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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γιατί έχει καθυστερήσει ο εθνικός φάκελος για τη νέα ΚΑΠ;
Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με αγροτική παραγωγή έχουν ήδη ξεκινήσει το
προγραμματισμό τους για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τη νέα προγραμματική
περίοδο 2015 – 2020, η χώρα μας δεν έχει ακόμα καταλήξει. Στην ήδη μεγάλη καθυστέρηση της ελληνικής
πλευράς, προστέθηκαν και οι παλινωδίες λόγω ανασχηματισμού, αφού η νέα πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φαίνεται ότι αποφάσισε να διαφοροποιηθεί από τους
προκατόχους της.
Οι νέοι κανονισμοί της ΚΑΠ παρέχουν τη δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να επιλέξουν τον ακριβή αριθμό των
περιφερειακών προγραμμάτων που θα καταρτίσουν, με βάση αυτά που κρίνουν ωφέλιμα για τη δική τους
οικονομία.
Όπως αναφέρουν σε κοινοβουλευτική τους παρέμβαση οι Βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς
Αιτωλ/νίας Νίκη Φούντα και Λάρισας Θωμάς Ψύρρας, ο απερχόμενος Υπουργός Α.Α.Τ. είχε προτείνει
σχετικά με το μοντέλο πληρωμής των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι, που συνιστά και το μεγαλύτερο
τμήμα της χρηματοδότησης της νέας ΚΑΠ, το διαχωρισμό της χώρας σε τρεις περιφέρειες. Όπως
διαφαινόταν τις τρεις περιφέρειες θα αποτελούσαν οι βοσκότοποι, οι πολυετείς καλλιέργειες και οι
μονοετείς καλλιέργειες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τωρινή ηγεσία του Υπουργείου φαίνεται να
προκρίνει ένα διαφορετικό σενάριο, αυτό των δύο περιφερειών (αροτραία και βοσκότοποι). Την ίδια
στιγμή, επιχειρείται να αξιοποιηθούν ρυθμίσεις που διευκολύνουν ενισχύσεις σε καλοπληρωμένες
καλλιέργειες όπως το ελαιόλαδο, η σταφίδα και ο καπνός, ενώ το πακέτο των συνδεδεμένων περιλαμβάνει
βιομηχανική ντομάτα, ζαχαρότευτλα, ρύζι εσπεριδοειδή και μοσχαρίσιο κρέας.
Ο πρωτογενής τομέας οφείλει να αποτελέσει μοχλό εξόδου της Ελλάδας από την κρίση και δεν υπάρχουν
δικαιολογίες για κωλυσιεργία. Η διαμόρφωση του εθνικού φακέλου για τη νέα ΚΑΠ έχει ήδη καθυστερήσει
σημαντικά και πρέπει να δοθούν απαντήσεις:





Ποιο σενάριο περιφερειοποίησης θα εφαρμόσει η χώρα με τη νέα ΚΑΠ;
Γιατί κρίνει αναγκαίο η νέα ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να διαφοροποιήσει τον προηγούμενο σχεδιασμό
αναφορικά με τις περιφέρειες;
Σε τι ποσό θα ανέρχεται η ενίσχυση ανά στρέμμα στο σενάριο των δύο και στο σενάριο των τριών
περιφερειών για κάθε γεωγραφική περιφέρεια;
Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει σε διαβούλευση με τα κόμματα για ένα τόσο
σοβαρό ζήτημα;

Επιζητούμε τον απαραίτητο διάλογο, αλλά και την αναγκαία ενημέρωση από το Υπουργείο.
Αναμένουμε, λοιπόν, τις επίσημες απαντήσεις μαζί με τις προτάσεις για την περιφερειοποίηση της νέας
ΚΑΠ.

Ο έγκαιρος και σωστός προγραμματισμός θα δώσει ώθηση στην παραγωγή και νέες ευκαιρίες στον
αγροτικό τομέα. Νέες ευκαιρίες που τόσο έχουν ανάγκη οι αγροτικές περιοχές, αλλά και οι νέοι αγρότες.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ. στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://nikifounta.gr/cms/uploaded_files/858.pdf

