
Κ I

Κύριοί Συνάδελφοι,

1. Με τη σημερινή συνεδρίαση λήγουν ουσιστικά οι σύνοδοι του Συμβου
λίου Υπουργών Γεωργίας υπο την Ελληνική Προεδρία. Στόχος ρας ήταν:

να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο τις Συνθή
κες και τις πράξεις των οργάνων για την προώθηση και εφαρμο
γή της ΚΑίί^^χ,

να αναζητήσουμε λύσεις ρεαλιστικές αναλογ ι.ζόμένοι την ιδιαί
τερα κρίσιμη περίοδο που περνάει στο σύνολό της η Κοινότητα.

να προτείνουμε λύσεις που εξισορροπούσαν το κοινοτικό συμφέ
ρον και τα εθνικά συμφέροντα του κάθε κράτους-μέλους, ανα
γνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα των προβλημάτων των μελών της 
Κο ινότητας.

 ̂.
να προωθήσουμε εκείνες τις λύσεις που θα τύχαιναν κοινής 
αποδοχής και θα εξέφραζαν την πολιτική βούληση όλων των Κρα
τών - μελών.

Ελπίζω να πετύχαμε τους στόχους αυτούς. Το όποιο έργο μας 
πάντως, υπήρξε αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς δικής σας, της 
Επιτροπής και της Γραμματείας του Συμβουλίου. Θέλω ειλικρινά να 
ευχαριστήσω όλους για την συνδρομή, την συνεργασία και τη στήρι
ξη που έδωσαν στην διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.

Όλρι γνωρίζουμε ότι παράλληλα με τις τακτικές εργασίες του 
Συμβουλίου μας, σε μία έκτακτη διαδικασία ξεκίνησε μεταξύ άλ
λων μετά την εντολή της Στουτγάρδης η προετοιμασία για την ανα
μόρφωση της Κ.Α.Π. Η διαδικασία αυτή επιβάρυνε τον ήδη μεγάλο 
φόρτο εργασίας της Επιτροπής με πρόσθετη δούλειά, δημιούργησε 
πολλές φορές εμπόδια στην πορεία των εργασιών μας, και μ'αυτό 
τον τρόπο τροχοπέδησε πολλές αποφάσεις μας.



Γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας δεν είναι αρμό
διο για τον χειρισμό του Dossier της αναμόρφωσης της ΚΑΠ. Δεν 
παύουμε ωστόσο να είμαστε συγχρόνως και οι υπεύθυνοι χειριστές 
της εθνικής μας πολιτικής.

Αναλογιζόμενος την ιδιότητά μας αυτή, δεν μπορώ να αποσιωπήσω ή 
την βαθειά και εκτεταμένη σε όλα τα επίπεδα κρίση που Βρισκό- 
μαστ ε:

Κρίση απο τη συνέχιση μιάς πολιτικής που οδήγησε σε αδιέξο
δα.
Αδυναμία για την αναμόρφωση αυτής της πολιτικής και χάραξη 
μιάς νέας προοπτικής, που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
προσδοκίες των λαών τόσο της σημερινής όσο και της διευρυμέ- 
νης Κοινότητας.
Κρίση διαφύλαξης τουλάχιστον του κεκτημένου βαθμού της Ευρω
παϊκής Ολοκλήρωσης.

- Κρίση θεσμών αφού στους κινδύνους μιάς Ευρώπης δύο ταχυτήτων 
προστίθεται η ανάπτυξη κεντρόφυγων δυνάμεων που απειλεί τη 
συνοχή της Κοινότητας.

Στην πορεία θεσμικής και οικονομικής αποδυνάμωσης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας προστίθενται οι πιέσεις τρίτων χωρών είτε στα πλαίσια 
άσκησης μιάς επεκτατικής εξωτερικής οικονομικής πολιτικής, είτε 
ως απόρροια των προβλημάτων του Τρίτου κόσμου απέναντι στα οποία 
δεν μπορούμε να μένουμε άπρακτοι και στη λύση των οποίων πρέπει 
να συμβάλουμε. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει όχι μόνο απο τις 
δικές μας εργασίες αλλά και απο την εργασία στα πλαίσια διεθνών 
οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ και ο FAO.

Απο όσα σας ανέφερα πιό πάνω, πιστεύωΛπροκύπτε ι. ότι έχουμε, όσο 
ποτέ, άλλοτε ανάγκη για μία κοινή πολιτική βούληση που θα μπορέ
σει να καταστήσει την Κοινότητα, ιδιαίτερα δε την Κοινή Αγροτι
κή Πολιτι.κή, ικανή να ανταπε.ξέλθε ι στις ανάγκες και στις



απαιτήσεις των καιρών μας. Με βάση, τις μέχρι σήμερα εμπειρίες 
απρ την εφαρμογή της κρινστικής πρλιτικής θα πρέπει να επανεξε - 
τάσσυμε πρύ σδηγήθηκε η ΚΑΠ και να επαναπρρσδιορίσρυμε τρν ρόλο 
της αγροτικής οικονομίας και της αγροτικής πολιτικής στη σημερι
νή Ευρώπη, στην Ευρώπη των 10 σήμερα, των 12 αύριρ.

V.“ ·

Μία πορεία περιστολής δαπανών χωρίς να δίνεται συγχρόνως και μία 
πρλιτική πρόταση για μία συνολική αναθεώρηση της κοινοτικής πο - 
λιτικής απέναντι στα προβλήματα της σημερινής Ευρώπης, λίγους μό
νο μπορεί να πείσει κι'οπωσδήποτε όχι τους λαούς της Ευρώπης που 
καλούνται σε μερικούς μήνες να δείξουν την εμπιστοσύνη τους όχι 
μόνο στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και στους χειριστές των Ευρω
παϊκών προβλημάτων.

Κλείνοντας τις σκέψεις μου κάνω έκκληση σε όλους μας να δουλέψου
με σ'αυτήν την κατεύθυνση και να στηρίξουμε τον ■». Μισέλ Ρσκάρ στην 
άσκηση του σημαντικού έργου^που έχει να επιτελέσει υπο την προε - 
δρία του το Συμβούλιό μας. .


