PROSTSZA WSPÓLNA
POLITYKA ROLNA

Komisja Europejska i państwa członkowskie UE już od dziesięciu lat szukają
sposobów na uproszczenie i zwiększenie efektywności skomplikowanej
struktury Wspólnej Polityki Rolnej.
Usunięcie zbędnych barier może wydawać się prostym zadaniem, jednak
wielowymiarowość europejskiego rolnictwa znacznie je utrudnia.

DZIAŁANIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W RAMACH WPR – KALENDARIUM

2007

• Stworzenie wspólnej organizacji rynków rolnych dla
wszystkich produktów rolnych
• Uproszczenia administracyjne i redukcja biurokracji na
poziomie 39% w zakresie dopłat bezpośrednich oraz na
poziomie 46% dla licencji eksportowych i importowych

2008

PRZEGLĄD WPR
Komisja Europejska uprościła Mechanizm Wzajemnej
Zgodności łączący dopłaty bezpośrednie ze standardami
ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i jakości
żywności poprzez wycofanie regulacji, które bezpośrednio
nie dotyczą rolników lub nie są związane z ich
odpowiedzialnością.

2015

KOMISJA WPROWADZA CZTERY ETAPY
PROCESU UPROSZCZEŃ
• Etap pierwszy, marzec 2015: termin składania wniosków
o dopłaty bezpośrednie został wydłużony, tak by rolnicy
mieli więcej czasu na zrozumienie nowych przepisów

2016

• Etap drugi, maj 2015: zmiany w Zintegrowanym Systemie
Zarządzania i Kontroli oraz w zakresie działań dotyczących
ekologii, inspekcji oraz systemu identyfikacji gruntów
• Etap trzeci, początek 2016 r.: Komisja zmieniła zasady
w Zintegrowanym Systemie Zarządzania i Kontroli oraz
wprowadziła uproszczenia w systemie dobrowolnego
wsparcia dla młodych rolników.
• wprowadzono zmiany w procesie wdrażania przepisów
dotyczących obszarów wiejskich, tak by uprościć
wymagania w zakresie informacji i promocji dla
mniejszych beneficjentów; dokonano także zmiany reguł
programowania instrumentów finansowych poprzez
obniżenie zobowiązań w zakresie informacji i promocji
w niektórych obszarach
• Etap czwarty: uproszczenia w systemie dopłat
bezpośrednich

PAŹDZIERNIK

2017

ROZPORZĄDZENIE ZBIORCZE:
nowe uproszczone przepisy rolne – tzw. regulacja Omnibus

CO UPROSZCZENIA OZNACZAJĄ DLA ROLNIKÓW?

Więcej czasu
wolnego

Zwiększenie
konkurencyjności
rolnictwa

Podniesienie
atrakcyjności
obszarów
wiejskich

Zwiększenie
pewności
inwestycyjnej
w sektorze
rolnictwa

Poprawę wyników
w zakresie
ochrony
środowiska

„Nadmierne skomplikowanie Wspólnej Polityki Rolnej i
biurokracja jest szkodliwa dla rolników. Dlatego też należy
wprowadzić uproszczenia, by rolnicy mogli spokojnie
skupić się na tym, co robią najlepiej – na produkcji
żywności.”
Pekka Personen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca
(reprezentacji rolników i ich spółdzielni w UE).

NA JAKIEGO RODZAJU UŁATWIENIA
LICZĄ ROLNICY PO 2020 ROKU?
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