
ΕΑΛάδα καί ΡοΆΆια 
Θά τηρήσουν κοινή 
στάση στο αγροτικό

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
Κοινούς στόχους έχουν η Ελλά

δα καί η Γαλλία σχετικά μ έτό  δέ
μα τού καθορισμού τών τιμών τών 
αγροτικών προϊόντων. Γιά ειδικό
τερα, όμως, θέματα «υπάρχουν δι- - 
αφορές οι οποίες. φυσικά, αναμέ
νεται μέ τις συζητήσεις νά γεου- 
ρωθούν».

Αυτό τό συμπέρασμα προκύ
πτω αττό τή χθεσινή συνάντηση 
τής Γαλλίδας υπουργού Γεωργίας 
κ. Εντίθ Κρεσσόν μέ τόν 'Ελληνα 
συνάδελφό της κ. Κώστα Σημίτη 
στήν Αθήνα.

Η Γοτλλϊδη υπουργός, καί ο κ, 
Σημίτης τόνισαν — σέ συνέντευξη 
Τύπου —- ότι οι αυξήσεις τών τι
μών, πού εισηγείααι η Επιτροπή 
τής ΕΟΚ (γύρω ατό 9% κατά μέ
σο όρο) είναι «ανεπαρκείς» καί 
δέν καλύπτουν τήν απώλεια εισο
δήματος τών αγροτών^ τής Κοινής 
Αγοράς, πού παρατηρήθηκε τά τε
λευταία χρόνια- Η κ. Κρεσσόν υ
πογράμμισε —-απαντώντας σέ ε
ρώτηση δημοσιογράφου—  ότι η 
χώρα της, σέ περίπτωση πού δεν 
ικανοποιηθεί από την αύξηση τών 
τιμών πού θά καθορίσουν οι υ
πουργοί, «θά μελετήσει τό πρό;: 
βλήμα» καί θά προτείνει λύσεις μέ 
γνώμονα νά μήν μειωθεί τό εισό
δημα τών Γάλλων παραγωγών. Εί
ναι χαρακτηριστικό, πάντως, ότι η 
κ. Κρεσσόν, δηλοισς^ότι η Γαλλία 
αντιλαμβάνεται «πώς πρέπει νά 
δοθούν ενισχύσεις σέ χαμηλά ει
σοδήματα υπό μορφή αμέσων ενι
σχύσεων καί διαρθρωτικών χορη- 
γήσεο>ν, οι οποίες δέν κατευθύνον- 

τ<χι απευθείας στόν παραγωγό, αλ
λά αποβλέπουν στή βελτίωση^τής 
παραγωγής μέ καλύτερη οργάνω
ση αγοράς».

«Γιά αυτούς τούς λόγους —  
πρόσθεσς —  υποβάλαμε στήν Ε
πιτροπή τίς προτάσεις μας καί 
ελπίζουμε ότι ' δέ*, θά υπάρξουν 
δυσκολίες ατά νά μάς δοθεί η ά
δεια νά εφαρμόσουμε αυτό τό_ πρό
γραμμα. Καί αυτό, γιατί δέν εί
ναι δυνατό χώρες μέ ποσοστό 
πληθωρισμού μεγαλύτερο από το 
μέσο κοινοτικό, όπως η Γαλλία 
καί η Ελλδα, νά μήν έχουν τό δι
καίωμά νά παρέχουν ενισχύσεις

στή γεωργική δραστηριότητα καί 
νά έχουν ταυτόχρονη τήν απαίτη
ση νά εξακολουθήσει νά ευημεοεί 
Π γεωργία».

Η Γσλλϊδα υπουργός άσκησε 
κριτική στήν Κοινή Αγροτική πο
λιτική καί γιά  τήν τακτική πού 
εφαρμόζει η Επιτροπή τής ΕΟΚ 
μέ τό νά απαγορεύει^ τις εθνικές 
ενισχύσεις, ενώ ταυτόγρονα επι
τρέπει τήν εισαγωγή από τις ΗΠΑ 
τεραστίων ποσοτήτων ν προϊόντων 
υποκατάστασης σιτηρών, τά ο- 
ποίη είναι «απόβλητα τής αμερι
κανικής βιομηχανίας» καί πού 
χρησιμοποιούνται γιά τή διατρα- 
φή τών ζώων. «Αυτή η κατάστα
ση —  είπε — δημιουργεί τερά
στια προβλήματα στις αγορές 
τής κοινότητας καί πιστεύουμε ό1- 
τι έχει έρθει πιά η στιγμή νά αν« 
τιληφθεί η Επιτροπή τά προβλή
ματα καί τίς ευθύνες της».

ΚΟΙΝΗ ε τη χ «

Από τίς επαφές τής Γαλλίδας 
υπουργού μέ τήν κ. Σημίτη καί 
τόν Ιταλό υπουργό Γεωργίας κ. 
Μπαρτολομέι τήν περασμένο εβδο
μάδα —  κατά τή διάρκεια της ε
πίσκεψης τού κ. Μιττεοάν στή.ν 1? 
ταλϊα —  αλλά καί από τήν προ
σεχή συνάντηση του Έλληνα υ
πουργού μέ τόν κ. Μπαρτολομέι 
προκύπτει ότι οι μεσογειακές γώ- 
ρες —  πού είντιμετωπίζουν κοινά 
σχεδόν προβλήματα —- επιθυμούν 
νά κρατήσουν «κοινή οτάση» απέ
ναντι ατούς «σκληρούς» καί στήν 
Επιτροπή, στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνη μέ διάφορες εκτιμή
σεις δέν αναμένεται νά̂  καθορί
σουν οι υπουργοί Γεωργίας στις 
15 καί 16 Μαρτίου τό ποσοστό 
τής αύξησης, προτού Εεκαθαοισθεί 
Τό θέμα τής συνεισφοράς τής Βρε- 
ταννίαο στόν κοινοτικό προϋπολο
γισμό. Τό πρόβλημα τού προϋπο
λογισμού καί η αναδιάρθρωση τής 
Αγροτικής Πολιτικής σνσμένετσ_ι 
νά εξετααθούν κατά τήν προσεχή 
συνάντηση τών αρχηγών κοστών 
κα; κυβερνήσεων στις 31 Μαοτίου 
1982 στό Λονδίνο.
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