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Europa-Parlamentets Udvalg om International Handel, Udviklingsudvalget og Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter samlede på en høring den 13. juli 2005 de parter, der 
er særlig berørt af reformen af den fælles markedsordning for sukker (tredjelande, OECD, 
producenter, forbrugere, industri, arbejdstagere): 
 

Arvin BOOLELL, repræsentant fra Mauritius, 
Derrick HEAVEN, formand for Jamaicas sukkerindustrimyndighed, 
Stefan TANGERMANN, direktør for fødevarer, landbrug og fiskeri (OECD), 
Alison BURROWS, næstformand for den australske repræsentation i Belgien, 
Hubert CHAVANNES, sammenslutningen af europæiske sukkerroeproducenter,  
Ricardo SERRA-ARIAS, næstformand for COPA, 
Jean-Michel SAUVAGE, sammenslutningen af europæiske landmænd, 
Jim MURRAY, direktør for den europæiske forbrugerorganisation (BEUC), 
Jean-Louis BARJOL, sammenslutningen af europæiske sukkerfabrikanter, 
Alain BEAUMONT og David ZIMMER, sammenslutningen af industrielle 
sukkerforbrugere, 
Jacques PELLERIN, sammenslutningen af EU's producenter af kornstivelse,  
Harald WIEDENHOFER, generalsekretær for den europæiske sammenslutning af 
fagforeninger inden for fødevarer, landbrug og turisme (EFFAT), 

 
Deltagerne gjorde rede for deres holdning til den ændring af reformen, som Kommissionen 
havde foreslået den 22. juni 2005. Efter en intens debat med medlemmerne af de berørte udvalg 
vedrørende forslagets internationale og EU-relaterede aspekter drøftede man reformens mange 
konsekvenser inden for handel, landbrug og udviklingsbistand. 
 
 
1. Et forslag, der  skaber mere splid  end enighed 
 
Aktørernes holdninger var modstridende og oftest kritiske med hensyn til de foreslåede 
foranstaltningers art eller mangler. Det eneste, der gik igen i indlæggene, var erkendelsen af, at 
det var nødvendigt at ændre den fælles markedsordning for sukker; derimod var de argumenter, 
der lå til grund for denne erkendelse, forskelligartede: 
 

  fordømmelse af de konkurrenceforvridninger, som EU's sukkerpolitik skaber på 
verdensmarkedet (Tangermann, J. Murray); 

  stramningen af de internationale forpligtelser af tre forskellige årsager: WTO's panelrapport, 
der ikke gav EU medhold, de igangværende forhandlinger i Doha og den fulde 
gennemførelse i 2009 af det såkaldte alt andet end våben-initiativ (EBA-initativet) (S. 
Tangermann, A. Burrows); 

  manglerne ved den nuværende ordning, der ikke er til særlig gavn for udviklingslande, som 
ikke nyder godt af præferenceordninger (A. Burrows); 

 
En række deltagere forsvarede dog reformforslaget:  
 

 OECD-direktøren understregede, at reformudkastet udgjorde en forbedring af 
handelsvilkårene og gjorde det muligt at foregribe et øget internationalt pres; 

 
 Direktøren for BEUC, Murray, mente, at reformen ville mindske dumping af sukker på 

verdensmarkedet uden dog helt at fjerne den, hvilket ville kræve mere gennemgribende 
foranstaltninger; 
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 Burrows gik også ind for reformforslaget, idet hun dog understregede, at problemerne i 
forbindelse med den fælles markedsordning ikke var af ny dato, og at Australien agtede at 
gøre sine rettigheder gældende i Verdenshandelsorganisationen (WTO). Hun henviste 
dermed til, at WTO's appelorgan den 28. april 2005 ikke havde givet EU medhold i striden 
med Brasilien, Thailand og Australien1. Under henvisning til, at WTO-reglerne er bindende, 
fastslog hun samtidig, at der ikke var nogen gyldig grund til at udsætte opfyldelsen af 
WTO-forpligtelserne, som det var muligt at iværksætte inden for de nuværende rammer. 
Som svar på AVS-repræsentanternes indlæg udtalte hun, at den præferentielle adgang, som 
sidstnævnte nød godt af, ikke var betinget af eksportstøtte; 

 På vegne af sammenslutningen af industrielle sukkerforbrugere glædede Beaumont sig 
navnlig over, at de industrielle sukkerforbrugere nu kunne købe råvarer til mere 
konkurrencedygtige priser og dermed klare sig bedre i den internationale konkurrence. 

 
Bortset fra ovennævnte indlæg havde de direkte berørte aktører en overvejende negativ holdning 
til de foreslåede forandringer. Følgende kritikpunkter blev fremført: 
 

 Reformforslaget blev betegnet som værende radikalt og uretfærdigt; det var uforeneligt med 
det internationale samfunds bestræbelser på at nå millennium-målene og var ikke tilpasset 
efter de reelle vilkår (såvel på det interne som det eksterne plan);  

 Endvidere lod det hånt om en række grundlæggende principper, navnlig EU's erklærede 
solidaritet med de fattigste og mest sårbare lande og EU's fødevaremæssige uafhængighed; 

 Der var heller ikke taget hensyn til de alvorlige sociale og økonomiske konsekvenser, 
reformen ville få for medlemsstaterne og AVS-landene, idet det for nogle landes 
vedkommende truede sukkerbranchens bæredygtighed og fremtid; 

 Endelig tilsidesattes princippet om multifunktionalitet, som er knyttet til den europæiske 
landbrugsmodel. 

 
Under drøftelserne stillede både medlemmerne og de øvrige deltagere en lang række spørgsmål 
vedrørende reformforslaget, som blandt andet vedrørte følgende: 
 

  dets ensidige karakter på trods af, at de foreslåede foranstaltninger ville indebære en ændring 
af aftalerne mellem AVS og EU; 

  de reelle fordele, som risikerede udelukkende at tilgodese branchens store aktører på 
bekostning af EU's små producenter og udviklingslandene; 

  foranstaltningernes virkning i praksis i form af nedlagte brug, nedlukning af fabrikker og 
navnlig direkte og indirekte tab arbejdspladser, især i de mest sårbare områder; 

  hensigtsmæssigheden af at anvende prisnedsættelser som middel til forvaltning af markedet, 
hvor nogle fandt det mere rimeligt at forvalte produktionsmængderne; 

  opretholdelse på sigt af et tilstrækkeligt konkurrenceniveau, for så vidt som reformen kunne 
fremme den industrielle koncentration og følgelig skabelse af oligopoler i sukkerindustrien, 
hvilket igen kunne medføre prisstigninger; 

  sukkerproduktionens plads og fremtid blandt de fornyelige energikilder. 
 
Parlamentsmedlemmernes og de øvrige deltageres krav kunne dog samles om nogle få punkter: 
 

  en mere behersket ændring, som strækker sig over længere tid, og som er mere retfærdig, 
navnlig for AVS-landene; 

                                                 
1 Det fremgik heraf, at EU ikke overholdt artikel 3, stk. 3, og artikel 8 i landbrugsaftalen, navnlig under henvisning  
   til de kumulative fordele, sukkerproducenterne nød godt af, som især skyldtes eksistensen af krydssubsidier. 
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 en reform, som kan gøre EU's og AVS-landenes sukkerbranche tilstrækkeligt synlig og 
bæredygtig, og som kan bevare dens enhed; 

 en ordning, som hænger sammen både landbrugspolitisk, udviklingsmæssigt og med hensyn 
til den eksterne handel samt med henblik på målet om en stærkere politik for udvikling i 
landdistrikterne; 

 et forslag, der ledsages af tilstrækkelige finansielle midler, og som tager hensyn til det 
sociale aspekt for at undgå, at de små producenter forsvinder, at landdistrikterne affolkes, og 
for mange arbejdspladser går tabt, hvilket uundgåeligt vil være tilfældet i mangel af 
alternative initiativer og tilstrækkelig finansiering. 

 
 
2. Indlæg om reformens interne aspekt 
 
2.1 Prisnedsættelser 
 
Repræsentanterne for BEUC og de industrielle sukkerforbrugere udtrykte som de eneste 
tilfredshed med nedsættelsen af prisen. Murray, som talte på forbrugernes vegne, mente således, 
at en mindskelse af det kunstige pres, som EU udøver på priserne, ville føre til en mere 
ansvarlig sukkerproduktion. Han gik ind for tanken om, at det var nødvendigt at mindske 
sukkerproduktionen i EU, da det ikke var berettiget at støtte denne afgrøde i alle 
medlemsstaterne. Beaumont og Zimmer udtalte, at prisnedsættelser ville forbedre 
virksomhedernes konkurrenceevne internationalt, fordi de ville kunne købe råvarer til mere 
konkurrencedygtige priser. 
 
De øvrige deltagere fremhævede på deres side den overdrevent store nedsættelse af priserne, der 
var mere vidtgående end påkrævet i henhold til WTO-reglerne (D. Heaven, H. Chavannes). De 
mente, det ville få katastrofale følger for producenternes indtægter (H. Chavannes), og at det 
ville skabe kaos i isoglukose-sektoren, der ville være tvunget til at nedsætte sine omkostninger 
for at bevare afsætningsmulighederne (J. Pellerin). Desuden udviste de skepsis med hensyn til 
følgerne af prisnedsættelserne på forarbejdede produkter. 
 
Det blev også peget på den illoyale konkurrence fra visse udviklingslande, hvor Den 
Internationale Arbejdsorganisations (ILO) regler ikke blev overholdt. 
 
2.2 Forvaltning af kvoterne 
 
Med hensyn til forvaltningen af kvoterne havde Chavannes gerne set, at der var blevet opstillet 
mere ambitiøse produktionsmål, og han bestred anvendelsen af den europæiske produktion som 
justeringsvariabel. Beaumont og Zimmer kritiserede på deres side opretholdelsen af en national 
kvoteordning, som gav mulighed for prisaftaler mellem producenter og 
forarbejdningsvirksomheder, medens Sauvage på vegne af de europæiske landmænd 
fremhævede behovet for en mere retfærdig kvotefordeling til gavn for de små producenter. 
 
 
2.3 Omstruktureringsstøtte 
 
Ordningen vedrørende omstruktureringsfonden, som Europa-Parlamentet gik ind for i sin 
beslutning af marts 2005, og som Kommissionen har medtaget i sit forslag, blev ikke i 
nævneværdig grad udsat for kritik, bortset fra COPA, der udtrykte forbehold vedrørende 
mekanismen.. Serra-Arrias gik ikke ind for tildeling af en godtgørelse til producenterne ved tab 
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af kvoter, som de ikke er indehavere af. En række problemer blev dog taget op, som dels 
vedrørte omkostningsniveauet, som BEUC fandt for højt, navnlig i sammenligning med 
bevillingerne til AVS-landene, og fordelingen af støtten (H. Wiedenhofer). 
 
Følgende henstillinger kom frem under indlæggene og de efterfølgende drøftelser med 
parlamentsmedlemmerne: 
 

  en mere moderat nedsættelse af priserne, som under alle omstændigheder skulle begrænses 
til WTO-kravene (H. Chavannes, A. Boolell, J.L. Barjol), og opretholdelse af 
sukkerroeprisen (J. Sauvage); 

  ændring af fordelingen af sukkerroeproduktionen i EU (J. Murray) sammen med en 
nedsættelse af kvoterne, som fortrinsvis skulle gælde for de største producenter (J.Sauvage) ; 

  en større forøgelse af isoglukoseproduktionen (J. Pellerin); 
  ligebehandling af sukkerroeproducenter og sukkerrørsproducenter (A. Boolell) samt en 

mere fordelagtig udligningssats under hensyntagen til de budgetmæssige grænser (H. 
Chavannes); 

  indførelse af en rimelig økonomisk støtte til de producenter, der rammes af 
strukturomlægningen i sukkerindustrien (H. Chavannes) ; 

  garantier med hensyn til tildeling af omstruktureringsstøtte samt en mere retfærdig fordeling 
af godtgørelserne ved nedlukning af fabrikker (H. Wiedenhofer, R. Serra-Arias). 

 
 
3. Indlæg om reformens eksterne aspekt 
 
3.1 Forvaltning af eksporten 
 
På det eksterne område herskede der navnlig stor uenighed om eksportstøtten. Nogle talere tog 
stærk afstand fra den, dels på grund af dens forstyrrende indvirkning på verdensmarkedet og 
dels under henvisning til den selvbestemmelsesret på fødevareområdet, som ethvert land burde 
kunne gøre krav på (J.Sauvage, J. Murray). Andre deltagere i debatten beklagede derimod, at 
man havde opgivet enhver ambition på eksportområdet. Specielt Chavannes fremhævede, at 
EU's tilbagetrækning fra verdensmarkedet i sidste ende ikke ville få nogen indflydelse på 
priserne på grund af Brasiliens yderst aktive politik på området, hvorimod man ved at 
opretholde en eksportpolitik fortsat ville råde over et justeringsinstrument i forhold til den 
interne produktion. 
 
 
3.2 Forvaltning af importen 
 
Med hensyn til importen var der større enighed blandt talerne, som mente, at der manglede 
passende foranstaltninger til effektivt at kontrollere gennemførelsen af EBA-initiativet og 
navnlig undgå udvikling af trekanthandel via de mindst udviklede lande, hvilket ville skade 
stabiliteten på markedet (R. Serra-Arias, H. Chavannes). 
 
AVS-landenes repræsentanter fremhævede på deres side især den store bekymring og følelsen 
af, at situationen var akut, som var fremherskende i en række producentlande. Reformforslaget 
ville destabilisere deres økonomi og vanskeliggøre overlevelsesmulighederne for tusinder af 
småbrugere, hvis levevilkår allerede var prekære, og som ikke havde andre ressourcer. Desuden 
krævede det en omstrukturering af deres sukkerindustri. Det ville få katastrofale følger, hvis 
ikke EU ydede substantiel støtte. Deres argumentation var blandt andet baseret på spørgsmålet 
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om vægt og EU's overholdelse af sine forpligtelser over for dem i form af præferentiel adgang i 
henhold til sukkerprotokollen, med to subsidiære spørgsmål, dels om den mest velegnede form 
for støtte og dels om de dertil knyttede udviklingskriterier. Mens AVS-landene gav udtryk for 
den opfattelse, at handel udgør et af de vigtigste midler til bekæmpelse af fattigdom, betegnede 
OECD-direktøren handelsforvridende udviklingsstøtte som værende ineffektiv; han udtalte, at 
AVS/EU-aftalen var forståelig af historiske årsager, men at den ikke desto mindre resulterede i 
en unyttig form for støtte til disse lande, som blev afhængige af den i stedet for at udnytte deres 
konkurrencemæssige fordele på verdensmarkedet. Repræsentanten for sammenslutningen af 
europæiske landmænd tilsluttede sig AVS-repræsentanternes konklusioner, idet han 
fremhævede den manglende solidaritet, der prægede reformforslaget, og manglen på passende 
foranstaltninger, der kunne mindske dets virkninger på de pågældende landes økonomier. 
 
På en række punkter var holdningerne imidlertid konvergerende: 
 

  indførelse af foranstaltninger med henblik på at undgå trekanthandel, hvilket for visse 
deltageres vedkommende indebærer ændring af EBA-initiativet og indførelse af kvoter (J.L. 
Barjol, J. Sauvage, H. Chavannes); 

  streng overholdelse af EU's forpligtelser over for AVS-landene og WTO (A. Boolell, D. 
Heaven, A. Burrows); 

  medtagelse af sociale og miljømæssige hensyn i WTO's målsætning (H. Wiedenhofer) for at 
indføre gensidighed på begge disse områder; 

  kategorisering af sukker som følsomt produkt i de igangværende WTO-forhandlinger (A. 
Boolell); 

  nedbringelse af eksporten til et absolut minimum (H. Chavannes), 
  en mere realistisk løsning for de sukkerproducerende AVS-lande sammen med en 

handlingsplan og ledsageforanstaltninger, der står i forhold til præferenceaftalernes 
betydning for disse lande og deres store økonomiske og sociale problemer. 

 
 
Høringen viste i sidste ende, at Kommissionens forslag til reform - som kun delvis 
imødekommer Europa-Parlamentets beslutning af marts 2005 - af mange deltagere langt fra 
betragtes som tilfredsstillende i sin nuværende form. Der forestår derfor Parlamentets udvalg et 
intenst arbejde, der navnlig vil bestå i at vurdere forslagets indvirkning og foreslå passende 
instrumenter for at sikre et stabilt marked. Hvis der skal gøres fremskridt i arbejdet med 
reformen, kræver det imidlertid, at der findes en løsning på usikkerheden omkring dens 
finansiering. 
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