10 ROKOV ZJEDNODUŠOVANIA
AGROPOLITIKY EÚ

Aj po desiatich rokoch hľadá Európska komisia a členské štáty stále spôsoby, ako
zjednodušiť a zefektívniť komplexnú Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP).
Odstrániť nepotrebné prekážky v poľnohospodárstve sa môže javiť ako
jednoduchý proces. Vzhľadom na rôzne úlohy, ktoré poľnohospodári plnia to
nie je až tak jednoduchý proces.

ČO EURÓPSKA KOMISIA ZATIAĽ UROBILA: ČASOVÁ OS

2007

• Vytvorenie Spoločnej organizácie trhov pre
poľnohospodárske výrobky
• Zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže
odhadom o 39 % pri priamych platbách a o 46 %
pri dovozných a vývozných povoleniach

2008

TZV. „ZDRAVOTNÁ PREHLIADKA“ SPP
Európska komisia zjednodušila krížové plnenie
(pre oblasti životného prostredia, starostlivosti o zvieratá
a štandardov pre kvalitu jedla) tým, že odstránila
štandardy, ktoré nevedia farmári ovplyvniť a nespadajú
pod ich zodpovednosť.

2015

KOMISIA PREDSTAVILA 4 ETAPY ZJEDNODUŠENIA
• Marec 2015 prvá etapa: Termín na podávanie žiadostí pre
priame platby bol predĺžený, aby umožnil farmárom lepšie
sa zoznámiť s novými požiadavkami.

2016

• Máj 2015 druhá etapa: Zmeny integrovaného
administratívneho a kontrolného systému (IACS) & oblastí
ekologických záujmov (EFA), mechanizmu vykonávania
kontroly na mieste (OTSC), systému identifikácie
pozemkových parciel (LPIS).
• Začiatok 2016 / tretia etapa: Komisia doplňuje pravidlá pre
IACS / zjednodušuje opatrenia pre režim dobrovoľnej
viazanej podpory a schému pre podporu mladých farmárov.
• Zavedenie zmien pre implementáciu pravidiel pre rozvoj
vidieka. Cieľom bolo zjednodušiť požiadavky na publicitu a
to hlavne pre malých príjemcov podpory a zjednodušiť
finančné nástroje.
• Štvrtá etapa: Zjednodušenie opatrení pre priame platby.

OKTÓBER

2017

NARIADENIE OMNIBUS

ČO TOTO ZJEDNODUŠENIE ZNAMENÁ PRE FARMÁROV?
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„Prehnaná komplexnosť a byrokracia súčasnej SPP
je pre farmárov záťažou. Aj preto by mala byť
zjednodušená, aby sa farmári mohli sústrediť na to,
čo vedia najlepšie – vyrábať jedlo.“
Generálny tajomník Copa-Cogeca, Pekka Pesonen.

V AKÉ ZJEDNODUŠENIA DÚFAJÚ FARMÁRI PO ROKU 2020?
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