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Komisárka Boelová oznámila, že Komisia úspešne napreduje k cieľu znížiť do roku 2012
administratívu SPP o 25%.
V príhovore k zverejnenej správe GR pre poľnohospodárstvo o zjednodušení SPP povedala:
„Zjednodušenie politiky znamená menej úradníckych sporov, ale oveľa významnejšie je, že
farmári môžu stráviť viac času na poli a robiť to, čomu sa rozumejú a nemusia venovať toľko
času administratíve. Okrem toho zmeny, ktoré sme urobili ušetria farmárom stovky miliónov
eur. V čase ekonomických ťažkostí je to skutočný prínos.“
Úspora 1,4 miliardy €
Od roku 2006 bol Akčný plán zjednodušenia SPP rozšírený až na 50 projektov. Z toho bolo
implementovaných 43, vrátane odstránenia kontroverzných štandardov Komisie pre ovocie
a zeleninu v minulom roku.
Zistenia Stoiberg Group – skupiny expertov členských štátov zameranej na administratívne
zaťaženie – upozornili na finančnú hodnotu zredukovania byrokracie SPP.
Úspory pri znížení administratívy v oblasti priamych platieb majú hodnotu 1,4 miliardy €
a zahŕňajú zníženie dosiahnuté zrušením vyňatia pôdy z obrábania a doladením pravidiel
krížového plnenia.
Ďalšími opatreniami zabezpečujúcimi zjednodušenie sú zrušenie neplatných
poľnohospodárskych nariadení a redukcia importných a exportných licenčných požiadaviek.
Predpokladá sa, že tieto opatrenia prispejú k výrazným úsporám času a peňazí.
Môžu informačné technológie zabezpečiť zníženie administratívy?
Podľa komisárky Boelovej môžu ďalej členské štáty znížiť administratívne zaťaženie fariem
lepším využitím informačných technológií o viac ako 400 mil. €. Systém na uľahčenie
elektronickej výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi (ISAMM – Informačný
systém pre manažment poľnohospodárskeho trhu a monitoring) dospeje do poslednej
vývojovej fázy.
V súčasnom období členské štáty diskutujú o návrhu Komisie poskytnúť nové financovanie
pre rozšírenie širokopásmového pokrytia vidieka internetom v rámci schém rozvoja vidieka.
Tento plán by mal zvýšiť efektívnosť poľnohospodárstva.
Hoci boli pravidlá krížového plnenia sčasti riešené v rámci „kontroly stavu SPP“, možno
v budúcnosti očakávať aj ďalšiu racionalizáciu systému ako súčasť zjednodušenia.
Komisárka povedala, že očakáva nové návrhy ako ešte zjednodušiť SPP a súčasná správa
obsahuje plány na zjednodušenie „jazyka“ nariadení Komisie, ako aj návštevy predstaviteľov
GR pre poľnohospodárstvo na farmách. Návštevy by sa mohli uskutočniť od roku 2010, keď
bude stanovený predbežný rozpočet.

