
 
Общата селскостопанска политика: как ЕС
подкрепя фермерите
 
Селскостопанската политика на ЕС цели достойни доходи на земеделските
стопани, качествени храни и чиста природа. Научете за нейния бюджет, история и
бъдеще.
 

Какво е Общата селскостопанска политика? 
Европейският съюз подкрепя земеделието и животновъдството чрез Общата
селскостопанска политика. Стартирала през 1962 г., тя е преминала през редица
промени с цел да се гарантират справедливи условия на труд за земеделските стопани
и устойчиво развитие.
 
В ЕС функционират около 10 милиона ферми, а селското стопанство и хранителният
сектор осигуряват близо 40 милиона работни места.
 
 
Вижте как се е развивала Общата селскостопанска политика през годините в нашето
видео.
 
Как се финансира Общата селскостопанска
политика?
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Селскостопанската политика през годините
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/timeline-the-common-agricultural-policy_N01-AFPS-210920-TCAP_ev
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Средствата за Общата селскостопанска политика идват от бюджета на ЕС. За 2021-
2027 г. са заделени 386,6 млрд. евро. Те са разделени на две части:
 

Европейският фонд за гарантиране на земеделието разполага с 291,1 млрд.
евро. Неговата задача е да осигурява подкрепа за доходите на земеделските
стопани; 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони има 95,5
млрд. евро, които са предназначени за развитие на селата, за мерки относно
климата и управление на природните ресурси.
 

Как изглежда селското стопанство в ЕС днес? 
Както много други сектори, и селското стопанство бе засегнато от пандемията от
COVID-19. Затова ЕС въведе специални мерки за подкрепа.
 
 
Преговорите за новата бюджетна рамка за 2021-2027 г. се забавиха и това наложи
сключването на преходно споразумение за защита на доходите на фермерите за 2021 и
2022 г. От 2023 г. ще влязат в сила нови правила за селскостопанската политика. 
 
 
 
Открийте данни и факти за селското стопанство в ЕС в нашите инфографики.
 
Как селскостопанската политика е свързана със
защитата на околната среда? 
Селското стопанство е отговорно за около 10% от емисиите на парникови газове в ЕС.
Промените в селскостопанската политика ще я направят по-справедлива и по-
прозрачна, като тя ще полага повече грижи за околната среда, заявиха депутати, след
като постигнаха неформално съгласие със Съвета.
 
 
Парламентът прие новите правила за Общата селскостопанска политика през ноември
2021 г. Те включват:
 
 
 

укрепване на биоразнообразието и свързване на селскостопанската политика
с приетите цели и ангажименти относно околната среда и климата; 
заделяне на 10% от преките плащания за малки и средни по размер ферми; 
създаване  на  постоянен  кризисен  резерв,  който  ще  се  използва  при
нестабилност  на  цените  и  пазарите; 
наказания за нарушителите на трудовото законодателство.
 

 
Селскостопанската политика е обвързана с Европейския зелен пакт и стратегията „От
фермата до трапезата“, които целят да намалят емисиите на парникови газове и да
осигурят здравословни храни за всички европейци.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200131STO71519/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-vvedenie
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200131STO71519/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-vvedenie
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200416STO77203/covid-19-speshna-podkrepa-za-selskite-stopani-i-ribarite-v-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200416STO77203/covid-19-speshna-podkrepa-za-selskite-stopani-i-ribarite-v-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20201113STO91593/selskostopanska-politika-na-es-dokhodite-na-fermerite-shche-bdat-zashchiteni
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20211118STO17609/selskoto-stopanstvo-v-es-subsidii-rabotni-mesta-produktsiia
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180301STO98928/parnikovite-ghazove-vliianieto-na-razlichni-strani-i-sektori-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210903IPR11210/agriculture-meps-approve-agreement-on-eu-farm-policy-reform
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20211118IPR17613/evrodeputatite-odobrikha-reformata-na-obshchata-selskostopanska-politika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20200618STO81513/zeleniiat-pakt-ptiat-km-klimatichno-neutralen-i-ustoychiv-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200519STO79425/ot-fermata-do-trapezata-strateghiiata-na-es-za-ustoychivi-khranitelni-verighi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200519STO79425/ot-fermata-do-trapezata-strateghiiata-na-es-za-ustoychivi-khranitelni-verighi
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Научете повече по теми, свързани със селското стопанство:
 

Пестициди в храните: как Европейският парламент се бори с проблема 
Биохраните в Европа (инфографика) 
Парламентът  гласува  срещу  масовото  използване  на  антибиотици  в
животновъдството 
Ключови факти за пазара на мед в Европа (инфографика)
 

Допълнителна информация
Страница на Европейската комисия: Общата селскостопанска политика на ЕС
накратко
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https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_bg

