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Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Μπασιάκου έχει ως εξής: "Μια νέα διαπραγματευτική 
αποτυχία της ελληνικής πλευράς την 23.11.99, σχετικά με τις προτάσεις μας για τη 
διαμόρφωση του νέου κοινοτικού κανονισμού για το βαμβάκι, οδηγεί  σε ακόμη 
μεγαλύτερη μείωση του ήδη πενιχρού από το 1993 εισοδήματος των εκατόν είκοσι 
χιλιάδων περίπου βαμβακοπαραγωγών και καθιστά την καλλιέργεια αυτή προβληματική.  
Αφού αποτύχαμε να αυξήσουμε την εγγυημένη ποσότητα παραγωγής πάνω από τους 
επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων τόνους, δεν καταφέραμε να εγκριθεί καμιά από τις τρεις 
προτάσεις μας (περιφερειοποίηση, απ' ευθείας χορήγηση της ενίσχυσης στους 
παραγωγούς, ατομικές ποσοστώσεις). 'Ηδη, αν δεν αντιδράσουμε άμεσα, κινδυνεύουμε 
πέρα από τα πιο πάνω να μας επιβληθεί πρόστιμο υπέρβασης του ορίου παραγωγής 70% 
από του 50% που ισχύει τώρα. 
Ο καταστροφικός κανονισμός που η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ απεδέχθη το 1995 γίνεται έτσι 
ακόμη επαχθέστερος παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις της Κυβέρνησης, αφού δεν πείσαμε 
μέχρι τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το δίκαιο των θέσεών μας και έτσι οι 
προοπτικές  στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας είναι οι χειρότερες. 
Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κύριος Υπουργός: Πώς κινήθηκε διαπραγματευτικά η ελληνική 
πλευρά ποιος ευθύνεται για την αποτυχία, ποια η προοπτική στο Συμβούλιο Υπουργών 
Γεωργίας και αν θα υπάρξει παρέμβαση έστω και τώρα ακόμη και από τον ίδιο τον 
Πρωθυπουργό;"  Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Kύριε Πρόεδρε  δεν μπορούμε να μιλάμε για  
διαπραγματευτική  αποτυχία  της ελληνικής πλευράς, αφού μέχρι αυτήν τη στιγμή δεν 
έχει παρουσιασθεί στο Συμβούλιο Υπουργών η πρόταση της Κομισιόν για την νέα ΚΟΑ 
βαμβακιού. Δεν συζητήθηκε συνεπώς, η αναθεώρηση του καθεστώτος σε επίπεδο 
συμβουλίου. 'Εχουν γίνει όλες οι συζητήσεις σε επίπεδο  διαχειριστικής επιτροπής  
και η σχετική πρόταση έχει προωθηθεί στην Επιτροπή Γεωργίας.  Η διαδικασία, 
πιστεύω, σας είναι γνωστή. Ο επίτροπος θα φέρει το θέμα στην επιτροπή και στη 
συνέχεια στο Συμβούλιο Υπουργών. 
Στα πλαίσια της νέας πρότασης, το Υπουργείο Γεωργίας, τόσο σε επίπεδο θεσμικών 
οργάνων, όσο και σε διμερείς επαφές έχει καταθέσει τις προτάσεις για την προστασία 
του προϊόντος και την προστασία του εισοδήματος των παραγωγών, σε συνάρτηση με την 
προστασία του περιβάλλοντος, με κύριο στόχο τη διατήρηση  του βασικού κορμού  του 
σημερινού συστήματος. Δεν έχει, συνεπώς, επαναλαμβάνω,  ληφθεί καμία απόφαση. 'Οσα 
γράφονται είναι πληροφορίες, τις οποίες μπορεί ο καθένας να έχει. Δεν έχει υπάρξει 
το στάδιο της τελικής διαπραγμάτευσης σε πολιτικό επίπεδο, άρα ούτε κείμενο 
δεσμευτικό υπάρχει.  Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε με αυτό  που λέτε  ότι στις 
23.11.99 είχαμε  διαπραγματευτική αποτυχία. Ποιά είναι αυτή; 'Οσον αφορά τις θέσεις 
του Υπουργείου Γεωργίας, αυτές έχουν κατατεθεί από τις 15.1.99  και έχουν στηριχθεί 
από τον Υπουργό και  από τα στελέχη του Υπουργείου στα διάφορα όργανα της 
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.  Επαναλαμβάνω ότι μέχρι αυτήν τη στιγμή δεν έχει ληφθεί καμία 
απόφαση, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για αποτυχία διαπραγματευτική. 
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, από την απάντηση του κυρίου Υφυπουργού εκείνο 
που με ανησυχεί περισσότερο  είναι ότι  προσπαθεί να προβάλει  την προσπάθεια της 
Κυβέρνησης  και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του Κανονισμού του 1995 που 
αποδείχτηκε, όπως όλοι συμφωνούμε, καταστροφικός για τη βαμβακοκαλλιέργεια. Με την 
ίδια αισιοδοξία δυστυχώς και τότε  η Κυβέρνηση αντιμετώπισε το πρόβλημα. 'Εχει 
επιδεινωθεί η κατάσταση στον τομέα της βαμβακοκαλλιέργειας, με αποτέλεσμα το 
εισόδημα των βαμβακοπαραγωγών  και η τιμή κατά κιλό να έχει συρρικνωθεί τα 
τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα φέτος. 
Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είναι ιδιαίτερα  αρνητική η φετεινή τιμή, όταν μετά 
δυσκολίας θα προσεγγίσει  τις διακόσιες πενήντα δραχμές το κιλό, δραχμικά εννοώ,  
τη στιγμή που το 1993, όταν η Νέα Δημοκρατία αποχώρησε από την Κυβέρνηση, η μέση 
τιμή παραγωγού έφθανε τις διακόσιες ογδόντα (280) δραχμές το κιλό.  Και έχει 



μεσολαβήσει τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής, έχει μεσολαβήσει  σοβαρό 
πρόβλημα με τις εισροές κ.ο.κ. 
'Οταν, λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση από την πλευρά της 
διαχειριστικής επιτροπής, της Επιτροπής Γεωργίας, και αυτή η πρόταση σύμφωνα με 
πληροφορίες μας -και ανησυχώ, αν δεν ξέρετε τις πληροφορίες αυτές, κύριε Υφυπουργέ- 
έρχεται να συζητηθεί σε τελική φάση στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας  θα πρέπει σ' 
αυτήν τη φάση προφανώς προ της εγκρίσεως  από το επόμενο Συμβούλιο Υπουργών 
Γεωργίας  να αντιδράσετε άμεσα. 'Οχι μόνο να αντιδράσει ο Υπουργός, ο οποίος μέχρι 
τώρα φαίνεται ότι δεν έχει καταφέρει να πείσει την αρμόδια επιτροπή και τα αρμόδια 
όργανα της  Ευρωπαϊκής 'Ενωσης- αλλά ακόμα και ο κύριος Πρωθυπουργός, αν θέλει να 
αναστείλει τον  κατήφορο στον οποίο έχει οδηγηθεί το εισόδημα και ειδικότερα η 
παραγωγική αυτή δραστηριότητα. 
Είναι ίσως ακόμη καιρός να αναστρέψουμε τα πράγματα. Είναι γνωστές οι προτάσεις της 
ελληνικής πλευράς, αλλά νομίζω ότι κυρίαρχο ρόλο θα παίξει η εγγυημένη ποσότητα 
παραγωγής. Είναι αδιανόητο να επιμένουμε στις επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες τόνους, 
όταν άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, με ακριβώς τον τρόπο του υπολογισμού του μέσου 
όρου της τριετίας, έχει επιτύχει εγγύηση πολύ μεγαλύτερης ποσότητας. Στη χώρα μας 
τα τελευταία χρόνια έχουμε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες 
τόνους ετήσια παραγωγή, όπως γνωρίζετε, και είναι αδιανόητο να μένουμε σε αυτήν την 
εγγυημένη  ποσότητα. Οδηγούμαστε σε συρρίκνωση, οδηγούμαστε σε καταστροφή της 
βαμβακοκαλλιέργειας με ευθύνη της Κυβέρνησης. 
Εμείς για μια ακόμη φορά κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και αναμένουμε 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όχι μόνο από τον κύριο Υπουργό της Γεωργίας, αλλά και 
από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αν πράγματι πιστεύετε ότι οι εκατόν είκοσι χιλιάδες 
βαμβακοπαραγωγοί της χώρας έχουν ανάγκη στήριξης και καλύτερης μέριμνας. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω πολλά να προσθέσω 
σε αυτά που λέει ο συνάδελφος. 
Μόνο μια παρατήσηση έχω να κάνω. Από τη μια μεριά μιλάει σύμφωνα με πληροφορίες και 
από την άλλη πλευρά, λέει έχουμε τεράστια αποτυχία, και μας καλεί να διορθώσουμε τα 
πράγματα. Αφού έχουμε αποτυχία πώς θα διορθώσουμε τα πράγματα; Αυτά πιστεύω ότι 
συγκρούονται μεταξύ τους.  Επαναλαμβάνω ότι έχουμε υποβάλει τις θέσεις μας από τις 
15 Ιανουρίου 1999.  Τις καταθέσω στα Πρακτικά για να τις δείτε, κύριε συνάδελφε. 
Επίσης θέλω να σας πω ότι θα γίνει τελική διαπραγμάτευση εκεί εμείς θα αγωνιστούμε 
και πιστεύουμε ότι όπως και σε άλλες περιπτώσεις, θα προστατεύσουμε τα συμφέροντα 
του 'Ελληνα αγρότη. 
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
(Στο σημείο αυτό, ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Παρασκευάς Φουντάς καταθέτει για τα 
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της COMISSION για την ΚΟΑ βάμβακος. 
Εν όψει της σύνταξης της έκθεσης για την ΚΟΑ Βάμβακος και μετά την ανταλλαγή 
απόψεων επί ορισμένων θεμάτων της έκθεσης που είχατε στις 14 Δεκεμβρίου 1998 με τον 
Υπουργό Γεωργίας της χώρας μας σας γνωρίζουμε τις θέσεις μας τις οποίες παρακαλούμε 
να λάβετε υπόψη. 
Ι. Διατήρηση υφισταμένου συστήματος Θεωρούμε ότι το υφιστάμενο σύστημα εξασφαλίζει 
την ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής και παρέχει ένα σχετικό σταθερό και 
ικανοποιητικό εισόδημα στο παραγωγό. Επιθυμούμε ως εκ τούτου τη διατήρηση του 
συστήματος των ελλειμματικών πληρωμών στην παραγωγή με ενδυνάμωση των ελέγχων. 
2. Αύξηση Μέγιστης Εγγυημένης Ποσότητας Η υφιστάμενη Μέγιστη Εγγυημένη ποσότητα 
έχει καθοριστεί προ της τελευταίας διεύρυνσης της Ευρ. 'Ενωσης και ήδη έχει αλλάξει 
η σχέση παραγωγής και αναγκών της 'Ενωσης. Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία 
θεωρούμε ότι πρέπει να προταθεί βάσει του Πρωτοκόλλου 4 μια αύξηση της Μέγιστης 
Εγγυημένης Ποσότητας με διατήρηση των υφιστάμενων θεσμικών τιμών. 
Η Μέγιστη Εγγυημένη Ποσότητα για τη χώρα μας πρέπει να καθοριστεί στο επίπεδο της 
πραγματικής μας παραγωγής, διαμορφώθηκε κατά την περίοδο ισχύος του υφιστάμενου 



καθεστώτος και δεδομένης της ελλειμματικότητας του προϊόντος δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη από 1.200.000 τόννους. 
3. Πληρωμή του παραγωγού 'Εχουμε την άποψη ότι η ενίσχυση στην παραγωγή βάμβακος θα 
έπρεπε να καταβάλλεται απευθείας στους παραγωγούς. Επειδή όμως η οργάνωση των 
Ομάδων παραγωγών δεν επιτρέπει προς το παρόν αυτήν τη δυνατότητα, θεωρούμε ότι το 
υφιστάμενο σύστημα καταβολής των ενισχύσεων μέσω των εκκοκκιστών βάμβακος μπορεί 
και πρέπει να συνεχιστεί με παράλληλη ισχυροποίηση και επέκταση των ελέγχων. 4. 
Περιφερειοποίηση των ποινών.  'Εχουμε την άποψη ότι το μέτρο αυτό θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην ορθολογικότερη οργάνωση της παραγωγής, με την ανάληψη των ευθυνών από 
τους πραγματικούς υπεύθυνους για τις υπερβάσεις. Επιθυμούμε με τον μελλοντικό 
Κανονισμό να δίνεται η δυνατότητα στο Κράτος-Μέλος να προσφεύγει στο μέτρο αυτό, με 
παραμέτρους κριτήρια και προϋποθέσεις που θα καθορίζει το ίδιο. 
5. Μηχανισμός σταθεροποίησης Για τον υπολογισμό της συνυπευθυνότητας στην περίπτωση 
που η τελική παραγωγή είναι διαφορετική από την εκτιμηθείσα πριν από την έναρξη της 
περιόδου εμπορίας, η οποιαδήποτε απόκλιση, θετική ή αρνητική, να μεταφέρεται στην 
επόμενη περίοδο, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία της εμπορίας του 
προϊόντος, όπως μία πληρωμή του συνόλου της τιμής του προϊόντος στους παραγωγούς, 
μείωση διοικητικού κόστους, απλοποίηση του συστήματος, κ.λπ. 
6. Εκσυγχρονισμός του τομέα. 
Να θεσπιστεί πενταετές Τομεακό πρόγραμμα κατ' αντιστοιχία του 389/82 με στόχο τον 
εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού του τομέα και ενίσχυση για την σύσταση 
και λειτουργία Ομάδων Παραγωγών Βάμβακος. 
7. Παρακράτηση πόρου 1% Η παρακράτηση αυτού σχετίζεται με το ύψος της συνολικής 
τιμής που απολαμβάνει ο παραγωγός. Δεν αφορά παρακράτηση ενισχύσεων και 
εισπράττεται από τον Οργανισμό Βάμβακος ανταποδοτικά, για τις υπηρεσίες που 
προσφέρει σ' όλους τους εμπλεκομένους φορείς του τομέα του βαμβακιού σε όλες τις 
φάσεις της παραγωγής και μεταποίησης. 
Ωστόσο ο Οργανισμός Βάμβακος σύμφωνα με τον ν.2637/98 καταργείται και το θέμα θα 
αντιμετωπιστεί. 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ)") ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): 
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων. 

 


