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  H COPA-COGECA ανακοίνωσε νέα στοιχειά τρύγου για το 2012:  η παραγωγή παρουσιάζει απότομη
πτώση και μέτρα που απαιτούνται για το μέλλον σε εκτενή συνέντευξη τύπου
  

Νέα εκτίμηση της Copa-Cogeca  για τον τρύγο 2012 για την ΕΕ-27 ανακοινώθηκε  στις
Βρυξέλλες και δείχνουν μια αιχμηρή  πτώση της παραγωγής κατά 10%      σε σχέση με
πέρυσι, ως αποτέλεσμα των κακών κλιματολογικών συνθηκών, όπως η ξηρασία και το κρύο,
υγρές καιρικές συνθήκες. Αυτό αποδεικνύει την ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο
Οίνου για την παροχή ενημερωμένων πληροφοριών της αγοράς, καθώς και για την εκ των
προτέρων κανονιστικές ρυθμίσεις της ΕΕ, πλαίσιο για φυτεύσεις αμπέλου για όλους τους
τύπους οίνων, προκειμένου να ανακουφίσει την ακραία αστάθεια στον αμπελοοινικό τομέα.

Μιλώντας στις Βρυξέλλες, στο Copa-Cogeca συνέντευξη Τύπου, ο κ. Thierry Coste,
πρόεδρος της Ομάδα εργασίας της Copa-Cogeca για κρασί, δήλωσε: «Η συγκομιδή φέτος
εκτιμάται ότι θα φθάσει 144 εκατομμύρια εκατόλιτρα, η οποία είναι 10% κάτω από τα
επίπεδα του περασμένου έτους, μια απότομη πτώση που παρατηρείται σε όλες τις κύριες
παραγωγές χώρες. Στην Ιταλία και τη Γαλλία, τέτοια χαμηλή συγκομιδή δεν έχει βιώσει στο
παρελθόν τα τελευταία 40-50 χρόνια. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της ξηρασίας στις χώρες του
Νότου και το κρύο, υγρό καιρικές συνθήκες σε άλλα κράτη μέλη. Η παραγωγή κρασιού,
επίσης, θα μειωθεί σε όλο τον κόσμο "(βλ.
http://www.copacogeca.eu/StatisticsandEconomicAnalysis.aspx). 

Και συνέχισε: «Η χαμηλή συγκομιδή δημιουργεί εντάσεις στην αγορά. Η παραγωγή έχει
κυκλικό χαρακτήρα και η κατάσταση δείχνει την ανάγκη για την ενημερωμένα  δεδομένα της
αγοράς ώστε οι παραγωγοί να προσαρμοστούν καλύτερα στους κανόνες  της ζήτησης.
Συγκεκριμένα, ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Κρασιού πρέπει να δημιουργηθεί για να
παρέχει ολοκληρωμένες, ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στις
Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές. Χρειαζόμαστε επίσης ένα κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ
για φυτεύσεις αμπέλου για όλους τους τύπους κρασιού, προκειμένου να διατηρηθεί ένας
ισορροπημένος αμπελοοινικός τομέας, ο οποίος θα επιτρέπει στους αγρότες να
δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και για να το κρατήσει ενεργές τις οικογενειακές
εκμεταλλεύσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η εκβιομηχάνιση θα απειλούσε τον πλούτο της
ευρωπαϊκής προσφοράς κρασιού και θα διατάρασσε σημαντικά την ισορροπία σε όλη την
αλυσίδα αμπελοκαλλιέργειας, εις βάρος του πιο αδύνατου κρίκου: τους αγρότες».

Ολοκληρώνοντας ο Γενικός Γραμματέας της Copa-Cogeca Pekka Pesonen τόνισε τη
σημασία του Ευρωπαϊκού κλάδου οίνου, λέγοντας εξαγωγές έφθασαν τα 8 δισ. ευρώ το
2012, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τέταρτο των ευρωπαϊκών εξαγωγών των
γεωργικών προϊόντων. Έντεκα κράτη μέλη επίσης έχουν έκκληση για ένα νέο Κανονιστικό
πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα του οίνου στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου. Εμείς πιέζουμε για μια
θετική έκβαση για τον ευρωπαϊκό κλάδο του οίνου μέχρι το Νοέμβριο, έως ότου το έργο της
Ομάδας Υψηλού Επιπέδου τελειώσει, προκειμένου να διατηρηθεί ένας κερδοφόρος τομέας
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οίνου στην ΕΕ για τους αγρότες και θα βοηθήσουμε στη διατήρηση απασχόλησης στις
αγροτικές περιοχές της ΕΕ ».

 2 / 2


