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Copa-Cogeca: Οι σημερινές δαπάνες της ΚΑΠ να διατηρηθούν ως το 2020

Εν όψει της ειδικής συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε., στις
22 και 23 Νοεμβρίου, οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca
υπογραμμίζουν την ανάγκη για ταχείς και θετικές αποφάσεις επί του ευρωπαϊκού
προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020, καθώς επηρεάζει άμεσα και τον
προϋπολογισμό της νέας ΚΑΠ.
Αναλυτικότερα, μιλώντας στις 7 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος της Copa, κ. Gerd
Sonnleitner, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταλήξει σε ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη
μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο θα υποβάλλει τους αγρότες σε
περισσότερες υποχρεώσεις, με λιγότερα χρήματα, ενώ ενδέχεται να έχει τεράστιο
αντίκτυπο στις παραγωγικές τους αποφάσεις και την οικονομική κατάστασή τους. Ωστόσο,
οι υπουργοί Γεωργίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα είναι σε θέση να αποφασίσουν
σχετικά με το ποια μέτρα πρέπει να εισαχθούν μέχρι μάθουν πόσα χρήματα και τι
προϋπολογισμό θα έχουν στη διάθεσή τους για τη χρηματοδότηση της μελλοντικής ΚΑΠ».
«Οι αγρότες πρέπει να πραγματοποιήσουν επενδύσεις και να πάρουν αποφάσεις για την
παραγωγή τους» συνέχισε. «Αλλά με λίγο περισσότερο από ένα έτος πριν από την
εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, κανείς δεν μπορεί να πει για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή
στους αγρότες. Γι 'αυτό καλούμε τους αρχηγούς των κρατών και των κυβερνήσεων να
λάβουν θετική απόφαση σχετικά με το μέλλον του προϋπολογισμού της ΕΕ το συντομότερο
δυνατόν», είπε.
Με την σειρά του ο πρόεδρος της Cogeca, κ. Christian Pees, πρόσθεσε: «Οι αγρότες και οι
συνεταιρισμοί τους είναι ήδη αντιμέτωποι με υψηλού επιπέδου κινδύνους λόγω των τιμών
και της αβεβαιότητας από τις ολοένα και πιο ασταθείς παγκόσμιες αγορές βασικών
γεωργικών προϊόντων, χωρίς τους πολιτικούς να βοηθούν σε αυτό. Μια γρήγορη απόφαση
είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας».
Οι Copa-Cogeca ζητούν οι δαπάνες της ΚΑΠ να διατηρηθούν τουλάχιστον στα σημερινά
επίπεδα μέχρι το 2020, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τους ευρωβουλευτές. «Ο
αγροτικός τομέας της ΕΕ και τα 28 εκατομμύρια ανθρώπων που εργάζονται σε αγροτικές
εκμεταλλεύσεις μπορούν να έχουν τεράστια συμβολή στην οικονομική σταθερότητα και
ευημερία. Αλλά χρειάζεται μια ισχυρή ΚΑΠ για να αξιοποιηθεί στο έπακρο αυτή τη
δυνατότητα και να ανταποκριθεί στην παγκόσμια αυξανόμενη ζήτηση τροφίμων», κατέληξε
ο κ. Pees.
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