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Δημοσίευση προτάσεων Ε. Επιτροπής 

για την ΚΑΠ 2021-2027
• 1η Ιουνίου 2018:

– Κανονισμός για τα Στρατηγικά σχέδια {Αρ. εγγράφων 
COM (2018) 392 final και COM (2018) 392 final Annexes 1 
to 12}

– Οριζόντιος Κανονισμός {Αρ. εγγράφου COM (2018) 393 
final}

– Τροποποιητικός Κανονισμός {Αρ. εγγράφου COM(2018) 
394 final}
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Στρατηγικός σχεδιασμός Τμήμα Γεωργίας
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Τμήμα ΓεωργίαςΗ «Πράσινη αρχιτεκτονική» της νέας ΚΑΠ 2021-2027 
και οι υφιστάμενες υποχρεώσεις
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Η νομοθεσία για τη νέα ΚΑΠ εμπίπτει στο πλαίσιο της 
Συνήθους Νομοθετικής Διαδικασίας όπου απαιτείται 

συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων 
(Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου) ως 
συννομοθέτες με την Ε. Επιτροπή να έχει ρόλο ώστε να 
συνδράμει στην  προσέγγιση  των  θέσεων  του  ΕΚ  και  

του  Συμβουλίου.

Τμήμα Γεωργίας



7

Συζητήσεις στα αρμόδια όργανα του Ε. Συμβουλίου: 

• Έναρξη - Ιούνιος 2018 (AT προεδρία της ΕΕ 2ο εξάμηνο 
2018)

• Προτάθηκαν τροποποιήσεις επί των προτάσεων της Ε. 
Επιτροπής από AT και RO προεδρία.

• Οι συζητήσεις συνεχίζονται επί FI προεδρίας (14-
15/10/2019 τελευταία συνάντηση Ε. Συμβουλίου Υπουργών 
Γεωργίας).

• Αναμένεται εντός της FI προεδρίας η υποβολή από την Ε. 
Επιτροπή πρότασης κανονισμού με μεταβατικές διατάξεις 
που θα καλύπτει το έτος 2021 (δεν αναμένεται συμφωνία 
επί της ΚΑΠ 2021-2027 πριν την 1/1/2021). 
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Κύρια θέματα συζήτησης στα αρμόδια όργανα του  
Ε. Συμβούλιου 1/2

• Προϋπολογισμός για τη νέα ΚΑΠ

• Νέο μοντέλο υλοποίησης του Στρατηγικού σχεδιασμού 
(Πυλώνας Ι και ΙΙ και Τομεακές παρεμβάσεις): Μετάβαση από 
Πολιτική συμμόρφωσης σε Πολιτική επίτευξης μετρήσιμων 
αποτελεσμάτων με τη χρήση δεικτών.

• Περιβαλλοντική φιλοδοξία της νέας ΚΑΠ (Νέα «Πράσινη 
αρχιτεκτονική»).
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Κύρια θέματα συζήτησης στα αρμόδια όργανα του  
Ε. Συμβούλιου 2/2

• Υποχρεωτική μείωση και ανακατανομή πληρωμών στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Πυλώνα Ι.

• Βελτίωση της απλοποίησης στην εφαρμογή του Στρατηγικού 
σχεδιασμού, στην απορρόφηση χρηματοδοτικών πόρων, στις 
δυνατότητες στήριξης των αγροτών  δίνοντας λύσεις σε 
τοπικά προβλήματα και στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής.

• Ενισχύσεις σε τομείς παραγωγής όπως οι Τομεακοί τύποι 
παρεμβάσεων και οι συνδεδεμένες Άμεσες Ενισχύσεις.
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Επόμενα βήματα

• Συνέχιση των συζητήσεων στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου επί :

i. Των περιβαλλοντικών και κλιματικών πτυχών της ΚΑΠ 2021-2027 

ii. Θεμάτων που βελτιώνουν την απλοποίηση και την αξιοποίηση των 
πόρων της ΚΑΠ. 

iii. Του νέου πλαισίου λειτουργίας της ΚΑΠ (Στρατηγικός σχεδιασμός)

• Έναρξη των συζητήσεων υπό τη νέα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου και 
της Αρμόδιας επιτροπής για τη γεωργία (COMAGRI).

• Συζήτηση επί της αναμενόμενης πρότασης Κανονισμού  της Ε. Επιτροπής 
με μεταβατικές διατάξεις για την ΚΑΠ που θα καλύπτουν το έτος 2021.
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