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  Κοινή Δήλωση Ελλάδας και 13 ακόμη Κρατών Μελών για έκτακτη στήριξη του αμπελοοινικού
τομέα
  

Κοινή Δήλωση 14 Κρατών-Μελών κατετέθη κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του
Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, σχετικά με την αναγκαιότητα διάθεσης πρόσθετων
πόρων για τη στήριξη του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα. Η κοινή Δήλωση των 14 χωρών
αναφέρει:  

  

Δήλωση της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχικής
Δημοκρατίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της
Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας σχετικά με την ανάγκη διάθεσης
πρόσθετων κεφαλαίων για τη στήριξη του αμπελοοινικού τομέα που πλήττεται από την
κρίση COVID-19 και τους δασμούς των ΗΠΑ.

  

Ο αμπελοοινικός τομέας είναι στρατηγικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση από την άποψη της
οικονομικής του διάστασης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της δημιουργίας πλούτου,
της εδαφικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

  

Η κρίση για την υγεία που δημιουργήθηκε από την COVID - 19 πριν από ένα χρόνο
συνεχίζεται με πολύ αρνητικό σωρευτικό αντίκτυπο, ειδικά για τα γεωργικά προϊόντα που
συνδέονται στενά με το κανάλι ξενοδοχείων, εστιατορίων, υπηρεσιών catering, όπως στην
περίπτωση του αμπελοοινικού τομέα. Η μείωση της ζήτησης εξακολουθεί να είναι πολύ
σημαντική, ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας και τα οινοποιεία και οι εταιρείες που
προμηθεύουν τον τομέα HORECA και ο τουρισμός, υποφέρουν από σημαντική συρρίκνωση
στο εισόδημά τους. Η κατανάλωση κρασιού συνδέεται στενά με το κανάλι HORECA, καθώς
και με γιορτές και εκδηλώσεις που, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης, είναι πολύ
περιορισμένες και χωρίς προοπτική αλλαγής βραχυπρόθεσμα. Η κρίση επηρεάζει επίσης
τους αμπελουργούς, οι οποίοι έχουν δυσκολίες στην εμπορία της παραγωγής τους.

  

Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές οίνου από αρκετές χώρες της ΕΕ υπέστησαν την
επιβολή αθέμιτων πρόσθετων δασμών από τις ΗΠΑ. Παρά την πρόσφατη προσωρινή
κατάργηση αυτών των δασμών για τους επόμενους 4 μήνες, και ακόμη και με την προσδοκία
της οριστικής τους κατάργησης, έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα στην ανταγωνιστικότητά
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τους.

  

Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε τα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά
την ευελιξία, και ιδίως την παράταση για το 2021 των έκτακτων διατάξεων που τέθηκαν σε
εφαρμογή κατά τη διάρκεια του 2020, ιδίως τη δυνατότητα χρήσης της απόσταξης κρίσης
και ιδιωτικής αποθήκευσης κρασιού, από τα ταμεία των Τομεακών Προγραμμάτων Στήριξης.

  

Ωστόσο, τα έκτακτα μέτρα που εγκρίθηκαν το 2020 έχουν καταναλώσει πολλούς από τους
πόρους αυτών των προγραμμάτων, εις βάρος των ειδικών εργαλείων που προβλέπονται σε
αυτά, όπως η προώθηση, οι επενδύσεις, ή αναδιάρθρωση αμπελώνων. Αυτές οι δράσεις
είναι πλέον πιο απαραίτητες από ποτέ για να βοηθήσουν τον τομέα να βγει από αυτήν τη
δύσκολη κατάσταση με πιο ανθεκτικό και ανταγωνιστικό τρόπο.

  

Για το λόγο αυτό, η προσφυγή στα κεφάλαια των προγραμμάτων στήριξης για την
ανακούφιση της κατάστασης του πλεονάσματος που δημιούργησε ο τομέας ως αποτέλεσμα
της παράτασης της πανδημίας δεν είναι η λύση. Η προώθηση, οι επενδύσεις σε οινοποιεία
και η αναδιάρθρωση και η μετατροπή των αμπελώνων, είναι αναγκαία αυτήν τη στιγμή, εάν
θέλουμε πραγματικά να ξεπεράσει αυτή την κρίση, η βιομηχανία οίνου.

  

Θεωρούμε λοιπόν ουσιώδες να κάνουμε τα παραδοσιακά μέτρα στήριξης συμβατά με τα
έκτακτα μέτρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτούνται πρόσθετα κεφάλαια σε αυτά
των προαναφερθέντων προγραμμάτων για τη λήψη των έκτακτων μέτρων, λαμβάνοντας
υπόψη τις οικονομικές συνέπειες της συνεχιζόμενης κρίσης Covid 19, καθώς και τους
αθέμιτους πρόσθετους δασμούς στις ΗΠΑ.

  

Για τον λόγο αυτό, εμείς, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να παράσχει πρόσθετο προϋπολογισμό στα κονδύλια του προγράμματος στήριξης, επαρκή
ώστε τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να δημιουργήσουν μηχανισμούς για τη μείωση των
πλεονασμάτων και να χορηγήσουν εξειδικευμένη οικονομική βοήθεια στους αμπελουργούς
και στις εταιρείες , χωρίς να θίγονται τα παραδοσιακά μέτρα των προγραμμάτων που είναι
απαραίτητα για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οίνου και την ανάκαμψη της
ζήτησης, μόλις ξεπεραστεί η κατάσταση της υγείας.
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