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Η Επιτροπή ∆ιεθνούς Εµπορίου, η Επιτροπή Ανάπτυξης και η Επιτροπή Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκέντρωσαν, στη διάρκεια 
ακρόασης που διοργανώθηκε στις 13 Ιουλίου 2005, τους κύριους παράγοντες (τρίτες χώρες, 
ΟΟΣΑ, παραγωγοί, καταναλωτές, βιοµηχανία, εργαζόµενοι) που επηρεάζονται από τη 
µεταρρύθµιση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) της ζάχαρης:  
 

Arvin BOOLELL, εκπρόσωπος του Μαυρικίου, 
Derrick HEAVEN, πρόεδρος της Αρχής Βιοµηχανίας Ζάχαρης της Τζαµάικα, 
Stefan TANGERMANN, επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Σίτισης, Γεωργίας και Αλιείας 
(ΟΟΣΑ), 
Alison BURROWS, αναπληρώτρια επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Αυστραλίας στο 

Βέλγιο, 
Hubert CHAVANNES, ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Ευρωπαίων Παραγωγών Ζαχαρότευτλων 
Ricardo SERRA-ARIAS, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικών Οργανώσεων (COPA), 
Jean-Michel SAUVAGE, Ευρωπαϊκός Αγροτικός Συντονισµός (CPE), 
Jim MURRAY, διευθυντής της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), 
Jean-Louis BARJOL, Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Παραγωγών Ζάχαρης, 
Alain BEAUMONT και David ZIMMER, Συνοµοσπονδία Βιοµηχανικών Χρηστών Ζάχαρης 
(CUIS), 
Jacques PELLERIN, Ένωση Παραγωγών Αµύλου από Σιτηρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Harald WIEDENHOFER, γενικός γραµµατέας της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συνδικάτων 
των τοµέων της σίτισης, της γεωργίας και του τουρισµού (EFFAT), 

 
Οι παράγοντες αυτοί εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά µε την εκ νέου διατύπωση της 
µεταρρύθµισης που πρότεινε η Επιτροπή στις 22 Ιουνίου 2005. Έπειτα από έντονη συζήτηση µε 
τους βουλευτές των αρµόδιων επιτροπών για τις διεθνείς και κοινοτικές πτυχές της πρότασης, 
εξετάστηκαν οι πολλαπλές συνέπειες της µεταρρύθµισης όσον αφορά το εµπόριο, τη γεωργία 
και τις ενισχύσεις για την ανάπτυξη. 
 
 
1. Μια πρόταση που φανερώνει µεγαλύτερη διάσταση απόψεων παρά ενότητα 
 
 
Οι θέσεις των διαφόρων παραγόντων φάνηκαν αντιφατικές και τις περισσότερες φορές 
επικριτικές ως προς τη φύση ή τα κενά των προτεινόµενων µέτρων. Η αναγνώριση του 
αναπόφευκτου χαρακτήρα της µεταρρύθµισης της ΚΟΑ ζάχαρης αποτελεί συχνά το µόνο κοινό 
σηµείο, παρόλο που η ανάγκη αλλαγών αιτιολογείται από διαφορετικά επιχειρήµατα, 
συγκεκριµένα: 
 

  την αποδοκιµασία των στρεβλώσεων που προκαλεί στην παγκόσµια αγορά η πολιτική της 
ΕΕ για τη ζάχαρη (M. Tangermann, J. Murray)· 

  το γεγονός ότι οι διεθνείς περιορισµοί καθίστανται ολένα και πιο αυστηροί υπό την τριπλή 
επίδραση των δυσµενών για την ΕΕ συµπερασµάτων της επιτροπής ζάχαρης του ΠΟΕ, των 
διαπραγµατεύσεων της Ντόχα που βρίσκονται σε εξέλιξη και της πλήρους εφαρµογής το 
2009 της πρωτοβουλίας «Όλα πλην των όπλων» (S. Tangermann, A. Burrows)· 

  τις ανεπάρκειες του σηµερινού καθεστώτος, το οποίο ελάχιστα ευνοεί τις αναπτυσσόµενες 
χώρες οι οποίες δεν επωφελούνται από προτιµησιακές συµφωνίες (A. Burrows). 
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Κάποιοι από τους οµιλητές υπερασπίστηκαν, ωστόσο, το σχέδιο µεταρρύθµισης: 
 

 Ο διευθυντής του ΟΟΣΑ υπογράµµισε ότι αυτή η πρόταση µεταρρύθµισης θα µπορούσε να 
βελτιώσει τους όρους του εµπορίου µε θετικό τρόπο και να εξασφαλίσει ότι λαµβάνεται εκ 
των προτέρων υπόψη η αύξηση των πιέσεων σε διεθνές επίπεδο.  

 
 Κατά την άποψη του διευθυντή της BEUC, κ. Murray, το εν λόγω σχέδιο θα µπορούσε να 

αµβλύνει το ντάµπινγκ στον τοµέα της ζάχαρης στην παγκόσµια αγορά, χωρίς ωστόσο να το 
εξαλείψει λόγω της απουσίας πιο ριζικών µέτρων.  

 
 Η κ. Burrows τάχθηκε επίσης υπέρ του σχεδίου µεταρρύθµισης, επισηµαίνοντας ότι τα 

προβλήµατα που σχετίζονται µε αυτήν την ΚΟΑ δεν είναι καινούργια και ότι η Αυστραλία 
έχει σκοπό να ζητήσει την πλήρη εφαρµογή των δικαιωµάτων της από τον ΠΟΕ. Έκανε 
επίσης αναφορά στην καταδικαστική απόφαση που είχε εκδώσει στις 28 Απριλίου 2005 το 
δευτεροβάθµιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ σε βάρος της ΕΕ στη διαδικασία που κίνησαν 
η Βραζιλία, η Ταϋλάνδη και η Αυστραλία1. Υπενθυµίζοντας τον δεσµευτικό χαρακτήρα των 
κανόνων του ΠΟΕ, εκτίµησε επίσης ότι τίποτε δεν µπορεί να δικαιολογήσει τη χρονική 
µετάθεση των δεσµεύσεων των οποίων η υλοποίηση είναι δυνατή στο σηµερινό πλαίσιο. 
Τέλος, ως απάντηση στις παρουσιάσεις των εκπροσώπων των χωρών ΑΚΕ, θεώρησε ότι η 
προτιµησιακή πρόσβαση από την οποία επωφελούνται οι χώρες αυτές δεν εξαρτάται από τις 
επιδοτούµενες εξαγωγές.  

 
 Εξ ονόµατος της CUIS, ο κ. Beaumont σηµείωσε µε ικανοποίηση τη δυνατότητα που 

δόθηκε στους βιοµηχανικούς χρήστες να αποκτήσουν πρώτες ύλες σε πιο ανταγωνιστικές 
τιµές και, κατά συνέπεια, να αντεπεξέλθουν καλύτερα στον διεθνή ανταγωνισµό. 

 
Αν εξαιρέσουµε αυτές τις ελάχιστες δηλώσεις, οι κρίσεις των παραγόντων που επηρεάζονται 
άµεσα από τις προτεινόµενες τροποποιήσεις είναι µάλλον αυστηρές. Σύµφωνα µε τους 
παράγοντες αυτούς: 
 

 Η πρόταση µεταρρύθµισης φαίνεται υπερβολικά ριζοσπαστική, άδικη, ασυµβίβαστη µε τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται από τη ∆ιεθνή Κοινότητα προκειµένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της χιλιετίας και δυσανάλογη µε τις πραγµατικές (εσωτερικές ή εξωτερικές) 
απαιτήσεις.  

 
 Παραβλέπει επίσης ορισµένες βασικές αρχές, κυρίως την αρχή της αλληλεγγύης την οποία 

υποστηρίζει η ΕΕ ως προς τις πιο φτωχές και ευάλωτες χώρες ή την αρχή της αυτονοµίας 
της ΕΕ στον τοµέα της σίτισης.  

 
 Από την άλλη, αγνοεί τις σοβαρές συνέπειες στον κοινωνικό και οικονοµικό τοµέα για τις 

χώρες µέλη και τις χώρες ΑΚΕ, γεγονός το οποίο απειλεί τη βιωσιµότητα, ίσως και την ίδια 
την ύπαρξη του τοµέα της ζάχαρης για ορισµένες από τις χώρες αυτές.  

 
 Τέλος, παραβλέπει την αρχή της πολυλειτουργικότητας που συνδεέται µε το πρότυπο της 

ευρωπαϊκής γεωργίας. 
 
 
 

                                                 
1 Η απόφαση αυτή επιβεβαίωνε ότι το καθεστώς της ζάχαρης στην ΕΕ δεν τηρεί τα άρθρα 3.3 και 8 της συµφωνίας  
   για τη γεωργία, κυρίως λόγω ορισµένων σωρευτικών προνοµίων που παραχωρούνται στους παραγωγούς ζάχαρης,  
   µια από τις βασικές συνιστώσες του βασίζεται στην ύπαρξη αλληλεπιδοτήσεων. 
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Επιπλέον, οι συζητήσεις έφεραν στο φως πολλούς προβληµατισµούς, εκ µέρους των οµιλητών 
και των βουλευτών, σχετικά µε την πρόταση µεταρρύθµισης, κυρίως όσον αφορά: 
 

  τον µονόπλευρο χαρακτήρα της, τη στιγµή που τα προβλεπόµενα µέτρα συνεπάγονται 
τροποποίηση των συµφωνιών ΑΚΕ/ΕΕ· 

  τους πραγµατικούς δικαιούχους από τους οποίους κινδυνεύουν να αποκλειστούν οι 
µικροπαραγωγοί της Κοινότητας και οι αναπτυσσόµενες χωρες προς όφελος των µεγάλων 
παραγόντων του τοµέα· 

  τον πραγµατικό αντίκτυπο των προτεινόµενων µέτρων σε σχέση µε την εγκατάλειψη 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, την παύση λειτουργίας µονάδων παραγωγής και κυρίως την 
κατάργηση άµεσων και έµµεσων θέσεων εργασίας, κυρίως στις πιο ευάλωτες περιοχές· 

  την καταλληλότητα της µείωσης των τιµών ως µέσου διαχείρισης της αγοράς, τη στιγµή που 
κάποιοι εκτιµούν ότι η διαχείριση των ποσοτήτων προς παραγωγή θα ήταν πιο ενδεδειγµένη· 

  τη µακροπρόθεσµη διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισµού, εφόσον η 
µεταρρύθµιση θα µπορούσε να ευνοήσει µια βιοµηχανική συγκέντρωση και, κατά συνέπεια, 
τη δηµιουργία, στον τοµέα της βιοµηχανίας της ζάχαρης, ολιγοπωλίων ικανών να 
προκαλέσουν αυξήσεις των τιµών· 

  τη θέση και το µέλλον της παραγωγής ζάχαρης στο πλαίσιο των ανανεώσιµων µορφών 
ενέργειας. 

 
 
Παρόλα αυτά, τα αιτήµατα που διατύπωσαν οι παρόντες οµιλητές και βουλευτές του ΕΚ 
παρουσίαζαν ορισµένα κοινά σηµεία: 
 

  µια πιο συγκρατηµένη αλλαγή, περισσότερο σταδιακή, ισορροπηµένη και δίκαιη, κυρίως για 
τις χώρες ΑΚΕ· 

 µια µεταρρύθµιση ικανή να δώσει στον κοινοτικό τοµέα, καθώς και στις χώρες ΑΚΕ, 
µεγαλύτερη διαφάνεια και διάρκεια, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή της· 

 έναν µηχανισµό συνεκτικό µε τη γεωργική πολιτική, την ανάπτυξη και το εξωτερικό 
εµπόριο, αλλά και συµβατό µε τον στόχο της ενίσχυσης της πολιτικής της ανάπτυξης της 
υπαίθρου· 

 µια πρόταση συνοδευόµενη από τα κατάλληλα χρηµατοδοτικά µέσα, η οποία να λαµβάνει 
υπόψη τις κοινωνικές πτυχές, ώστε να αποφευχθεί η εξαφάνιση των µικροπαραγωγών και η 
αποδυνάµωση των αγροτικών περιοχών, καθώς και η κατάργηση πολυάριθµων θέσεων 
εργασίας, γεγονός το οποίο θα είναι αναπόφευκτο, εάν δεν υπάρξουν εναλλακτικές 
πρωτοβουλίες και χρηµατοδοτήσεις.  

 
 
2. Απόψεις σχετικά µε τις εσωτερικές πτυχές της µεταρρύθµισης 
 
 
2.1 Μείωση τιµών 
 
Μόνον οι εκπρόσωποι της BEUC και της CUIS εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη µείωση 
των τιµών. Ο κ. Murray, εξ ονόµατος των καταναλωτών, εκτιµά πράγµατι ότι η µείωση των 
τεχνητών πιέσεων που ασκεί η ΕΕ στις τιµές θα οδηγήσει σε µια πιο υπεύθυνη παραγωγή 
ζάχαρης. Ο ίδιος υπερασπίστηκε την ιδέα ότι η µείωση της κοινοτικής παραγωγής είναι 
αναγκαία, επειδή δεν δικαιολογείται η υποστήριξη αυτής της καλλιέργειας σε όλα τα κράτη 
µέλη. Για τους κ. Beaumont και Zimmer, αυτή η µείωση των τιµών θα αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στο διεθνές επίπεδο λόγω της αγοράς της πρώτης ύλης σε 
πιο ανταγωνιστικές τιµές. 
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Οι υπόλοιποι οµιλητές επέµειναν περισσότερο στον υπερβολικό χαρακτήρα της µείωσης των 
τιµών, η οποία ορίστηκε σε επίπεδο που υπερβαίνει τις απαιτήσεις του ΠΟΕ (D. Heaven, H. 
Chavannes). Προβλέπουν καταστροφικές συνέπειες για τα εισοδήµατα των παραγωγών (H. 
Chavannes) και διαταραχές για τον τοµέα της ισογλυκόζης, ο οποίος θα αναγκαστεί να µειώσει 
και αυτός το κόστος,, προκειµένου να διαφυλάξει τις αγορές του (J. Pellerin). Επίσης, 
εξέφρασαν επιφυλάξεις όσον αφορά τον αντίκτυπο της µείωσης αυτής στο επίπεδο των 
προϊόντων µεταποίησης.  
 
Από την άλλη, ορισµένοι υπογράµµισαν την απουσία θεµιτού ανταγωνισµού µε ορισµένες 
αναπτυσσόµενες χώρες στις οποίες οι κανόνες της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας πιθανώς να 
µην τηρούνται.  
 
 
2.2 ∆ιαχείριση των ποσοστώσεων 
 
Όσον αφορά τη διαχείριση των ποσοστώσεων, ο κ. Chavannes θα επιθυµούσε τον καθορισµό 
πιο φιλόδοξων στόχων για την παραγωγή, αµφισβητώντας το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή 
παραγωγή πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως µεταβλητή προσαρµογής. Αντιθέτως, ο κ. Beaumont και 
ο κ. Zimmer επέκριναν τη διατήρηση ενός συστήµατος εθνικών ποσοστώσεων που αποτελεί το 
έναυσµα για συνεννοήσεις ως προς τις τιµές µεταξύ παραγωγών και βιοµηχάνων, ενώ ο κ. 
Sauvage επέµεινε, εξ ονόµατος του CPE, στην ανάγκη µιας κατανοµής των ποσοστώσεων η 
οποία θα είναι πιο δίκαια και ευνοϊκή για τους µικροπαραγωγούς. 
 
 
2.3 Ενίσχυση για την αναδιάρθρωση 
 
Ο µηχανισµός για τα κονδύλια αναδιάρθρωσης, τον οποίο υπερασπίζεται το ΕΚ στο ψήφισµα 
του Μαρτίου 2005 και τον οποίο προάγει η Επιτροπή στην πρότασή της, δεν αµφισβητείται 
πραγµατικά ως προς την αρχή που τον διέπει, µε εξαίρεση την COPA, η οποία εξέφρασε 
επιφυλάξεις σχετικά µε τη λειτουργία του. Ο κ. Serra-Arrias αµφισβητεί πράγµατι τη χορήγηση 
αποζηµίωσης στους βιοµηχάνους για την απώλεια ποσοστώσεων των οποίων, ωστόσο, δεν είναι 
δικαιούχοι. Εντούτοις, εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες που αφορούν το επίπεδο του κόστους το 
οποίο κρίνεται υψηλό από την BEUC, κυρίως σε σύγκριση µε τα κονδύλια που χορηγούνται στις 
χώρες ΑΚΕ, καθώς και την κατανοµή των ενισχύσεων (H. Wiedenhofer). 
 
Οι ακόλουθες συστάσεις προκύπτουν από τις παρουσιάσεις και τις επακόλουθες ανταλλαγές 
απόψεων µε τους βουλευτές του ΕΚ: 
 

  πιο συγκρατηµένη µείωση των τιµών που, σε κάθε περίπτωση, θα περιοριστεί στις 
απαιτήσεις του ΠΟΕ (H. Chavannes, A. Boolell, J.L. Barjol), ακόµη και διατήρηση της τιµής 
του ζαχαρότευτλου (J.M. Sauvage)· 

  αναθεώρηση της κατανοµής της παραγωγής ζαχαρότευτλων στην ΕΕ (J. Murray), 
συνοδευόµενη από µείωση των ποσοστώσεων που θα εφαρµοστεί κατά προτεραιότητα στους 
µεγαλύτερους παραγωγούς (J.M. Sauvage)· 

  πιο έντονη αύξηση της παραγωγής ισογλυκόζης (J. Pellerin)· 
 ισότιµη µεταχείριση των παραγωγών ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαµων (A. Boolell), 
καθώς και καλύτερος συντελεστής αποζηµίωσης εντός των ορίων του προϋπολογισµού (H. 
Chavannes)· 

  θέσπιση χρηµατικής ενίσχυσης η οποία θα προσαρµόζεται στους καλλιεργητές που 
πλήττονται από την αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας της ζάχαρης (H. Chavannes)· 

  εγγυήσεις ως προς τη διάθεση των ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση, καθώς και 
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ως προς µια πιο δίκαιη κατανοµή των αποζηµιώσεων στην περίπτωση παύσης λειτουργίας 
των µονάδων παραγωγής (H. Wiedenhofer, R. Serra-Arias). 

 
 
3. Απόψεις σχετικά µε τις εξωτερικές πτυχές της µεταρρύθµισης 
 
 
3.1 ∆ιαχείριση των εξαγωγών 
 
Όσον αφορά το εξωτερικό, οι επιδοτήσεις για τις εξαγωγές αποκρυσταλλώνουν τη διαφορά 
απόψεων. Κάποιοι τις καταδικάζουν ρητώς λόγω των διαταραχών που προκαλούν στην 
παγκόσµια αγορά ή λόγω του δικαιώµατος που θα έπρεπε να έχει η κάθε χώρα ως προς την 
κυριαρχία στον τοµέα της σίτισης  (J.M. Sauvage, J. Murray). Αντιθέτως, άλλοι οµιλητές 
εκφράζουν τη λύπη τους για την έλλειψη κάθε φιλοδοξίας στον τοµέα των εξαγωγών. Ο κ. 
Chavannes σηµείωσε µεταξύ άλλων ότι η απόσυρση της ΕΕ από την παγκόσµια αγορά δεν θα 
είχε µακροπρόθεσµα καµία συνέπεια στις τιµές, δεδοµένης της πολύ δυναµικής πολιτικής της 
Βραζιλίας σε σχέση µε αυτό το προϊόν, ενώ η διατήρηση µιας πολιτικής για τις εξαγωγές θα 
µπορούσε να εξασφαλίσει ένα µέσο προσαρµογής σε σχέση µε την εσωτερική παραγωγή. 
 
 
3.2 ∆ιαχείριση των εισαγωγών 
 
Στο θέµα των εισαγωγών, µεγαλύτερη συµφωνία παρατηρήθηκε ως προς την έλλειψη 
κατάλληλων µέτρων για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της εφαρµογής της πρωτοβουλίας «Όλα 
πλην όπλων» και, ιδίως, την αποφυγή της ανάπτυξης τριγωνικού εµπορίου µέσω των λιγότερο 
ανεπτυγµένων χωρών, γεγονός το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει ανισορροπίες στην αγορά (R. 
Serra-Arias, H. Chavannes). 
 
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των χωρών ΑΚΕ τόνισαν κυρίως τον µεγάλο φόβο και το 
αίσθηµα επείγουσας ανάγκης που διακατέχουν ορισµένες χώρες παραγωγούς. Η πρόταση 
µεταρρύθµισης θα µπορύσε να αποσταθεροποιήσει τις οικονοµίες τους, να απειλήσει την 
επιβίωση χιλιάδων µικροπαραγωγών, οι οποίοι ζουν υπό επισφαλείς συνθήκες και δεν διαθέτουν 
εναλλακτικές πηγές εισοδήµατος. Επιπλέον, θα συνεπαγόταν την επιτακτική αναµόρφωση της 
βιοµηχανίας ζάχαρής τους. Οι συνέπειές της θα ήταν καταστροφικές, αν δεν επρόκειτο να 
χορηγηθεί ουσιαστική ενίσχυση από την ΕΕ. Στην επιχειρηµατολογία τους έθεσαν επίσης το 
ζήτηµα του µεγέθους και της τήρησης των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η ΕΕ έναντι αυτών, 
υπό τη µορφή προνοµιακής πρόσβασης στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη, µε δύο 
δευτερεύοντα ερωτήµατα: το πρώτο αφορά την πιο κατάλληλη µορφή ενίσχυσης που πρέπει να 
τους χορηγηθεί και το δεύτερο τα κριτήρια ανάπτυξης που θα πρέπει να συνδέονται µε αυτή την 
ενίσχυση. Παρόλο που για τις χώρες ΑΚΕ το εµπόριο παραµένει ένας από τους κύριους 
παράγοντες καταπολέµησης της φτώχειας, ο διευθυντής του ΟΟΣΑ χαρακτήρισε 
αναποτελεσµατική την ενίσχυση για την ανάπτυξη που χορηγείται υπό τη µορφή στρεβλώσεων 
του εµπορίου, εκτιµώντας ότι η συµφωνία ΑΚΕ-ΕΕ ήταν µεν ευνόητη για ιστορικούς λόγους 
αλλά αποτελούσε µια µορφή ενίσχυσης άχρηστη για τις χώρες που ανέπτυσσαν µια εξάρτηση 
από την ενίσχυση αυτή εις βάρος της αξιοποίησης των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων τους 
στην παγκόσµια αγορά. Ο εκπρόσωπος του CPE υιοθέτησε τα συµπεράσµατα των εκπροσώπων 
των χωρών ΑΚΕ, υπογραµµίζοντας την έλλειψη αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει την πρόταση 
µεταρρύθµισης, απουσία κατάλληλων µέτρων για τη µείωση των συνεπειών της στις οικονοµίες 
των χωρών αυτών. 
 
Ορισµένα σηµεία θα µπορούσαν, ωστόσο, να βοηθήσουν στη σύγκλιση των απόψεων: 

  λήψη µέτρων για την αποφυγή του τριγωνικού εµπορίου, συµπεριλαµβανοµένης –για 
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ορισµένους– της τροποποίησης της πρωτοβουλίας «Όλα πλην όπλων» και της θέσπισης 
ποσοστώσεων  (J.L. Barjol, J.M. Sauvage, H. Chavannes); 

  αυστηρή τήρηση των δεσµεύσεων της ΕΕ προς τις χώρες ΑΚΕ και τον ΠΟΕ (A. Boolell, D. 
Heaven, A. Burrows); 

  ενσωµάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβληµατισµών στους στόχους του ΠΟΕ 
(H. Wiedenhofer), ώστε να επιβληθεί η αµοιβαιότητα σε αυτούς τους δύο τοµείς; 

  ορισµός της ζάχαρης ως ευαίσθητου προϊόντος για τις τρέχουσες διαπραγµατεύσεις στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ (A. Boolell); 

  µείωση των εξαγωγών στο ελάχιστο απαραίτητο (H. Chavannes); 
  µια πιο ρεαλιστική λύση για τις χώρες ΑΚΕ που παράγουν ζάχαρη, σε συνδυασµό µε ένα 
σχέδιο δράσης και συνοδευτικά µέτρα τα οποία να λαµβάνουν υπόψη τη σηµασία των 
προνοµιακών συµφωνιών για τις χώρες αυτές και τους σηµαντικούς οικονοµικούς και 
κοινωνικούς περιορισµούς τους. 

 
Αυτή η ακρόαση φανέρωσε τελικά ότι η πρόταση µεταρρύθµισης της Επιτροπής, η οποία 
αντικατοπτρίζει µόνον εν µέρει το ψήφισµα του ΕΚ του Μαρτίου 2005, θεωρήθηκε από πολλούς 
οµιλητές ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή υπό την παρούσα µορφή για πολλούς λόγους. Κατά 
συνέπεια, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πρέπει να καταβάλουν έντονες προσπάθειες, ιδίως για 
την αξιολόγηση των συνεπειών του σχεδίου και για την εκπόνηση κατάλληλων µέσων 
διασφάλισης της σταθερότητας της αγοράς, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η σωστή πρόοδος 
αυτής της µεταρρύθµισης ενδέχεται να εξαρτηθεί από την εκ των προτέρων διασαφήνιση των 
αβεβαιοτήτων που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότησή της.  
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