Прес съобщение

Go M.A.D.!
НПО призовават гражданите да се включат в
камапнията Go MAD, свързана с реформите на ОСП
(Общата селскостопанска политика на ЕС)
Брюксел, 24 Януари 2013: Във връзка с разочароващите резултати от вчерашното глаусване1 на Комисията по
земеделие и развитие на селските региони на Европейския парламент (COMAGRI) относно реформите на
Общата селскостопанска политика (ОСП), 25 фермерски и граждански организации от 10 страни днес
стартират европейската инициатива Go M.A.D. (Go Meet A Deputy!/Срещни се с депутат!). Тя призовава
европейските граждани да се свъражат с техните местни представители в Европейския парламент и да ги
попитат как ще гласуват по време на пленарното заседание относно реформите на ОСП в Страсбург през
Март 2013
„Гражданите искат парите им от данъци да бъдат инвестирани в зелено, справедливо и местно
земеделие: да се опази околната среда, да се промотира агроекологичния подход, да се подкрепят
малките фермери и селските общности и да се гарантира здравословна храна за всички“, каза Стефани
Род (Stephanie Roth), координатор на кампанията на Good Food Good Farming2 (Добра Храна Добро
Земеделие) на ARC2020. Тя добави „Вместо да подкрепи милиони малки семейни ферми и стотици
милиони данъкопладци, с гласуването си COMAGRI обслужва интереса на силните агротърговски и
агрохимически корпорации, които печелят от иднустрилано земеделие и фабрики за животни.
Стартираме кампанията Go M.A.D, за да променим това!“
За пръв път от петдесетгодишната история на тази политика, финалното споразумение за посоката на
развитие на ОСП за следващите седем години (с годишен бюджет от 50 милиарда евро) трябва да бъде
постигната съвместно от Съвета на министрите на земеделието и членовете на Европейския парламент. Тъй
като членовете на Европейския парламент са директно избирани от европейските граждани, фермерите и
НПО-та, стоящи зад тази кампания виждат реален шанс обикновените граждани да повлияят на най-важния
законодателен процес в ЕС. Предвид предстоящите избори за Европейски парламент през 2014,
гласоподавателите ще искат да знаят, че техните представители се вслушват.
“Вместо просто да подкрепят решенията защитавани от колегите им, отговарящи за селското
стопанство , ние настояваме всичките 754 членове на Европейския парламент, които ще глауват ОСП в
Страсбург през март 2013, да послушат техните избиратели”, каза Род
Уебсайтът на кампанията GO M.A.D.3 помага на гласоподавателите да намерят техните представители в
Европейския парламент и да се свържат с тях по телефон, ел. поща или писмо и да организират лична среща с
тях. Всички резултати от срещите ще бъдат публикувани на уебсайта. Трейлърът на заглавната страница на
кампанията показва пример как може да бъде направено това.
***
За повече инфомация виж: www.goodfoodgoodfarming.eu или се свържи със Стефани Род (Stephanie Roth) на
+49 030 284 82324 и campaign@arc2020.eu
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http://www.arc2020.eu/front/2013/01/ep-agro-lobby-proposes-melt-down-of-the-cap-reform/
http://www.goodfoodgoodfarming.eu
http://www.goodfoodgoodfarming.eu/gomad

