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  Ανεξιχνίαστο τοπίο για την Ενιαία Ενίσχυση των αμπελιών και για τη διατήρηση των δικαιωμάτων
φύτευσης
  

Δυο ομάδες σκέψης έχουν συγκροτηθεί σε σχέση με το θέμα της διατήρησης των
δικαιωμάτων φύτευσης των αμπελιών μετά το 2015 με αποτέλεσμα η Ομάδα Υψηλού
επιπέδου που έχει συσταθεί για την ανάλυση των επιπτώσεων της Απελευθέρωσης να
αποκτά μάλλον τυπικό χαρακτήρα, αφού το θέμα έχει άκρως πολιτικά χαρακτηριστικά.

      

Στην μια πλευρά υπέρ της απελευθέρωσης τάσσονται:
- Ο Επίτροπος D. Ciolos
- Οι λεγόμενες φιλελεύθερες χώρες με το Ηνωμένο Βασίλειο να ηγείται του σκληρού
πυρήνα και ν’ ακολουθούν η Σουηδία, η Ολλανδία και η Δανία.
- Η GEEV (Οργάνωση Βιομηχάνων και εμπόρων Οίνου), οι οποίες και απειλούν ν’ ανοίξουν
και πάλι το θέμα της ΚΟΑ Οίνου

  

Η άλλη πλευρά, είναι πολυπληθέστερη, αλλά έχει να επιδιώξει την ανατροπή της απόφασης
του Συμβουλίου Υπουργών του 2008.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ η οποία συμμετέχει στα όργανα των Βρυξελλών το
αντιτιθέμενο μπλοκ απαρτίζεται:
- Από την D.G. Agri (Γενική Δ/νση Γεωργίας, η οποία έχει αντίθετες επιδιώξεις από τον
Επίτροπο)
- Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που συμφωνεί στη διατήρηση των δικαιωμάτων
- Τα 15 Κράτη-Μέλη των οποίων οι υπουργοί έχουν στείλει επιστολή στον D. Ciolos υπέρ
της Διατήρησης
- Οι συνεταιρισμοί της Ευρώπης μέσω της Copa-Cogeca
- Τα αναποφάσιστα Κράτη Μέλη τα οποία «κλείνουν το μάτι» υπέρ της διατήρησης, θέμα
που ίσως αποβεί καθοριστικό για να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Συμβούλιο υπουργών,
αφού για να γίνει αυτό απαιτούνται ακόμη 45 ψήφοι.
Σ’ αυτό το brad de fer, συγκρούονται εν τέλει οι φιλελεύθερες αντιλήψεις με τις αντίστοιχες
περισσότερου κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα θέσεις. Είπαμε το ζήτημα είναι
πολιτικό και μόνο, αλλά συνδυάζεται αμέσως και με τα παρακάτω.
Στις 27/4/2012, ο εισηγητής για την Ενιαία Ενίσχυση Dorfman, κατέθεσε σχέδιο βάσει του
οποίου:
- Παρατείνεται η απόφαση των Κρατών Μελών για την ένταξη των αμπελιών στην Ενιαία
Ενίσχυση μέσω Εθνικού Φακέλου από 1/12/2012 σε 1/8/2013
- Όλες οι εκτάσεις να γίνουν επιλέξιμες στη Βασική Ενίσχυση μέσω ΚΑΠ 2020, άρα και τα
οινάμπελα
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- Σε περίπτωση που ένα Κράτος Μέλος αποφασίσει να δώσει Ενιαία Ενίσχυση στα αμπέλια,
αυτή να μην προστεθεί στην Βασική Ενίσχυση, αλλά να διαμοιραστεί σε όλα τα αγροτικά
προϊόντα
Η Commission αντιτίθεται σ’ αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και οι παραγωγικές Οργανώσεις
του οίνου αντιδρούν .
Ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός κλάδος είναι ενωμένος μόνο σε ένα σημείο, αυτό της
διατήρησης του Εθνικού Φακέλου για το κρασί. Η Commission φαίνεται όμως να συνδέει το
θέμα της διατήρησης του προϋπολογισμού μέσω του Εθνικού Φακέλου με την επιλεξιμότητα
των γαιών, αλλά και με την τροποποίηση της Ενιαίας ΚΟΑ στην οποία εμπεριέχεται η ΚΟΑ
Οίνου.
Τα πράγματα περιπλέκονται αφού ο εισηγητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την
τροποποίηση της Ενιαίας ΚΟΑ Dantan προτείνει την διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης
μέχρι το 2030, την υιοθέτηση (επαναφορά) του μέτρου της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης
στον οίνο, αλλά υπάρχει έντονος προβληματισμός για το πώς θα «πρασινίζουν» τα αμπέλια
και γενικά οι μόνιμες καλλιέργειες.
Στο σημείο αυτό, αρχίζει να διαφαίνεται ένας κίνδυνος. Ο κίνδυνος ν’ ανοίξει ξανά όλος ο
φάκελος κρασί, αφού ακούγονται φωνές για την παράταση του καθεστώτος οικονομικής
ενίσχυσης του συμπυκνωμένου γλεύκους (Ιταλοί) αλλιώς όλοι θα εμπλουτίζουν με ζάχαρη,
παρεμβάλλεται τότε από τους Ισπανούς το θέμα της alcool de bouche, όλοι συμφωνούν στα
προγράμματα Προβολής και Προώθησης στο εσωτερικό, συνεπώς το θέμα ΚΟΑ Οίνου
«κινδυνεύει» ν’ ανοίξει πάλι, κάνοντας επίκαιρη την πολιτική ασταθή ισορροπία που
επέφερε ο ΚΑΝ(ΕΚ) 479/08.
Σαν να λέμε ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου, αφού μεγάλες οινοπαραγωγές χώρες είναι
δυσαρεστημένες με την σημερινή ισορροπία και δεν το κρύβουν.      
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