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Copa-Cogeca: Θα κάνουμε ότι είναι στο χέρι μας για να βοηθήσουμε την Ελλάδα – όχι στον ΕΦΚ

Συνεδρίασε στις Βρυξέλλες (14/2) η ομάδα Οίνος της Copa-Cogeca με θέματα τα
δικαιώματα φύτευσης, την ΚΑΠ 2020 και την έκθεση της Commission για το μέτρο της
Προβολής Προώθησης Οίνων.

Προ ημερησίας διάταξης ο Διευθυντής της ΚΕΟΣΟΕ παρενέβη, ενημερώνοντας την ομάδα
επί της πρότασης του ΔΝΤ για επιβολή ΕΦΚ στους ήσυχους και αφρώδεις οίνους. Ο κ.
Κορδοπάτης αφού ανέπτυξε την επιχειρηματολογία κατά της επιβολής ΕΦΚ στο κρασί,
ζήτησε από την ομάδα «Οίνος» την κατάθεση γενικής δήλωσης αντίρρησης της
Copa-Cogeca, σε μια τέτοια προοπτική.

Ο πρόεδρος της ομάδας T. Coste, δήλωσε την συμπαράσταση της Ομάδας στο θέμα αυτό
αναφέροντας ότι η Copa-Cogeca θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να αποφευχθεί
τυχόν επιβολή ΕΦΚ στο κρασί. Τα μελη των αντιπροσωπειών από χώρες κυρίως του Νότου,
εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και την συμπάθειά τους, για τις ευρύτερες εξελίξεις αλλά
και γι αυτές στον ελληνικό αμπελοοινικό τομέα και διατύπωσαν την αναγκαιότητα λήψης
πρωτοβουλιών, ώστε ν’ αποφευχθούν όμοιας λογικής μέτρα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Μάλιστα η Ιταλική και Ουγγρική αντιπροσωπεία, ανέφεραν ότι ήδη οι κυβερνήσεις τους
υιοθέτησαν όμοιες τακτικές αυξάνοντας (στην Ιταλία κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες) τον
ΦΠΑ, ο οποίος στην Ουγγαρία ανέρχεται πλέον στο 27%.
Η ίδια παρέμβαση πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα (15/2) στην συνεδρίαση της
συμβουλευτικής ομάδας Οίνου στην οποία συμμετέχει και η Commission.

Επί την αναλήψει των καθηκόντων του ο νέος πρόεδρος της Συμβουλευτικής (ιδιωτικές
οινοβιομηχανίες) κ. V. Gancia αφού ανέφερε ότι η φορολόγηση μειώνει την κατανάλωση και
επιφέρει μείωση των προσδοκώμενων εσόδων, κατέληξε ότι η ομάδα θα καταθέσει την
άποψή της στο θέμα αυτό.

Προηγουμένως ο νέος πρόεδρος παρουσιάζοντας την ατζέντα Στρατηγικής 2012 της
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Ομάδας, στο θέμα της φορολόγησης επισήμανε την διατήρηση του μηδενικού Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης στο κρασί, ως απόλυτη θέση του Συμβουλευτικού Οργάνου του Ευρωπαϊκού
τομέα Οίνου.
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