно обоснована  и много по-
ефтина политика по земеделие, хранене и 
здравеопазване. Тя би черпила от голямото 
многообразие на знания на земеделските стопани 
и вкусове на потребителите. Тя ще ни върне 
здравословното уважение към храната, която 
произвеждаме и консумираме.

Общественото здраве и доброто качество на 
храната следва да са в основата на една нова 
ОСП. Политиките в областта на земеделието и 
храните трябва да бъдат преориентирани, така 
че да се отдалечат от разрушителната спирала 

ЗДРАВА ОСП 
Добрата храна е прясна и вкусна 
и не съдържа нездравословни 
остатъчни вещества

Тя трябва да включва по-ефикасни проверки и 
санкции, основани на принципа „замърсителят 
плаща“. ОСП не следва да предоставя обществени 
средства на застрахователни компании за 
намаляване на риска от загуби на реколта. Тя 
трябва да подкрепя земеделските стопани при 
подобряването на предохранителните  мерки 
срещу природни и пазарни рискове. Това ще 
направи по-лесен живота на тези, които приемат 
необходимостта от преход към по-устойчиви 
системи за земеделие и прехрана и ще затрудни 
онези, които нарушават правилата. 

Основният довод срещу една истинска реформа 
на ОСП е, че тя би довела до „повече бюрокрация“. 
В действителност много от правителствата и 
администрациите са създали неефикасни и тежки 
бюрократични процедури, а сега обвиняват 
Брюксел, че усложнява живота на земеделските 
стопани. 
ОСП не бива да усложнява живота на 
земеделските стопани, но и не бива да улеснява 
нарушаването на закони за околната среда, 
хуманното отношение към животните или 
общественото здраве от страна на земеделските 
стопани или агро-индустриалните предприятия. 

ОСП не следва да усложнява 
живота на земеделските 
стопани

ЛЕСНА ОСП 

1 2 3 4 5 6



Група Greens/
EFA в Европейския 

парламент 

60, rue Wiertz 
1047 Brussels

Белгия

www.greens-efa.eu

Новата ОСП трябва да е справедлива, „зелена“, 
млада, демократична, здравословна и лесна 
– или няма да просъществува. Старата ОСП 
вече е мъртва. Тя е несправедлива, неустойчива, 
склеротична, недемократична, нездрава и 
бюрократична. Да не се реформира ОСП 
означава да се нанесе сериозен удар на 
европейската идентичност и солидарност и да 
се дадат козове в ръцете на националистичните 
политици. Европейските земеделски стопани и 
граждани преоткриват ценността на храната и 
ценностите на солидарността. Това изисква 
организирането на мрежи за устойчиво 
земеделие и храни и на граждански инициативи. 
ОСП трябва да бъде реформирана – сега или 
никога.
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