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  Σύσκεψη του Επιτρόπου Γεωργίας D. Ciolos με τους φορείς της ελληνικής αγροτικής οικονομίας
  

Ο Επίτροπος Γεωργίας Dacian Ciolos θα έχει συνάντηση σήμερα στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ.
Σκανδαλίδη και φορείς παραγωγικών και μη κλάδων της αγροτικής οικονομίας της χώρας.

      

Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και από
την πλευρά της ΚΕΟΣΟΕ η οποία θα συμμετέχει στη σύσκεψη μέσω του προέδρου της κ. Χ.
Μάρκου, θεωρείται μια ευκαιρία να αναπτυχθούν οι ειδικές πτυχές της ΚΟΑ Οίνου στο
πλαίσιο της ΚΑΠ 2020.
Θέματα που θα προταχθούν στην συνάντηση με βάση και την ευθυγράμμιση της ΚΕΟΣΟΕ με
την Copa Cogeca για τον αμπελοοινικό τομέα της Ευρώπης σε σχέση με την ΚΑΠ 2020
είναι:

  

• Η επιτακτικότητα της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης και μετά το 2015, γεγονός
που θα διατηρήσει την εξειδικευμένη ΚΟΑ Οίνου με αποτέλεσμα την διατήρηση των
εξειδικευμένων μέτρων του τομέα μέσω του Εθνικού Φακέλου
• Η αναγνώριση της αμπελοκαλλιέργειας ως καλλιέργειας οικολογικής εστίασης με
συνέπεια την αυτόματη εκπλήρωση των προϋποθέσεων και υποχρεώσεων για ένταξη της
στην ενίσχυση του «πρασινίσματος» στο πλαίσιο Άμεσων Ενισχύσεων, αφού:
      o είναι μόνιμη καλλιέργεια που πρέπει να διακριθεί από τις ετήσιες και τους
βοσκότοπους
      o παίζει σημαντικό ρόλο στην δέσμευση του CO2 και στην μείωση των αερίων
θερμοκηπίου
      o μειώνει την επεκτασιμότητα των πυρκαγιών μέσω των ζωνών ανάσχεσης
      o καταπολεμά την διάβρωση των εδαφών ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη κλίση και
συμβάλλουν στη γονιμότητα του εδάφους
      o αποτελούν τοπία υψηλής φυσικής και πολιτιστικής αξίας και
      o οι εκτάσεις που παράγουν βάσει γεωγραφικών ενδείξεων αποτελούν εκτάσεις
χαμηλών εισροών  
• Η ενδυνάμωση των Οργανώσεων παραγωγών στην κατεύθυνση των αποτελεσματικών
παρεμβάσεων στην παραγωγή και κατά συνέπεια στην προσφορά, αλλά και στην αγορά, για
την καλύτερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας
• Η διαχείριση κρίσεων του αμπελοοινικού τομέα που είναι αναγκαίο να χρηματοδοτείται
από κοινοτικούς και όχι από εθνικούς πόρους
• Η αναγκαιότητα ένταξης στη βασική νομοθεσία του Οίνου των διατάξεων για τους
Ορισμούς, Ονομασίες πώλησης, περιγραφής προϊόντων, παρουσίασης, οινολογικών
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πρακτικών, καθώς και των διατάξεων για τους ΠΟΠ και τους ΠΓΕ
• Η αναγκαιότητα επέκτασης των προγραμμάτων προβολής προώθησης και στην εσωτερική
αγορά.

  

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν εκτός της ΚΕΟΣΟΕ οι φορείς: ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ,
ΣΥΔΑΣΕ, Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών – ΠΕΝΑ, Ελαιουργική Κεντρική Κλαδική
Συνεταιριστική Οργάνωση Ελαιοκομικών Προϊόντων, Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας –
ΣΕΚ, Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων – ΠΕΚ, ΣΕΟ.
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