
Отворено писмо до Европейската комисия
Г-н Франс Тимерманс, Изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия

Г-жа Дубравка Шуица, Заместник-председател, Комисар за демокрация и демография

Г-н Януш Войчеховски, Комисар за земеделие

Г-жа Стела Кириакидес, Комисар за здравеопазване и безопасност на храните

Г-н Виргинус Синкевичус. Комисар за околна среда, океани и рибарство

Г-н Йоханес Хан, Комисар за бюджет и администрация

Относно: Искане за поемане на ангажимент на Комисията за повишаване на амбицията на 
селскостопанските политики, представени от националните правителства

7 декември 2021 г.

Уважаеми комисари,

Ние, гражданското общество, което предстaвлява хиляди граждани на ЕС, се обръщаме към Вас, за да 
Ви призовем за насърчаване на държавите-членки да използват всички потенциални възможности за по-
справедливи и по-екологични стратегически планове за ОСП, вместо да се придържат към минималните 
изисквания, договорени в тази реформа. Цялата колегия на комисарите и особени Вие, поради Вашата 
отговорност за селското стопанство, здравеопазването и храните на ЕС, но и за нашата демокрация, 
околна среда, климат и ефективност на бюджета, ще вземете решение за одобрение на 
селскостопанските политики, подадени от нашите правителства.

Миналата седмица Съветът на ЕС предприе финалната стъпка за реформа на Общата селскостопанска 
политика (ОСП), след като одобри регламентите на ОСП на европейско ниво. Според комисар 
Войчеховски, „Държавите-членки вече имат възможност да изготвят свои собствени стратегии въз 
основа на собствените си нужди и силни страни. Те имат възможността да поставят цели и да 
предприемат действия, за да постигнат реални резултати.“1 Нашите организации работят неуморно 
на национално ниво, за да гарантират, че подобна амбиция ще бъде отразена в проектите на 
стратегически планове на държавите-членки. Резултатите за момента обаче са изключително 
разочароващи по отношение на  обозримите предизвикателства и ангажименти за ОСП.

Първо, що се отнася до екологичните цели, член 92 предвижда следното: „Чрез своите стратегически 
планове за ОСП държавите-членки трябва да се стремят към по-голям общ принос за постигане на 
специфични цели, свързани с околната среда и климата, в сравнение с общия принос, направен в период 
от 2014 до 2020 г.“. Въпреки това ние сме загрижени, че случая няма да е такъв. Например, имахме 
възможността да разгледаме два плана (френският и българския) и на тяхна база достигнахме до извода, 
че държавите-членки отиват в противоположната посока, намалявайки усилията, предназначени за 
климата и дейности, свързани с околната среда. Нашата последна надежда е, че Европейската комисия 
няма да одобри стратегически планове за ОСП, които не съответстват с т. нар. клауза „без отстъпление“ 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_6250
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или планове с еко-схеми, които включват практики без доказани позитивни ефекти върху околната 
среда.

Второ, въпреки фактът, че целите на Зелената сделка не са задължителни за държавите-членки, 
стратегическите планова за ОСП трябва поне да предлагат на фермерите възможността да получават 
допълнителна помощ, ако те са готови да допринесат за прехода към устойчиви хранителни системи, 
било то чрез биологично земеделие, хуманно отношение към животните, намаляване на пестициди или 
химически торове и др. Повечето стратегически планове, както са написани до сега, не предоставят на 
фермерите необходимата подкрепа. А именно ролята на Европейската комисия е да гарантира, че 
фермерите ще могат да допринесат за целите на Съюза до 2030 г. 

Трето, по отношение на социалната реформа на ОСП, проектите на стратегическите планове 
илюстрират липсата на намерение от държавите-членки действително да подкрепят малките и средни 
семейни стопанства. В Испания и Австрия, например, малките ферми отново ще страдат от 
несправедливо разпределение на директните и преразпределителни плащания, като земеделието с 
висока природна стойност също е забравено. Освен това стратегическия план на Ирландия изобщо не се 
позовава на социална обусловеност. Имаме нужда от Вас, членовете на Комисията, за да се уверим, че 
подобни явни несъвместимости с Вашите собствени декларации ще бъдат коригирани преди 
одобряването на стратегическите планове за ОСП.

Последно, регламентът изисква държавите-членки „да организират прозрачен процес по изготвяне на 
техните стратегически планове по ОСП и да установят партньорски отношения с компетентни 
регионални и местни власти, икономически и социални партньори, както и гражданското общество“. 
Въпреки това, в много страни като Белгия и Испания досега не са изпълнени условията за използване на  
знанията и приноса от заинтересованите страни и граждани. Нашите организации се обръщат към Вас с 
молба да проверите дали на национално ниво наистина са спазени прозрачни процедури и дали 
държавите-членки са обяснили  как са взели предвид  и отразили очакванията на гражданите.

Слабата амбиция в проектите на стратегическите планове буди тревоги за нашата Обща 
селскостопанска политика. За да се гарантира съхраняването на целите на общоевропейския проект,  
Европейската комисия трябва да се справи с предизвикателствата през този последен етап от процеса и 
това е изцяло нейна отговорност. Колегията на комисарите, която ще вземе решението за одобрението 
на стратегическите планове, притежава правната и политическа власт да повиши амбицията на нашите 
правителства да изпълнят очакванията на гражданите. Най-малкото в стратегическите планове трябва 
да се вземат предвид целите на стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за 
биоразнообразието и начините за тяхното постигане. 

Не само държавите-членки обръщат внимание на одобрението на техните проекти, гражданите също  се 
интересуват от този важен процес. Гражданите няма как да бъдат доволни от одобрение, което ще 
застраши екологичните, климатичните, здравните и социалните цели на ЕС.

С уважение,
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