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На 25 февруари 2009 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие 
с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно 
 

„Земеделието в Евромед (включително значението на женския труд в 
земеделския сектор и ролята на кооперациите)“. 

 
Специализираната секция „Външни отношения“, на която беше възложено да подготви 
работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 3 февруари 2010 г. 
 
На 460-ата си пленарна сесия, проведена на 17 и 18 февруари 2010 г. (заседание от 18 
февруари), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 
156 гласа „за“ и 7 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*            * 
 
1. Заключения 
 
1.1 Земеделието в Средиземноморието се характеризира с голямо разнообразие. Към 

различията в системите за производство следва да се добавят различните равнища на 
развитие, на обществена подкрепа за земеделието или на икономическите структури. 
Въпреки това във всички страни от Средиземноморския басейн земеделието е 
гръбнакът на селските райони и катализатор на техните икономики. 

 
1.2 Протичащият необратим процес на либерализиране на търговията със селскостопански 

продукти ще окаже влияние върху устойчивостта на земеделието в 
Средиземноморието. Сама по себе си либерализацията не бива да бъде цел на Евромед, 
а инструмент за постигане на приоритетната цел за икономическо, социално и 
регионално развитие на двата бряга на Средиземно море. 

 
1.3 ЕИСК се обявява в подкрепа на въвеждането на преходен период, който би позволил да 

се направят необходимите промени в земеделието на засегнатите страни, като по този 
начин им се помогне да посрещнат с необходимите гаранции предизвикателствата в 
областта на земеделието, свързани с глобализацията на икономиката, търговския обмен 
и знанията. 
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1.4 Направените от Европейската комисия оценки на въздействието относно 
последствията, които ще има за земеделието една средиземноморска зона за свободна 
търговия, ясно показват кои ще бъдат „големите губещи“ от този процес. Регионите в 
Южна Европа, специализирани в производството на плодове и зеленчуци, не биха 
могли да се справят с конкуренцията на средиземноморските си съседи, а страните от 
Южното Средиземноморие, от своя страна, постепенно ще се откажат от 
континенталното си производство (зърнени храни, мляко, месо и др.). В рамките на 
настоящия процес на либерализация трябва да се осигури защита за чувствителните 
продукти. 

 
1.5 Този етап на промяна в земеделието в Средиземноморието, характеризиращ се с 

продоволствена криза и либерализация, налага публичните власти да имат стабилна и 
дългосрочна стратегия, позволяваща да се запази жизнеспособността на земеделието. 
Тази стратегия следва да се основава на три фактора – обучение, технологии и научни 
изследвания – с цел да се улесни преходът към земеделие, в което водещи са 
качеството, добавената стойност и подобряването на процеса на комерсиализация. 

 
1.6 Публичните политики в Средиземноморието следва да са насочени към ефективно 

управление на последиците от либерализацията. ЕИСК счита, че са необходими 
краткосрочни и средносрочни политики, които чрез допълнителни мерки за подкрепа 
да създадат реални компенсации за производителите от ЕС в най-засегнатите от 
либерализацията на търговията сектори. От друга страна, следва да се осъществяват 
политики за диверсифициране на дейността в селските райони и за подкрепа на 
селскостопанските производители и техните предприятия, които да им помогнат да се 
приспособят към новите производствени условия. 

 
1.7 Страните от Средиземноморието следва да осъществяват политики за обучение, 

насочени към селскостопанския сектор, за да насърчават качествената заетост, да 
подпомогнат работната ръка да се приспособи към нуждите на новия модел на 
производство и да ограничат отрицателните последици от обезлюдяването на селските 
райони върху заетостта и миграционните потоци. 

 
1.8 ЕИСК счита, че за да се подкрепи процесът на развитие на селското стопанство в 

Средиземноморския басейн следва приоритетно да се засили ролята на местните 
земеделски организации чрез проекти за развитие, насочени към засилване на 
капацитета за представляване на селскостопанските производители и тяхното участие в 
процеса на вземане на решения. 
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1.9 За подобряването на конкурентоспособността на селскостопанския сектор в 
Средиземноморието е необходимо да се създаде по-динамична маркетингова стратегия. 
Сред стълбовете на новата стратегия биха били кооперациите и останалите форми на 
сдружаване на производителите, които следва да се превърнат в инструменти, 
позволяващи на селскостопанските производители да концентрират предлагането и да 
подобрят позициите си на пазара. ЕИСК подкрепя инициативи, подобряващи 
функционирането на хранителната верига и на разпределението на печалбата по 
всичките � брънки. 

 
1.10 ЕИСК счита, че е от основно значение да се изтъкне ролята на жените и младежите в 

земеделските стопанства и в селските райони. В страните от Южното 
Средиземноморие приносът на жените в земеделието е твърде значителен, въпреки че в 
повечето случаи става дума за непризнат и неплатен труд, често при тежки социални 
условия. Необходими са нови структурни политики и стимули, които да придадат 
стойност на женския труд, да позволят на жените да излязат от неформалната 
икономика и да насърчат сдружаването като инструмент за развиване на 
предприемачески дух, който е необходим и в селското стопанство. 

 
1.11 Управлението на водите е решаващ фактор за развитието на селското стопанство в 

Средиземноморието. Намаляването на водните ресурси за целите на селското 
стопанство ще бъде сред най-отрицателните последствия от изменението на климата в 
средиземноморския регион. ЕИСК осъзнава спешната необходимост от прилагане на 
нови политики за контрол и модернизиране, които да позволяват не само пестене на 
вода, но и оптимизиране на използването на този ценен ресурс. Всички подобни 
политики следва да се основават на прилагането на нови технологии, осигуряващи 
социална, икономическа и екологична жизнеспособност на напояването. 

 
1.12 Институционалното сътрудничество следва да се съпътства от по-тясно 

сътрудничество между елементите на гражданското общество. Затова е от особено 
значение ЕС да улесни регионалното сътрудничество и по-голямото участие на 
представителите на гражданското общество, с цел обмяна на опит и разработване на 
конкретни проекти, които да помогнат на земеделските организации в 
Средиземноморието да насърчат многофункционален модел на земеделие. Във всички 
случаи е необходимо да се засили частта, посветена на земеделието, в Съюза за 
Средиземноморието и да се постигне напредък по създаването на Средиземноморска 
банка. 
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2. Въведение 
 
2.1 Със стартирането на Барселонския процес през 1995 г. беше даден тласък на 

отношенията между Европейския съюз и съседните му страни от Средиземноморието1 
и бяха зададени насоките за създаване на пространство на мир и икономически 
просперитет в региона. Въпреки това, петнадесет години след приемането на 
Декларацията от Барселона може да се говори за умерен напредък и за известно 
разочарование сред нашите партньори от Южното Средиземноморие. 

 
2.2 Неотдавнашната политическа инициатива Съюз за Средиземноморието (2008 г.), 

създадена под егидата на Франция и Германия, е доказателство за това, че след няколко 
години бездействие средиземноморският въпрос отново заема приоритетно място в 
дневния ред на Общността, със съответното възобновяване на дебата относно един 
стратегически за 21 век сектор, какъвто е селското стопанство. 

 
2.3 ЕИСК реши да изготви това становище по собствена инициатива, за да даде своя 

принос към необходимия дебат относно ролята, която селскостопанският сектор следва 
да изпълнява в Средиземноморския басейн. Намираме се на ключов етап от развитието 
на този сектор, който се характеризира с големи предизвикателства в световен мащаб. 

 
2.4 Голямата сложност на въпроса за селското стопанство в Средиземноморието не 

позволява да се подходи в дълбочина към ежедневните проблеми в сектора. Въпреки 
това Комитетът желае да постави началото на стратегическа дискусия относно 
бъдещето на средиземноморското земеделие, като се започне с последиците, които една 
зона за свободна търговия със селскостопански продукти би имала за двата бряга на 
Средиземноморския басейн. Последствията от либерализацията не се ограничават 
единствено до търговската област, те имат и значително въздействие върху 
икономическото, социалното и екологичното развитие на дадена страна. 

 
2.5 Страните от южното Средиземноморие винаги остро са критикували ЕС за 

прекомерния му протекционизъм по отношение на селското стопанство; ЕС, от своя 
страна, изразяваше загрижеността си относно отрицателното въздействие в много 
европейски региони от вноса на определени продукти, предимно плодове и зеленчуци 
от Мароко, страна, която, поради своя селскостопански потенциал, географска и 
културна близост до Европа, е сред лидерите в селското стопанство в 
Средиземноморието. Друг представител на Средиземноморието с развито селско 
стопанство е страната-кандидатка Турция, където селскостопанският сектор е най-
важният за икономиката и предоставя огромен селскостопански потенциал като зелен 
резерв на Европа. През последните години Египет също се превърна в една от страните 
със значителен селскостопански потенциал в Средиземноморския басейн. 

                                                      
1

  Понастоящем в Съюза за Средиземноморието влизат 27-те държави-членки на ЕС и следните средиземноморски 
държави: Алжир, Мароко, Тунис, Турция, Египет, Израел, Палестинската автономия, Сирия, Ливан, Йордания, 
Хърватия, Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина, Монако, Мавритания и Либия в качеството на наблюдател). 
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2.6 Отвъд традиционната представа за селскостопанските отношения в 

Средиземноморието е необходимо да се създаде стратегическа дългосрочна визия за 
средиземнорското селско стопанство, която да дава възможност за търсене на синергии 
и да насърчава икономическата и социалната жизнеспособност на селскостопанския 
сектор на двата бряга на Средиземно море. 

 
2.7 Опитът на Европейския съюз по отношение на ангажимента му за качествена 

продукция, значението на произхода на продукта, модернизирането на 
инфраструктурата и обучението следва да служи за пример и да очертае полезни 
насоки за справяне с предстоящите промени в Южното Средиземноморие. При все това 
важни поуки могат да бъдат извлечени не само от положителния опит. За съжаление, в 
Европа липсата на съгласуваност на политиките за подкрепа на селското стопанство, 
липсата на дългосрочно планиране и дисбалансите във веригата за доставка на 
хранителни продукти, характеризираща се с разпокъсано предлагане, от което полза 
имат големите дистрибутори на дребно, показват част от рисковете, които следва да 
бъдат отчетени на този етап, който можем да наречем „голям етап на преход в 
средиземноморското селско стопанство“. 

 
2.8 В страните от Юга съществува голямо разделение по отношение на селското 

стопанство − от една страна, динамичен и ориентиран към износ сектор, 
характеризиращ се с вливане на капитал от големи търговски оператори, а от друга – 
селско стопанство, насочено към местните пазари, в което работят малки 
селскостопански производители при липса на достатъчна икономическа организация. 

 
3. Процесът на либерализиране на търговията 
 
3.1 В съответствие с пътната карта, изготвена при стартирането на Барселонския процес 

(1995 г.), на селскостопанските продукти следва да се предостави преференциален 
режим. При постепенното либерализиране на търговията със селскостопански продукти 
чрез преференциален и реципрочен режим на достъп между страните се отчитат 
традиционните търговски потоци и съответните селскостопански политики2. От 1995 г. 
насам създаването на зона за свободна търговия през 2010 г. е приоритетна цел. Този 
срок следва да се разглежда като индикативен и в никакъв случай като краен, тъй като 
страните напредват с различни темпове към изграждането на зоната за свободна 
търговия. 

 

                                                      
2

  Редовните конференции на евро-средиземноморските министри на търговията имат за цел да дадат политически тласък 
на търговските аспекти в процеса на либерализация. Последната министерска конференция се състоя през ноември 
2009 г. в сградата на ЕИСК в Брюксел. 
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3.2 През последните години Европейският съюз сключи нови и амбициозни споразумения 
в областта на селското стопанство с Израел, Йордания и Египет. Сложните и дълги 
преговори с Мароко продължават и въпреки оскъдната информация, предоставяна от 
европейските преговарящи, по всичко личи, че след неотдавнашното приключване на 
преговорите споразумението ще бъде подписано през 2010 г. От останалите 
средиземноморски страни единствено Тунис и неотдавна Алжир са започнали нов кръг 
на преговори. 

 
Преговорите в областта на селското стопанство между ЕС и страните от 
Средиземноморието 
 
3.3 Защитата на селскостопанските продукти в ЕС се извършва чрез множество 

инструменти, които често се съчетават: квоти, мита, календари, лицензии за внос, 
входни цени и др. Затова може да се заключи, че традиционно ЕС е оказвал подкрепа 
на своите селскостопански производители чрез митнически мерки, като традиционните 
помощи по ОСП имат много малка роля по отношение на средиземноморското 
производство3. Освен митническата защита, чиято роля все повече намалява, ключови 
фактори в търговията със селскостопански продукти са аспекти като разстояние, 
производствени разходи и инфраструктура. 

 
3.4 Европейската организация COPA-COGECA, която обединява основните земеделски 

организации и кооперации в ЕС, посочва в позицията си относно евро-
средиземноморските споразумения необходимостта по време на преговорите ЕС да 
зачита някои основни принципи. Сред тези основни принципи изпъкват запазването на 
концепцията за чувствителни продукти и за входна цена на плодовете и зеленчуците, 
засилването на митническите проверки с цел предотвратяване на измами, създаването 
на ефективна система за фитосанитарен контрол и зачитането на сезонния характер на 
продуктите, като се насърчава общото управление на календарите за производство и 
пускане на пазара4. 

 
3.5 Производителите от Южното Средиземноморие срещат трудности при прилагането на 

европейските санитарни норми. Всъщност изискванията, приложими към 
селскостопански продукти, внасяни от Средиземноморието, са по-ниски в сравнение с 
условията, налагани на продуктите на Общността по отношение на хуманното 
отношение към животните, проследяемостта и екологичните стандарти. ЕИСК 
призовава ЕС да предостави на средиземноморските ни партньори необходимата 
техническа помощ в областта на търговията, да осъществи трансфер на технологии и да 
подпомогне създаването на системи за проследяемост и ранно предупреждение. 

 
                                                      
3

 Секторът на плодовете и зеленчуците представлява 16% от общото селскостопанско производство в ЕС, но размерът на 
отпуснатите помощи не надвишава 4,5% от разходите на ЕФГЗ. 

4
 Становище на ЕИСК относно „Безопасност на хранителни и селскостопански продукти при внос“ (CESE 1672/2008). 
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3.6 ЕИСК неведнъж е подчертавал значението на проследяемостта и сертифицирането на 
качеството като основен стълб на селскостопанския модел на Общността. Тази 
консолидирана система в ЕС позволява да се получава информация за даден продукт 
„от фермата до трапезата“ и предполага възможност за намиране и проследяване на 
пътя през всички етапи на производство, преработка и разпространение на даден 
продукт. Проследяемостта следва да се разглежда като приоритет в преговорите в 
областта на селското стопанство със страните от Средиземноморския басейн. 

 
3.7 Въпреки че все още не е завършила, либерализацията на селското стопанство в 

Средиземноморието вече достигна 90% от търговския обмен. ЕС е най-големият в света 
вносител на хранителни стоки и понастоящем преминава през безпрецедентен процес 
на отваряне на търговията. Въпреки това остават някои чувствителни продукти, за 
които се предвиждат специфични разпоредби, за да не се наказват определени 
производители, които биха могли да бъдат много силно засегнати от значително 
увеличаване на вноса на селскостопански продукти, най-вече плодове и зеленчуци. 

 
3.8 Секторът на плодовете и зеленчуците има важна роля в този процес на либерализиране, 

тъй като почти половината от износа на селскостопански хранителни продукти от 
средиземноморски трети страни за ЕС се пада на този сектор. Много региони от 
Южна Европа са се специализирали в производството на плодове и зеленчуци и 
регионалните им икономики зависят в голяма степен от това производство. В 
20 региона в ЕС над половината от общото селскостопанско производство се пада на 
производството на плодове и зеленчуци. При сключването на споразумения в областта 
на селското стопанство със страните от Южното Средиземноморие ЕС следва да 
осигури защита на онези селскостопански продукти, които се считат за „чувствителни“ 
и които биха били най-силно засегнати от тези споразумения. 

 
3.9 Извършените от Европейската комисия5 оценки на въздействието от либерализацията 

на търговията в Средиземноморието ясно показват, че при вариант на частична или 
пълна либерализация ЕС би увеличил износа си на т.нар. „континентални“ продукти 
(зърнени храни, млечни продукти и месо). От друга страна, производството на тези 
продукти ще намалее рязко в страни като Мароко, където за период от 14 години 
производството на мляко ще спадне с 55%, производството на месо – с 22%, а на 
пшеница – с 20%6. Рискът от преминаване към отглеждане на монокултури би могъл да 
доведе до липса на предлагане и зависимост от внос. 

 

                                                      
5

 Оценка на устойчивото въздействие, Eu-Med Ag Pol. 

6
  Данните са от проучването Defining a trade strategy for Southern Mediterranean Countries („Определяне на търговска 

стратегия за страните от Южното Средиземноморие“). Antoine Bouet, International food policy research institute, 2006. 
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3.10 ЕИСК счита, че в съответните споразумения за асоцииране е необходимо да се включат 
критерии и клаузи, които дават възможност да се провери въздействието на 
търговското отваряне за двете страни, по-специално с цел да се провери изпълнението 
на крайната цел на външната политика на Общността – постигането на напредък по 
отношение на опазването на околната среда, трудовите права и, преди всичко, 
икономическото и социалното развитие на местното население, а не само това на 
големите местни или чуждестранни корпорации. В този смисъл е необходимо 
отварянето на европейските пазари да се обвърже с покриването на минимални 
стандарти в областта на социалните и трудовите права, околната среда и санитарните 
изисквания, в полза на продоволствената сигурност и на европейските потребители, но 
също така и за да се постигне подобряване на условията на живот и труд в страните от 
Южното Средиземноморие. 

 
3.11 ЕИСК счита, че е необходимо да се създадат подходящи механизми и да се подобрят 

съществуващите такива, за да се осигури спазването на клаузите, приети от двете 
страни по въпросите, свързани с либерализирането на търговията в споразуменията за 
асоцииране, от гледна точка на спазването на определените референтни количества и 
тарифните квоти. 

 
Ролята на публичните власти по отношение на либерализацията 
 
3.12 Понастоящем Южното Средиземноморие е изправено пред някои важни дилеми, които 

засягат и ЕС. Каква следва да бъде ролята на публичните власти в процеса на 
либерализация и дерегулация на пазарите? В този смисъл ЕС и по-конкретно 
развитието на ОСП доведе до изненадващи промени в ориентацията, които следва да 
служат като пример за страните от Южното Средиземноморие. Учейки се от грешките 
и успехите на европейските си съседи, те биха могли да приложат ефективни и 
съгласувани публични политики в средносрочен и дългосрочен план, които биха им 
позволили да се изправят по-уверено срещу глобализацията, която в някои случаи може 
да доведе до отрицателни изкривявания в селскостопанския сектор. В международните 
преговори този сектор никога не може да се разглежда просто като поредния 
икономически сектор, според приноса му за брутния вътрешен продукт на дадена 
страна. 

 
3.13 До неотдавна селското стопанство не беше приоритет в политиките на 

средиземноморските трети страни, а средствата за сътрудничество, предоставяни от ЕС 
и от международни организации, се насочваха към други сектори7 − краткосрочна 
визия, която подкопаваше развитието на селското стопанство в тези страни. През 
последните години начинът на мислене на политиците започна да се променя. 

 

                                                      
7

  От всички средства по програма МЕДА, отпуснати на страните партньорки от Средиземноморието, едва 5% бяха 
отделени за селско стопанство и развитие на селските райони. 
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3.14 Продоволствената криза от 2008 г., съпътствана от повишаване на цените на 
суровините и появата на страхове във връзка с процеса на либерализация, извади от 
летаргията някои национални и регионални власти, които започнаха да дават нова 
насока на традиционния си подход към селското стопанство, основан на увеличаване на 
производството и насочване на усилията към износа на селскостопански продукти. 

 
3.15 Селскостопанската стратегия на правителствата на страните от Средиземноморието 

следва да насърчава селско стопанство, което поставя приоритет върху качеството, 
добавената стойност и подобряването на процеса на комерсиализация. Философията е 
ясна и се споделя изцяло от всички заинтересовани страни в Средиземноморието. 
Независимо от това суровата действителност показва, че липсата на икономически 
ресурси е пречка, която трудно може да бъде преодоляна. 

 
3.16 Обучението, технологичната подкрепа и научните изследвания са основните елементи, 

които следва да присъстват в бъдещите селскостопански политики, които може да се 
осъществяват в страните от Средиземноморието. Обединяването на тези фактори би 
трябвало да допринесе за подобряването на позициите на средиземноморското селско 
стопанство и на неговата жизнеспособност, за да се гарантират сигурността на 
продоволствените доставки и борбата с бедността и обезлюдяването на селските 
райони. 

 
3.17 Въпреки гръмките изявления в полза на научните изследвания в селското стопанство, 

много от страните от Средиземноморието не показват необходимата политическа воля 
за създаване на благоприятна законодателна рамка. Усилията в областта на научните 
изследвания следва да се удвоят, за да се подобрят техниките на отглеждане и да се 
осигурят нови пазарни ниши благодарение на качествен скок. Поради демографския 
ръст днес един хектар трябва да изхранва три пъти повече хора отколкото преди 
40 години. Технологичният напредък следва да бъде достъпен, за да се повиши 
производителността, а биотехнологиите биха могли да имат решаващ принос за едно 
по-продуктивно и щадящо околната среда селско стопанство8. В бъдеще научните 
изследвания следва да предоставят възможност за засилване на сътрудничеството 
между публичните и частните инициативи и за подобряване на координацията между 
организациите, така че да бъдат задоволени основните и реалните нужди на селското 
стопанство и селскостопанските производители. 

 

                                                      
8

 Становище на ЕИСК относно „ЕС пред световното предизвикателство, свързано с храните“ (CESE 1668/2008). 
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Мароканския „Зелен план“ – инструмент за посрещане на селскостопанското 
предизвикателство 
 
3.18 Добър пример за тази промяна в начина на мислене е „Зеленият план“, изготвен от 

Мароко през април 2008 г., в който се представя една интересна и нова стратегия за 
селското стопанство в Магреба. Целта на този план е в рамките на 10 до 15 години 
селското стопанство да се превърне в основен двигател на националната икономика 
чрез големи публични инвестиции9, за да бъдат постигнати две големи цели – 
съвременно селско стопанство с висока добавена стойност и повишаване на доходите 
на малките селскостопански производители. 

 
3.19 За постигането на тези амбициозни цели правителството на Мароко е предвидило 

изготвяне на регионални планове, насочени към три вида проекти. Първият ще бъде 
насочен към улесняване на прехода от зърнени култури към култури с по-голяма 
добавена стойност и по-малко зависими от вода. На второ място се предвижда процес 
за подобряване на интензивното земеделие, което би следвало да предостави на 
селскостопанските производители нови техники за производство. И накрая, 
регионалните планове ще допринесат за диверсифицирането на производството и ще 
добавят стойност към регионалните и местните продукти. 

 
Губещи от либерализацията на двата бряга на Средиземно море 
 
3.20 На регионално равнище отрицателните въздействия от либерализацията ще бъдат 

усетени най-силно от онези европейски региони, които са специализирани в 
производството на плодове и зеленчуци. Във всички случаи става дума за европейски 
региони, които се нареждат сред най-изостаналите и най-необлагодетелстваните в ЕС. 
Сред тях могат да бъдат посочени: Андалусия (Испания), Тесалия (Гърция), 
Калабрия (Италия) и Норте-Дуро (Португалия). В проучването на въздействието, 
поръчано през 2007 г. от Комисията и извършено от CIHEAM10, се заключва, че 
„отрицателните последици от процеса няма да се разпространят в цяла Европа, а ще се 
концентрират в няколко конкретни региона, които са истинските губещи от 
либерализацията“. 

 

                                                      
9

  През следващите десет години Мароко ще отдели около 150 млн. дирхама за осъществяване на мерките, предвидени в 
„Зеления план“. 

10
  „Проучване на въздействието на либерализацията на търговията между ЕС и страните от Средиземноморието“, 

EU-MED AGPOL, извършено от CIHEAM- IAM Montpellier. 
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3.21 Малките производители в страните от Южното Средиземноморие ще пострадат пряко 
от процеса на отваряне на границите, тъй като ще бъдат принудени да прекратят 
производството поради невъзможност да се конкурират с континенталното 
производство на съседите си от Северното Средиземноморие. В този контекст на 
либерализация следва да се предвидят необходимите инструменти, за да могат малките 
производители – които са най-уязвими – да се възползват от новите споразумения. 
Политиките в подкрепа на доходите, организацията и модернизацията на тяхното 
селско стопанство следва да бъдат приоритет. 

 
3.22 Публичните власти следва да се ангажират да променят сегашната опасна тенденция, 

при която ползите от този процес остават основно за големите стопанства, 
мултинационалните компании и чуждестранните капиталови инвеститори. Полезните 
ефекти от отварянето на пазарите следва да се разпределят равномерно и справедливо 
по цялата производствена верига. 

 
Организация на производствения сектор с оглед на новите търговски структури 
 
3.23 В ЕС дисбалансът между различните оператори по хранителната верига нанася 

сериозни вреди на производствения сектор, който не може да се конкурира с 
господстващото положение на големите дистрибутори в Европейския съюз. Този риск 
от концентрация на големи оператори ще се появи и в процеса на развитие на 
селското стопанство от другата страна на Средиземноморския басейн. 
Селскостопанските производители може да загубят връзките си с националния пазар и 
да се окажат подложени на изисквания, наложени от големите дистрибутори. 

 
3.24 Конкурентоспособността на селскостопанския сектор не се основава само на по-добро 

производство по отношение на цена и качество. Наличието на стратегия за маркетинг и 
пазарна реализация е особено важно за придаването на съдържание на идеята за 
„конкурентоспособност“. Предвид голямата разпокъсаност на производствения сектор, 
засилването и развитието на форми на концентрация на предлагането, като сдружения 
на производители, кооперации и други форми на сдружаване, несъмнено се превръщат 
в стълбове на новата стратегия. 
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3.25 Организирането на производителите в кооперативни движения не е лесно. В 
Южното Средиземноморие все още съществуват множество бариери пред развитието 
на селскостопанските кооперации, въпреки появата на законодателство, което се 
стреми да създаде подходящи условия за тяхното развитие. Някои от основните 
проблеми, пред които са изправени кооперациите в Средиземноморието, включват: 
липсата на подходящ персонал за управление на кооперацията като предприятие, 
нестабилността на икономическите ресурси, прекалената зависимост от държавни 
помощи, липсата на гъвкавост в законодателството и трудният достъп до пазарите. 
Успехът на кооперативното движение се състои в преодоляването на споменатите 
проблеми и във възприемането на нова философия, основаваща се на колективизма. 
Въпреки това, в цялото Средиземноморие следва да се зачита на първо място 
изискването селскостопанските производители да могат да продължат своята 
земеделска дейност и да не бъдат принудени да напуснат сектора. 

 
3.26 Посредством сътрудничество и организация селскостопанските производители могат 

да подобрят позицията си, така че да преодолеят своята разпокъсаност, която е голяма 
пречка. Успехът на мароканската кооперация за производство на мляко COPAG, която 
произвежда 170 млн. л годишно и на която се падат 11% от националното 
производство, се е превърнал в модел за подражание в други сектори. Тази кооперация 
генерира добавена стойност, разпределя субсидиите и гарантира минимална цена за 
членовете си. В страни като Ливан, обаче, голям брой кооперации се създават само 
защото е необходимо да имат такъв статут, за да получат достъп до програмите за 
развитие, управлявани от НПО; за съжаление, след прекратяването на финансирането 
кооперациите прекратяват дейността си и изчезват. 

 
3.27 Развитието на сдруженията и насърчаването на сдружаването в 

Южното Средиземноморие се нуждаят от решителната подкрепа на публичните власти. 
Участието в кооперации следва да се насърчава, за да могат те да се превърнат в 
полезен и печеливш инструмент за селскостопанските производители. Създаването на 
кооперации само по себе си не е синоним на успех; те трябва да са динамични и да 
притежават предприемачски дух, за да се конкурират на глобализирания пазар, като 
консолидират доходите на своите членове и подобряват достъпа им до суровини, 
услуги и пазари. 
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4. Социалната промяна в средиземноморското селско стопанство 
 
4.1 Свободната търговия със селскостопански продукти следва да насърчава и да бъде 

изцяло съвместима със социалното развитие и регионалните характеристики. 
Комитетът счита, че социалните разходи за интегрирането в световните търговски 
потоци следва да се анализират подробно, така че да се оцени въздействието на този 
необратим процес и да се подготвят най-уязвимите общности за приспособяване към 
него. Въпреки че макроикономическите данни показват, че селското стопанство има 
скромен дял в търговията на страните от Средиземноморието (7% от общия им износ и 
9% от общия им внос), на практика политическата и социалната тежест на тези 
продукти е много по-голяма. 

 
4.2 Социалната уязвимост в селските райони на Средиземноморието се изразява в бедност, 

безработица, липса на инфраструктура, деградация на земите и продължаващо 
обезлюдяване на селските райони. Както се случи в държавите от ЕС, 
приспособяването на страните от Средиземноморието към глобализацията ще доведе 
до загуба на селскостопански дейности, обезлюдяване на най-необлагодетелстваните 
селски райони и по-голям натиск върху миграционните потоци. 

 
4.3 За смекчаване на отрицателните последствия от либерализацията в селските райони 

националните и регионалните власти следва да приложат стабилни политики за 
развитие на селските райони, които да подобрят конкурентоспособността на малките 
стопанства, да създадат реални алтернативи за заетост за селскостопански 
производители, принудени да напуснат професията, и да предоставят възможност на 
селските райони да посрещнат с необходимите гаранции преобразуването на този 
основен за тяхната социално-икономическа тъкан сектор. Тревожната тенденция към 
обезлюдяване на селските райони може да бъде обърната, само ако жените и 
младежите бъдат успешно интегрирани в селскостопанския сектор. 

 
Жените и младежите – фактори на промяната 
 
4.4 През следващите няколко години жените и младежите ще се превърнат в истинската 

движеща сила на селското стопанство в Южното Средиземноморие. 
В средиземноморската стратегия за устойчиво развитие се призовава за разработване на 
програми, които да подпомогнат засилването на ролята на жените в процеса на вземане 
на решения и обучението на нови лидери в селското стопанство и селските райони, 
които със своя капацитет за иновации и подготовка да бъдат фактори на промяната. 
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4.5 Жените имат все по-голямо участие в селскостопанския сектор в Средиземноморието. 
Тяхната роля в селското стопанство постепенно нараства, а потенциалът им е огромен 
поради значителното увеличаване на населението, екологичните промени и 
миграционните потоци на мъжете в региона към урбанизираните центрове и други 
по-добре развити територии11. За съжаление официалните статистически данни са 
оскъдни и обхващат само много малка част от реалния принос на жените в селското 
стопанство. 

 
4.6 В Средиземноморието са се развили интересни инициативи за подобряване на 

положението на жените в селските райони. В Мароко средствата по програма МЕДА 
дадоха възможност да се финансират кооперации за производство на арганово масло, 
състоящи се само от жени, като моделът се разпространи и в други части на 
Средиземноморието. В Ливан създаването през 2008 г. на Националната обсерватория 
за жените в селските райони (NOWARA)12 допринесе за разработването на редица 
инициативи в подкрепа на равенството между половете в селскостопанския сектор, за 
определянето на програми и дейности за подобряване на достъпа на жените до 
производствени ресурси. 

 
4.7 В различните страни се наблюдава твърде различно отношение към жените, работещи в 

селското стопанство. В Ливан едва 3,4% от жените работят в селското стопанство; в 
Алжир положението е подобно и участието на жените в икономическите дейности е 
много малко. За сравнение, в Египет жените представляват 50% от работната ръка в 
селското стопанство, въпреки че не им е разрешено да управляват селскостопански 
активи, придобити по наследство. В Сирия положението е още по-лошо, тъй като на 
практика социалните норми задължават жените да се откажат от правата си върху 
земята. Мароко изпъква с голямото участие на жените в селскостопанските дейности 
(около 60%), а в Турция делът им е още по-голям – 70%. В тези страни жените се 
занимават предимно с немеханизирани, трудоемки дейности. Жените отговарят за 
прибирането на реколтата и за съхраняването на хранителните продукти и имат 
значителна роля в засаждането, напояването, контрола на вредителите и торенето. 

 
4.8 Жените, които участват в селскостопански дейности в страните от Южното 

Средиземноморие, се сблъскват с редица пречки, които се отразяват върху развитието 
на дейността им: висок процент на неграмотност и липса на образование, неплатен 
труд, ограничен достъп до собственост, никакво участие в процеса на вземане на 
решения, по-лоши условия на труд в сравнение с мъжете, труден достъп до 
кредитиране и, разбира се, религиозни и социални фактори, които лишават жените от 
правото да вземат решения. За съжаление, остава да се направи още много за постигане 
на равни възможности за мъжете и жените в селското стопанство и селските райони. 

                                                      
11

  Приносът на жените в селскостопанското производство има особено значение в районите, характеризиращи се с голяма 
миграция към урбанизираните райони. 

12
 За повече информация вж. www.nowaralebanon.org. 
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Затова е необходимо правителствата на страните от Средиземноморието да превърнат 
тази задача в приоритет13. 

 
5. Средиземноморското селско стопанство и изменението на климата 
 
5.1 Всички извършени до момента научни проучвания показват, че районът на 

Средиземно море ще бъде най-силно засегнат от изменението на климата. 
Географските и климатичните условия, при които се осъществяват селскостопанските 
дейности в този район, правят средиземноморското селско стопанство особено уязвимо 
за отрицателните последици от изменението на климата, особено като се има предвид 
демографският ръст в Средиземноморието и подчертаната от ФАО необходимост от 
увеличаване на производството на хранителни стоки. Тези последици биха могли да 
бъдат: 

 
• изчезване на култури и загуба на биоразнообразие; 
• по-голямо опустиняване и увеличаване на безводните области; 
• поява на нови бедствия и заболявания; 
• по-ниски добиви и големи колебания в производството; 
• намаляване на водните ресурси. 

 
5.2 За приспособяване към изменението на климата са необходими спешни мерки и 

действащи инструменти, предоставящи възможност за по-добро управление на риска в 
селското стопанство, разработване на нови, по-устойчиви сортове, технически съвети в 
ежедневната работа на селскостопанските производители и, като приоритет, 
предоставяне на научните изследвания и новите технологии в услуга на 
селскостопанския сектор. 

 

                                                      
13

  Вж. становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Насърчаване на предприемаческия дух у 
жените в Евро-средиземноморския регион“, CESE 1004/2007 от 12.06.2007 г. Тези въпроси бяха обсъдени и по време на 
Втората министерска конференция за „Засилване на ролята на жените в обществото“, проведена в Маракеш на 11 и 
12 ноември 2009 г. 
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Връзката между водата и селското стопанство 
 
5.3 Няма никакво съмнение, че водата ще бъде природният ресурс, който ще бъде най-

силно засегнат от изменението на климата и който има решаващо значение за 
развитието на средиземноморското селско стопанство. ЕИСК вече е разглеждал по 
други поводи въздействието на намаляването на водните ресурси върху 
селското стопанство14 и продължава да предупреждава за нуждата от концентриране на 
публичните политики върху по-устойчивото използване на този ресурс. 
Предизвикателството се състои в това да се продължи генериране на богатство под 
формата на селскостопанска продукция, добавена стойност, заетост и др., при все по-
малко количество налична вода. 

 
5.4 В „Синия план“15 вече беше обявено, че през 2025 г. търсенето на вода в Южното и 

Източното Средиземноморие ще нарасне с 25%. Това увеличаване на търсенето ще 
трябва да се управлява в условия на недостиг и намаляване на наличностите на този 
ценен ресурс. ЕИСК счита, че такова устойчиво управление на водите не може да се 
изразява изключително в намаляването на напояването, а трябва да включва и по-добри 
политики за контрол и модернизация. 

 
5.5 Напояването има стратегическа роля в средиземноморското селско стопанство. Цялата 

обработваема земя в Египет се напоява. Мароко има за цел да увеличи напояваните 
площи с 450 000 хектара до 2025 г. Израел е държавата с най-голям технологичен 
капацитет за управление на водите за селскостопански цели. Тунис успя да приложи 
програма за управление на водите за напояване, която беше високо оценена от ФАО и 
Световната банка. 

 
5.6 За осъществяването на своя стратегически план тунизийското правителство избра да 

подкрепи публично-частното партньорство. В рамките на тази стратегия бяха сключени 
договори за експлоатация, съдържащи стимули за селскостопанските производители, 
програми за по-добро оползотворяване на напояваните площи чрез улесняване на 
прехода към култури с висока добавена стойност и по-малка зависимост от вода, 
разпределение на отпуснатите за басейна квоти или система за ценообразуване, 
позволяваща възстановяване на разходите. Испанският регион Андалусия е пример за 
модернизация на системата за напояване. Само за 30 години регионът успя да намали 
нуждите от вода на хектар с 50%. 

 

                                                      
14

  Вж. становища на ЕИСК относно „Изменение на климата и селско стопанство в Европа“ CESE 1200/2008, „Посрещане 
на предизвикателствата, свързани с недостига на вода и сушите в Европейския съюз“ CESE 988/2008 и „Изменението на 
климата и Средиземноморието: предизвикателства в областта на околната среда и енергетиката“ CESE 682/2009. 

15
  „Синият план“ е център за екологично сътрудничество и развитие на Средиземноморието в рамките на Програмата на 

ООН за Средиземноморието (PNUE/PAM). 
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5.7 ЕИСК признава необходимостта от прилагане на нови технологии, даващи възможност 
не само да се пести вода, но и да се оптимизира използването на този ресурс. 
При управлението на водите в селското стопанство следва да се разгледат различни 
инструменти, като системи за локализирано напояване, пречистване и обезсоляване на 
вода, нови инфраструктури, генетично по-издръжливи на воден стрес сортове, 
използване на нетрадиционни води и др. 

 
Брюксел, 18 февруари 2010 г. 
 
 

_____________ 
 


