
GTL Project

Η κοινή αγροτική
πολιτική (CAP)



Η νέα CAP υποστηρίζει τη γεωργία
ώστε να συμβάλει πολύ περισσότερο

στους στόχους της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας:

Μια πιο πράσινη CAP



 Τα σχέδια της CAP θα συνάδουν με την
περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία.

Στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, κάθε χώρα
της ΕΕ θα είναι υποχρεωμένη να

επιδεικνύει υψηλότερες φιλοδοξίες όσον
αφορά το περιβάλλον και το κλίμα σε

σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο
προγραμματισμού (όχι "πισωγυρίσματα")
και θα υποχρεούται να επικαιροποιεί το
σχέδιο όταν τροποποιείται η νομοθεσία

για το κλίμα και το περιβάλλον,
 

Υψηλότερες πράσινες φιλοδοξίες



Τα εθνικά στρατηγικά σχέδια της
CAP θα συμβάλουν στους στόχους
του Green Deal (οι συστάσεις της
CAP καθορίζουν τον τρόπο με τον
οποίο αναμένεται αυτή η συμβολή)

Συμβάλλετε στους
Στόχους του Green Deal



Οι δικαιούχοι της CAP θα συνδέουν τις
πληρωμές τους με ένα αυστηρότερο
σύνολο υποχρεωτικών απαιτήσεων. Για
παράδειγμα, σε κάθε γεωργική
εκμετάλλευση τουλάχιστον το 3% της
αρόσιμης γης θα αφιερώνεται στη
βιοποικιλότητα και σε μη παραγωγικά
στοιχεία, με δυνατότητα να λάβουν
στήριξη μέσω οικολογικών συστημάτων
για την επίτευξη του 7%. Οι υγρότοποι
και οι τυρφώνες θα προστατεύονται.

Ενισχυμένη αιρεσιμότητα



Τουλάχιστον το 35% των κονδυλίων
θα διατεθεί σε μέτρα για τη στήριξη
του κλίματος, της βιοποικιλότητας,
του περιβάλλοντος και της καλής
διαβίωσης των ζώων.

Αγροτική ανάπτυξη



Στον τοµέα των οπωροκηπευτικών,
τα επιχειρησιακά προγράµµατα θα
διαθέσουν τουλάχιστον το 15% των
δαπανών τους για το περιβάλλον
(σε σύγκριση µε το 10% κατά την
τρέχουσα περίοδο
προγραµµατισµού).

Επιχειρησιακά προγράμματα



Το 40% του προϋπολογισμού της CAP θα
πρέπει να σχετίζεται με το κλίμα και να

υποστηρίζει σημαντικά τη γενική
δέσμευση να αφιερωθεί το 10% του
προϋπολογισμού της ΕΕ σε στόχους
βιοποικιλότητας μέχρι το τέλος της

περιόδου του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ.

Κλίμα και βιοποικιλότητα



Ξεκινήστε το ταξίδι σας προς μια πιο
πράσινη και βιώσιμη πόλη.

 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και
γίνετε ένας μελλοντικός ηγέτης της

μετάβασης

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-
27_en 

https://en.reset.org/knowledge/urban-gardening-%E2%80%93-transforming-our-cities-grey-green-02282019
https://en.reset.org/knowledge/urban-gardening-%E2%80%93-transforming-our-cities-grey-green-02282019

