Останні пропозиції реформи Спільної сільськогосподарської політики (CAP)
загрожують підтримці навколишнього середовища

19 грудня Кіпр представив свій "звіт про виконану роботу" щодо реформи активно
обговорюваної Спільної сільськогосподарської політики (Common Agriculture Policy:
CAP). Це ще один крок на довгому шляху до остаточної позиції Ради з сільського
господарства в ЄС, яка необхідна перед початком переговорів з Європейським
Парламентом.
Однак, багато НУО, які займаються розвитком сільських районів та екологічними
питаннями, вважають, що ці реформи далекі від прогресу, представляють відступ, який
не відповідає початковим цілям реформ, і підриває оригінальну ідею трансформації цієї
CAP у «зеленішу», справедливішу та простішу.
«Після шести місяців дискусій, переговорів та зустрічей, Кіпр під час свого головування
укладає «реформу» CAP, що, у разі схвалення, ризикує зробити нову політику
шкідливішою для навколишнього середовища, ніж нинішня», говорить Фаустін
Дефоссез, працівник офісу сільськогосподарської політики в Європейському
бюро з навколишнього середовища. Європейська громадськість, яка платить за CAP
своїми податками, вимагає таку сільськогосподарську політику, яка є менш шкідливою
для навколишнього середовища; пропозиції, опублікованому сьогодні в Брюсселі, не в
змозі задовільними цей запит.
Крім того, нові пропозиції є також послабленням передбачуваної реформи щодо
оплати, на шкоду новим державам-членам. "CAP-платежі не збалансовані між
країнами, і це не чесно по відношенню до нових держав-членів з Центральної та
Східної Європи. Вони також не збалансовані в межах країн, і кілька великих фермерів
отримують більшу частину платежів, навіть якщо не постачають екологічних послуг,
таких важливих для продовольчої безпеки в майбутньому. В той час як дрібні фермери,
хто доставляє екологічні та соціальні вигоди, і відчайдушно потребують підтримки,
отримують мало або взагалі нічого", сказав Mатіас Проммер, генеральний секретар
CEEWEB зі збереження біорізноманіття.
"Держави-члени з усіх сил намагаються послабити «озеленення» пропозиції Комісії, в
той час як у часи жорсткої економії, ми повинні спробувати отримати більше, від
державних інвестицій", додає Тріс Робійнс, співробітник офісу щодо сільського
господарства та біоенергетичної політики ЄС в BirdLife Європа.
"Існує загроза непропорційного скорочення бюджету на Програми розвитку сільських
районів, які спрямовані на захист навколишнього середовища та підтримку сільських
громад. Крім того, Міністри сільського господарства мають намір домагатися
подальшого скорочення бюджету Програми розвитку сільських районів, створення
дорогих інструментів стабілізації доходів за рахунок природоохоронних заходів", робить
висновок Себастьян Годіно, економіст, офіс Європейської політики Всесвітнього
фонду дикої природи (WWF).
Важко буде виправдати величезні витрати на CAP, якщо поставка екологічних і
соціальних вигод буде навіть менша, ніж раніше. Пропозиції Ради пропонують
платникам невідповідне співвідношення ціни та якості.

«Озеленення» CAP – це не розкіш, а необхідність. Якщо ми хочемо вирішити гострі
екологічні проблеми, що стоять перед ЄС, дати майбутнє європейському сільському
господарству і принести таку необхідну легітимність для повернення до цієї політики,
вкрай необхідні серйозні зрушення в переговорах у рамках головування Ірландії.
НУО, які займаються розвитком сільських районів та екологічними питаннями,
сподіваються на реальний прогрес у реалізації реформ, які працюють для
навколишнього середовища, фермерів і політиків. Критичний період, під час якого це
буде вирішено, триватиме найближчі 6 місяців. Широка громадськість повинна знати
про небезпеку того, що їх податки будуть витрачені на деструктивну політику. Ми
сподіваємося, що вони будуть приймати цю загрозу всерйоз і натисніть на свої уряди і
членів парламенту для підтримки реальної реформи CAP, заради сталого майбутнього
для наших продуктів, природи і сільських громад.

Пояснення:
1. BirdLife Європа - http://europe.birdlife.org - це глобальне партнерство
природоохоронних організацій, яке спрямоване на збереження птахів, місць їх
проживання і глобального біорізноманіття, працюючи з людьми в напрямку
сталого використання природних ресурсів. Партнерство BirdLife працює в 117
країнах і територіях по всьому світу. BirdLife Європа присутня в 45 країнах світу і
в усіх країнах-членах ЄС.
2. CEEweb для збереження біорізноманіття - www.ceeweb.org - це мережа з
декількох десятків природоохоронних організацій з країн Центральної та Східної
Європи, що працюють разом для захисту біотичної спадщини регіону. Місія
CEEWEB є збереження біорізноманіття шляхом сприяння сталому розвитку.
3. Європейське екологічне бюро - www.eeb.org - це найбільша в Європі
федерація екологічних організацій з понад 140 організацій-членів, що
представляють 15 мільйонів європейських громадян, а також виступають в
якості вух і голосу наших членів щодо органів, які приймають рішення в ЄС.
4. WWF - www.wwf.eu - це одна з найбільших і найбільш шанованих у світі
незалежних міжнародних природоохоронних організацій, з більш, ніж 5-ма
мільйонами постійних прихильників і яка працює у понад 100 країнах. Місія WWF
полягає в запобіганні наростаючої деградації природного середовища Землі по
збереженню біологічного різноманіття в світі, і в забезпеченні сталого
використання природних ресурсів.
Приклади того, як Рада намагається згорнути реформи:
•
•
•
•
•

зниження швидкості, з якою рівні оплати зрівнюються між старими та новими
Державами-членами ЄС;
скорочення дегресивних платежів та припинення платежів, за допомогою яких
дрібніші фермери отримуватимуть більше з гектара і крупніші фермери - менше
з гектара;
пропозиція видалити з основних розділів аграрного сектора від компонента 1
(прямі платежі): вимоги озеленення з невеликим екологічним обґрунтуванням;
пропозиція видалити «різні сільськогосподарські культури» з заходів
озеленення, замінивши їх «цінними ділянками з культурами», що не несе
випробуваного екологічного смислового навантаження;
нічого не було зроблено для того, щоб захистити наші найцінніші луки й
винагородити тих, хто про них піклувався. Поліпшення, запропоновані Комісією,
зводяться до поточного рівня і захисту, можуть стати ще слабкішими;

•
•

пропозиція видалити основне законодавство щодо води й пестицидів зі списку
основних правил щодо отримання фермерами субсидій;
політика розвитку сільських районів (компонент 2), незважаючи на
представлення реальної цінності для суспільних грошей, все частіше під
загрозою в рамках переговорів ЄС бюджету. Держави-члени не виявляють
великого інтересу в збереженні нинішніх вимог щодо мінімальних витрат на
навколишнє середовище, навіть якщо це є одною з небагатьох пропозицій
екологічного захисту в CAP. При виділенні багатьох мільярдів на Інструмент
Стабілізації Доходів (Income Stabilization Tool), можуть бути втрачені більшість
екологічних досягнень і вигод для сільських громад.

Контактні дані
CEEweb for Biodiversity
Phone: +36 1 398 0135
Email: ceeweb@ceeweb.org
Website: www.ceeweb.org

Асоціація «Фауна»
e-mail: association.fauna@gmail.com

