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Βρυξέλλες — Συνήλθε σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών
Γεωργίας και Αλιείας, στο οποίο τη χώρα μας εκπροσώπησε ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελος Μπασιάκος.
Στην ημερησία διάταξη του Συμβουλίου περιλαμβάνονται κυρίως θέματα
αλιείας, αφού θα αποφασισθεί η κατανομή στα κράτη-μέλη των αλιευμάτων
για το έτος 2005.
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα δύο Διασκέψεων που
οργάνωσε η Ολλανδική Προεδρία, σχετικά με την αντιμετώπιση των
ζωονόσων και τα προγράμματα εκκρίζωσης των ασθενειών των ζώων.
Ο κ. Μπασιάκος υποστήριξε σχετικά συμπεράσματα, με τα οποία
προβλέπεται η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως η
Ε. Επιτροπή, οι εθνικές διοικήσεις, τα ερευνητικά κέντρα, οι οργανώσεις
καταναλωτών, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι διεθνείς οργανισμοί, με
σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία του ευρωπαϊκού ζωϊκού κεφαλαίου
αλλά και της δημόσιας υγείας.
Η Επιτροπή δεσμεύθηκε ότι θα υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις για την
υλοποίηση των παραπάνω, η χρηματοδότηση των οποίων θα ενταχθεί στο
πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών της Ε. Ένωσης.
Το Συμβούλιο συζήτησε πρόταση κανονισμού σχετικά με την αντιμετώπιση
της παράνομης υλοτόμησης και εμπορίας ξυλείας σε τρίτες χώρες και την
εισαγωγή της στην Ε. Ένωση.
Στην παρέμβαση του, ο κ. Μπασιάκος υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση
των προβλημάτων της διακίνησης της παράνομα υλοτομούμενης
ξυλείας μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά με τη δημιουργία
ενός συστήματος αδειών για τις εισαγωγές ξυλείας προς την Ε.
Ένωση. Επίσης, ζήτησε το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης αυτής να είναι
συγκεκριμένο και να περιλαμβάνει προϊόντα για τα οποία ο έλεγχος είναι
εφικτός.
Το Συμβούλιο συζήτησε πρόταση της Επιτροπής για την απλούστευση της
γεωργικής νομοθεσίας. Ο κ. Μπασιάκος τάχθηκε υπέρ της
απλούστευσης της γεωργικής νομοθεσίας, προκειμένου να καλυφθεί όσο
το δυνατό μεγαλύτερο τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου, ζήτησε τον
ενεργότερο ρόλο της Ε. Επιτροπής και την εφαρμογή αποτελεσματικότερης
μεθοδολογίας.

Η εμβάθυνση στην απλούστευση της κοινοτικής νομοθεσίας του γεωργικού
τομέα, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αποτελεί άμεση
προτεραιότητα έτσι ώστε να επιτευχθεί μια αποτελεσματικότερη εφαρμογή
της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στη Διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες ο κ. Μπασιάκος είχε συνεργασία με
τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα αλιείας Τζοε Μπόργκ και συνάντηση με τον
υπουργό Γεωργίας του Λουξεμβούργου Φερνάντ Μπόντεν, ενόψει της
ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου από τη χώρα του από την 1η
Ιανουαρίου του 2005.
Ο κ. Μπασιάκος κατά τη συνεργασία του με τον Επίτροπο είχε την ευκαιρία να
τον ενημερώσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αλιείς και
να συζητήσει μαζί του την εφαρμογή ειδικότερα της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής στη Μεσόγειο.
Με τον ομόλογο του από το Λουξεμβούργο, ο κ. Μπασιάκος είχε την ευκαιρία
να ανταλλάξει απόψεις για τα θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο
κατά τη διάρκεια της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας και να τον ενημερώσει για
τις ελληνικές θέσεις.

