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10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΝΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ?

ΤΙ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΕΤΡΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020?

Μετά από δέκα χρόνια προσπαθειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους, για να καταστήσουν 

απλούστερο και πιο αποτελεσματικό το περίπλοκο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η άρση των περιττών εμποδίων από τη γεωργία μπορεί να φαίνεται 
απλή διαδικασία. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο ρόλο 

των γεωργών, δεν πρόκειται για εύκολο έργο.

“Η υπερβολική πολυπλοκότητα και η γραφειοκρατία 
στο πλαίσιο της ΚΑΠ είναι επιζήμιες για τους αγρότες. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η πολιτική 
πρέπει να απλουστευθεί, έτσι ώστε οι αγρότες να 

μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό που κάνουν 
καλύτερα - να παράγουν τρόφιμα.”

Γενικός Γραμματέας της Copa-Cogeca, Pekka Pesonen.

• ∆ημιουργία Κοινής Οργάνωσης Γεωργικών Αγορών 
για όλα τα αγροτικά προϊόντα

• Οι μειώσεις απλούστευσης και διοικητικής 
επιβάρυνσης εκτιμώνται σε 39% για τις Άμεσες 
Πληρωμές και 46% για άδειες εισαγωγών και 
εξαγωγών

2007

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η Επιτροπή απλουστεύει την πολλαπλή 
συμμόρφωση (περιβαλλοντικά πρότυπα, πρότυπα 
για την καλή διαβίωση των ζώων και πρότυπα 
ποιότητας τροφίμων), αποσύροντας όσα δεν 
σχετίζονται με την ευθύνη των γεωργών. 

2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΕΙ 4 ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ

• Μάρτιος 2015 πρώτο στάδιο: Η προθεσμία για την 
υποβολή αιτήσεων για τις άμεσες ενισχύσεις 
επεκτάθηκε, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος 
στους γεωργούς να κατανοήσουν τις νέες 
απαιτήσεις.

• Μάιος 2015 δεύτερο στάδιο: Αλλαγές στο επίπεδο 
του Ολοκληρωμένου Συστήματος ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου (IACS) & Οικολογική εστίαση (EFA), 
Επιτόπιος Έλεγχος (OTSC), Σύστημα αναγνώρισης 
αγροτεμαχίων (LPIS).

• Αρχές του 2016 / τρίτο στάδιο: Η Επιτροπή 
τροποποιεί τους κανόνες για τα μέτρα IACS / 
απλούστευσης σχετικά με το εθελοντικό σύστημα 
συνδυασμένων ενισχύσεων και το καθεστώς νέων 
γεωργών.

• Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στους κανόνες 
εφαρμογής για την ανάπτυξη της υπαίθρου με στόχο 
την απλούστευση των υποχρεώσεων δημοσιότητας 
για τους δικαιούχους και των κανόνων 
προγραμματισμού για τα χρηματοπιστωτικά 
εργαλεία με τη μείωση των υποχρεώσεων 
δημοσιότητας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

• Τέταρτο στάδιο: Μέτρα απλούστευσης για τις 
άμεσες πληρωμές.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ OMNIBUS ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2017

1Ρεαλιστικά 3Απλά στη χρήση2Εφαρμόσιμα 
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