Заједничка пољопривредна политика Европске уније
и финансирање пољопривреде у Србији
Еколошки центар „Станиште“ из Вршца и Центар за европске политике из Београда организују
представљање резултата истраживања „Заједничка пољопривредна политика ЕУ и финансирање
пољопривреде у Србији“, која ће се одржати у Покрајинском заводу за заштиту природе, Радничка
20, Нови Сад, у четвртак, 25. октобра 2018. године, са почетком у 11:00 часова.
У приступним преговорима Србије са ЕУ, до
сада је отворено 14 поглавља. Са даном учлањења,
Србија ће прихватити и у пракси применити
целокупно ЕУ законодавство, осим оних прописа за
чију ће се примену испреговарати прелазни
периоди (на пример, 5 или 7 година од учлањења).
Усклађивање домаћег законодавства са
европским захтеван је и озбиљан изазов који Србија
мора да спроведе на путу до чланства. То је
нарочито важно у пољопривреди, јер у овој области
законодавство чини око трећине укупног права ЕУ и
подељено је у три преговарачка поглавља – 11
(пољопривреда и рурални развој), 12 (безбедност
хране, ветерина) и 13 (рибарство).
Колико је Србија припремљена за ове
изазове? Са колико новца подстиче пољопривреду?
Шта српска пољопривреда добија усклађивањем са
политиком ЕУ? На ова и друга питања одговоре
даје истраживање ЕЦ „Станиште“ и ЦЕП-а.
На радионици биће речи о историји и значају Заједничке пољопривредне политике ЕУ, о
тренутном стању испуњености услова у поглављима 11 и 12, затим о финансирању пољопривредне
политике у Србији, нарочито на локалном нивоу, могућем утицају тог стања на приступне преговоре и
успешности будућег чланства Србије у ЕУ, као и о социјалним аспектима кризе руралних заједница.
Потврду учешћа пошаљите до среде 24. октобра 2018. године на адресу staniste@sbb.rs.
Трошкове превоза за учеснике који нису из Новог Сада нисмо у могућности да надокнадимо.

БАНАТСКА ПЛАТФОРМА
за учешће локалних заједница у преговорима Србије са ЕУ

Заједничка пољопривредна политика ЕУ
и финансирање пољопривреде у Србији
Покрајински завод за заштиту природе, Радничка 20, Нови Сад
четвртак, 25. октобар 2018. године
Сатница

Тема

Презентери и модератори

11:00 – 11:10

Уводна обраћања

Представници Покрајинског завода за
заштиту природе и ЕЦ „Станиште“

11:10 – 11:20

Социологија села – Криза руралних заједница
и путеви опоравка

Будимир Бабић
Еколошко удружење „Авалон“, Вршац

11:20 – 11:50

Заједничка пољопривредна политика ЕУ и
тренутно стање у поглављима 11 и 12

Небојша Лазаревић
Центар за европске политике, Београд

11:50 – 12:20

Финансирање пољопривреде у Србији –
резултати истраживања и промоција студије

Дејан Максимовић
Еколошки центар „Станиште“, Вршац

12:20 – 12:45

Питања, коментари, закључци

Небојша Лазаревић, Будимир Бабић,
Дејан Максимовић

Пројекат финансијски подржала
Фондација за отворено друштво
у Србији
Пројекат суфинансира
Министарство заштите животне
средине

