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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейните
автори и от Комисията не може да бъде търсена
отговорност за използването на
съдържащата се в нея
информация

1962 г.

Взаимовръзка
между Европа и
нейните фермери за:

подобряванe на селскостопанската
производителност, за да се осигурят на
потребителите непрекъснати доставки с
хранителни продукти на достъпни цени;
да се гарантира приемлив жизнен
стандарт за хората, занимаващи се със
селско стопанство.

осигуряване на жизнеспособно
производство на храни, което ще допринесе
за изхранването на увеличаващото се
световно население;
повече от
50 години
по-късно

ЕС трябва
да посрещне нови
предизвикателства

климатичните промени и устойчивото
управление на природните ресурси;
грижа за околната среда на територията
на ЕС и поддържане на жизнеспособна
селскостопанска икономика.

Зърнени култури:

300 милиона тона

Захар:

18 милиона тона

Маслодайни семена:

30 милиона тона

Маслиново масло:

2 милиона тона

Ябълки:

10 милиона тона

Круши:

2 милиона тона

Цитрусови плодове:
Вино:
Говеждо и телешко месо:

11 милиона тона
170 милиона тона
7 милиона тона

Свинско месо:

20 милиона тона

Птиче месо:

13 милиона тона

Яйца:
Мляко:

7 милиона тона
150 милиона тона
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Предизвикателства пред
земеделските производители:

ОСП подпомага фермерите:

 финансова подкрепа, за
обработка на земята;
 създаване на допълнителни
работни места;
 обновяване на селските
райони;
 опазване на природата и
съхраняване на културното
наследство;
 преки и непреки задачи,
свързани със земеделието и
икономиката в селските
райони;

 производството на
хранителни продукти;
 запазване на природата и
съхраняване на
биологичното разнообразие.

 да отглеждат културите по
начин, който намалява
вредните емисии на парникови
газове;
 да използват екологични
селскостопански техники;
 да отговарят на стандартите за
опазване на общественото
здраве, околната среда и
хуманно отношение към
животните;
 да произвеждат и реализират
специфични храни от региона;

 принос към ограничаване
обезлюдяването на селските
райони;

 да използват по-оптимално
горите и горските райони;

 достъп до високоскоростни
технологии в селските
райони.

 да разработят нови приложения
на селскостопански продукти в
сектори като козметика,
медицина и занаяти.

В европейския
бюджет разходите
за ОСП се финансират
от два инструмента:

Европейският фонд
за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)
Европейският земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

 финансова подкрепа, за обработка на земята;

ЕФГЗ

споделено управление
между държавите членки и
Европейския съюз за
финансиране на следните
разходи:

 създаване на допълнителни работни места;
 обновяване на селските райони;
 мерки регулиращи или подкрепящи земеделските пазари;
 директни плащания на земеделските стопани в рамките на ОСП;
 мерки за информиране и насърчаване на селскостопанските
продукти за вътрешния пазар на Съюза или в трети страни.

ЕЗФРСР

финансира програмите за развити на селските райони, също чрез
споделено управление между държавите членки и Съюза.

ПАЗАРНИ
СТАНДАРТИ

СИСТЕМИ ЗА
КАЧЕСТВОТО,

идентифициращи продукти със
специфични качества;

СИСТЕМИ ЗА
СЕРТИФИКАЦИЯ

ХИГИЕНИ
СТАНДАРТИ

ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ НАИМЕНОВАНИЯ

насърчаване на продукти със специфични характеристики, по-специално
тези, които идват от по-необлагодетелствани или селски райони;
запазване на населението в селските райони;
ЦЕЛИ
подобряване на доходите на земеделските производители, в замяна
на "истински усилия за подобряване на качеството";
предоставянето на ясна и точна информация на потребителите
относно произхода на продукта.

Източник: http://myhomebg.blogspot.bg/2012/02/blog-post_12.html

Източник:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xc0vfVuBdssJ:https://ec.europa.eu/agriculture/quality/sch
emes_en+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg

Източник: „Международни аспекти на селскостопанската политика“,
ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, данните представляват средните
стойности за периода 2008–2010 г.

ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ

СУБСИДИИ ЗА ИЗНОСА
ВЪТРЕШНА ПОДКРЕПА

ОРАНЖЕВА КУТИЯ
СИНЯ КУТИЯ
ЗЕЛЕНА КУТИЯ

 ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ВЪРХУ ОСП
 РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции
СТРУКТУРА
Част 1:
ДОСТЪП ДО
ПАЗАРА












нормативна съгласуваност
технически ограничения пред търговията
безопасност на храните и здравето на животните и растенията (санитарни и фитосанитарни мерки)
специфични индустриални сектори:
-

Част 2:
ХАРМОНИЗИРАНЕ
НА РЕГУЛАЦИИТЕ




Част 3:
НОРМИ И
СТАНДАРТИ

търговията със стоки и митата
услугите
обществените поръчки
правилата за прозход








химически продукти;
козметика;
машиностроене и електротехника;
санитарни продукти;
пестициди;
ИКТ;
фармацевтични продукти;
текстилни продукти;
автомобилостроене.

устойчиво развитие и действия, свързани с климата
енергетика и суровини
митнически и търговски облекчения
малки и средни предприятия (МСП)
защита на инвестициите
конкуренция
правата касаещи интелектуалната собственост и защита на географските указания
разрешаване на спорове между администрациите
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вниманието!
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