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COPA-COGECA: στη σωστή κατεύθυνση τα συμπεράσματα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τα
δικαιώματα φύτευσης

Αναφερόμενη στα συμπεράσματα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τα δικαιώματα
φύτευσης η Copa-Cogeca
εκτιμά ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε
σχέση με την πολιτική απόφαση που ελήφθη το 2008 που καταργεί το ισχύον σύστημα των
δικαιωμάτων φύτευσης. "Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί η εν λόγω ομάδα αναγνωρίζει ότι
πρέπει να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο για όλα τα κράτη μέλη και για όλους τους
τύπους κρασιού, αλλά πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση", δήλωσε ο πρόεδρος της
Ομάδας Οίνος της Copa-Cogeca Thierry Coste, στις Βρυξέλλες.
Ο κ. Coste εξήγησε: «Η ΟΥΕ υπέβαλλε προτάσεις που σηματοδοτούν βελτίωση σε σχέση με
την πολιτική απόφαση για τη σταδιακή κατάργηση των δικαιωμάτων φύτευσης στον
αμπελοοινικό τομέα που λήφθηκε το 2008. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες πτυχές των
προτάσεων πρέπει να βελτιωθούν, όπως και η διάρκεια του συστήματος, το επίπεδο των
ρητρών διασφάλισης, η έναρξη ισχύος του συστήματος, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε
μαζί τους ".
Η κ. Palma Esposito, αντιπρόεδρος της ομάδα εργασίας Copa-Cogeca, δήλωσε «Μαζί με
τους ευρωβουλευτές και 15 κράτη μέλη, οι Copa-Cogeca έχει ζητήσει για ένα κανονιστικό
πλαίσιο για τις φυτεύσεις των αμπελώνων που πρέπει να διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα
δικαιώματα φύτευσης και το ευρωπαϊκό μοντέλο γεωργίας συμβάλλουν στη διατήρηση
υψηλής ποιότητας και στην μεγάλη ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών κρασιών, τη διατήρηση
της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και στη διευκόλυνση των παραγωγών και των
συνεταιρισμών τους, ώστε να προσδίδουν αξία στην παραγωγή.
Ολοκληρώνοντας ο Γενικός Γραμματέας της Copa-Cogeca Pekka Pesonen, δήλωσε
«Καλούμε τους ευρωβουλευτές, τους υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να υιοθετήσουν τις συστάσεις αυτές, με βελτιώσεις, καθώς και την ένταξή τους
στην ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) υπό το πλαίσιο της νέας ΚΑΠ ώστε να
διασφαλίσουν μια ισορροπία για το μέλλον του τομέα οίνου».
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