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Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος,
συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη 13 Ιουλίου, με τους Πρέσβεις όλων των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από πρωτοβουλία του Πρέσβη
της Μεγάλης Βρετανίας κ. Simon Gass, του οποίου η χώρα έχει κατά το
τρέχον εξάμηνο την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης ο κ. Μπασιάκος ανέλυσε και συζήτησε τα χαρακτηριστικά της
ελληνικής Γεωργίας καθώς και τις θέσεις της Ελλάδας σχετικά με την Κοινή
Αγροτική Πολιτική και τις προοπτικές της, αλλά και την απόρριψη των
προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος
ζάχαρης. Ο κ. Μπασιάκος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «Για 25 χρόνια
τώρα, από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική
γεωργία έχει γίνει ένα αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής και ρυθμίζεται
πλήρως από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Εντός της περιόδου αυτής,
μερικές φορές συντελέστηκαν ριζικές αλλαγές, που οδήγησαν σε έναν
προοδευτικό μετασχηματισμό της γεωργίας μας. Εντούτοις, ορισμένες
παράμετροι είναι ακόμα κυρίαρχες στον τομέα και συνεχίζουν να διαχωρίζουν
αισθητά επί το δυσμενέστερο τον ελληνικό τομέα από αυτόν των υπολοίπων
κρατών μελών της Κοινότητας. Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής της νέας ΚΑΠ δεν αξιοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
οι κοινοτικές ενισχύσεις για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής Γεωργίας η οποία αντιμετωπίζει σήμερα πολλά διαρθρωτικά
προβλήματα, καθώς και προβλήματα προσαρμογής στο διεθνές και εσωτερικό
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το μερίδιο της γεωργίας στη συνολική οικονομία
της χώρας, αν και μειώθηκε σημαντικά στην προηγούμενη δεκαετία, συνεχίζει
να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με τα περισσότερα κράτη μέλη.
Δίνουμε έμφαση στην παραγωγή και διάθεση των ποιοτικών ελληνικών
αγροτικών προϊόντων. Η Ελλάδα πάντως παραμένει σταθερή στη θέση της
εξασφάλισης των κοινοτικών κεφαλαίων, που έχουν αποφασιστεί, για τη
χρηματοδότηση των αγροτών και της αγροτικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια
της 4ης περιόδου, είναι αντίθετη δε με οποιαδήποτε ιδέα ή πρόταση περικοπής
των δαπανών ή της επανεθνικοποίησης, ακόμα και μερικής, της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς και εθνικούς. Σε ότι
αφορά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του
καθεστώτος ζάχαρης, η θέση μας είναι ότι κάτω από οποιεσδήποτε
περιστάσεις, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις αυτές από την
ελληνική κυβέρνηση, γιατί είναι καταστροφικές για τους Έλληνες αγρότες

ζαχαροτεύτλων και τη βιομηχανία ζάχαρης». Ο κ. Μπασιάκος ζήτησε τη
συνδρομή των κρατών μελών που παράγουν τεύτλα, ώστε οι προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσαρμοστούν στα πραγματικά δεδομένα της Ε.Ε.
με στόχο τη διατήρηση των καλλιεργειών στις παραδοσιακές περιοχές
παραγωγής.

