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Sisältö: 
Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta, kehitysyhteistyövaliokunta 
sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta järjestivät 13. heinäkuuta 2005 
sokerin yhteisen markkinajärjestelyn uudistamista koskevan kuulemistilaisuuden asiaan 
liittyville tärkeimmille toimijoille (kolmannet maat, OECD, tuottajat, kuluttajat, 
teollisuudenala, työntekijät). 
Kyseiset toimijat esittivät näkemyksensä komission 22. kesäkuuta 2005 ehdottamaan 
uudistukseen tehtävistä muutoksista. Ehdotuksen kansainvälisestä ja yhteisön osiosta 
keskusteltiin vilkkaasti asiaa käsittelevien valiokuntien jäsenten kanssa, ja keskustelun 
päätteeksi uudistuksen moninaisia vaikutuksia käsiteltiin kaupan, maatalouden ja 
kehitysavun kannalta. 
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Bryssel, Euroopan parlamentti, 2005. 

Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan mielipiteitä eivätkä välttämättä edusta Euroopan parlamentin 
virallista kantaa. 

Muuhun kuin kaupallisiin tarkoituksiin jäljentäminen ja kääntäminen on sallittu, mikäli lähde mainitaan, 
kustantajalle tiedotetaan etukäteen ja tälle lähetetään oma kappale. 
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Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta, kehitysyhteistyövaliokunta sekä 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta järjestivät 13. heinäkuuta 2005 sokerin 
yhteisen markkinajärjestelyn uudistamista koskevan kuulemistilaisuuden asiaan liittyville 
tärkeimmille toimijoille (kolmannet maat, OECD, tuottajat, kuluttajat, teollisuudenala, 
työntekijät): 
 

Arvin BOOLELL, Mauritiuksen edustaja 
Derrick HEAVEN, Jamaikan sokeriteollisuusviranomaisen pääjohtaja 
Stefan TANGERMANN, OECD:n elintarvike-, maatalous- ja kalastusosaston pääjohtaja 
Alison BURROWS, Australian Belgian-edustuston apulaisjohtaja 
Hubert CHAVANNES, Euroopan sokerijuurikkaantuottajien kansainvälinen keskusjärjestö 

(CIBE), 
Ricardo SERRA-ARIAS, COPA:n varapuheenjohtaja 
Jean-Michel SAUVAGE, Coordination paysanne européenne -järjestö 
Jim MURRAY, Euroopan kuluttajien järjestön (BEUC) puheenjohtaja 
Jean-Louis BARJOL, Sokerinvalmistajien eurooppalainen kattojärjestö 
Alain BEAUMONT ja David ZIMMER, Sokerin teollisten käyttäjien keskusjärjestö (CIUS) 
Jacques PELLERIN, Euroopan unionin viljatärkkelyksen tuottajien yhdistys 
Harald WIEDENHOFER, eurooppalaisen elintarvikealan, maatalouden ja hotelli- ja 
ravintola-alan työntekijöiden ammattijärjestön (EFFAT) pääsihteeri. 

 
Kyseiset toimijat esittivät näkemyksensä komission 22. kesäkuuta 2005 ehdottamaan 
uudistukseen tehtävistä muutoksista. Ehdotuksen kansainvälisestä ja yhteisön osiosta 
keskusteltiin vilkkaasti asiaa käsittelevien valiokuntien jäsenten kanssa, ja keskustelun päätteeksi 
uudistuksen moninaisia vaikutuksia käsiteltiin kaupan, maatalouden ja kehitysavun kannalta. 
 
 
1. Ehdotus jakaa mielipiteet 
 
Toimijoiden kannat osoittautuivat ristiriitaisiksi, ja useimmiten niissä kritisoitiin ehdotettujen 
toimenpiteiden luonnetta tai niissä ilmeneviä puutteita. Yksimielisyys vallitsi usein ainoastaan 
siitä, että sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn uudistaminen on väistämätöntä, joskin 
muutoksen tarvetta perusteltiin eri tavoin. Esiin tuotiin erityisesti seuraavat perusteet: 
 

  maailmanmarkkinoita vääristävien EU:n sokerialan toimien paheksunta (Tangermann, 
Murray); 

  WTO:n sokerialan paneelin EU:n kannalta epäsuotuisa lopputulos, Dohassa parhaillaan 
käytävät neuvottelut ja "Kaikki paitsi aseet" -aloitteen vuonna 2009 alkava täysimääräinen 
soveltaminen, joiden yhteisvaikutus kiristää kansainvälisiä vaatimuksia (Tangermann, 
Burrows); 

  puutteet nykyisessä järjestelmässä, joka on epäsuotuisa etuuskohtelusopimuksen ulkopuolelle 
jäävien kehitysmaiden kannalta (Burrows). 

 
Osallistujien joukossa oli myös uudistussuunnitelman puolestapuhujia:  
 

 OECD:n elintarvike-, maatalous- ja kalastusosaston pääjohtaja korosti, että uudistusehdotus 
parantaa vaihtosuhteita ja antaa mahdollisuuden varautua kansainvälisen paineen 
lisääntymiseen; 

 
 BEUC:n puheenjohtaja Murray totesi uudistuksen vähentävän sokerin polkumyyntiä 
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maailmanmarkkinoilla – vaikkakaan polkumyyntiä ei saada loppumaan ilman tehokkaampia 
toimia; 

 Myös apulaisjohtaja Burrows puolusti uudistusehdotusta, mutta korosti kuitenkin, etteivät 
nykyiseen sokerialan markkinajärjestelyyn liittyvät ongelmat ole uusia ja että Australia 
aikoo varmasti käyttää oikeuksiaan WTO:ssa. Tällä hän viittasi WTO:n valituselimen 
28. huhtikuuta 2005 EU:lle antamaan tuomioon riita-asiassa, joka EU:lla oli vireillä 
Brasiliaa, Thaimaata ja Australiaa vastaan1. Burrows muistutti WTO:n sääntöjen olevan 
velvoittavia ja katsoi lisäksi, ettei ole mitään perusteita käyttää siirtojärjestelmää sellaisiin 
WTO:n asettamiin sitoumuksiin, jotka on mahdollista toteuttaa nykyisissä olosuhteissa. 
AKT-valtioiden edustajien selvitykseen antamassaan vastauksessa Burrows katsoi, ettei 
tuettu vienti ole edellytys kyseisten maiden markkinoille pääsyä edistävälle etuuskohtelulle; 

 CIUS:n edustaja Beaumont oli erityisen iloinen sokerin teollisten käyttäjien 
mahdollisuudesta hankkia raaka-aineita kilpailukykyisempään hintaan ja näin ollen parantaa 
kilpailukykyään maailmanmarkkinoilla. 

 
Näitä muutamia näkökantoja lukuun ottamatta ne toimijat, joita ehdotetut muutokset suoraan 
koskevat, olivat arvioissaan tiukempia. Heidän mukaansa 
 

 uudistusehdotus on liian jyrkkä ja epäoikeudenmukainen sekä vastoin niitä kansainvälisen 
yhteisön toimia, joiden tarkoituksena on vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen. 
Ehdotus ei myöskään ole oikeassa suhteessa todellisiin vaatimuksiin (sisäisiin tai ulkoisiin) 
nähden; 

 ehdotuksessa jätetään huomiotta tietyt perusperiaatteet, varsinkin EU:n peräänkuuluttama 
solidaarisuus köyhempiä ja heikommassa asemassa olevia valtioita kohtaan tai EU:n 
elintarvikeomavaraisuus; 

 ehdotuksessa ei myöskään oteta huomioon muutosten vakavia sosiaalisia ja taloudellisia 
seurauksia jäsenvaltioille ja AKT-valtioille eikä sitä, että ne vaarantavat sokerialan 
kannattavuuden ja jopa sen säilymisen joissakin näistä valtioista; 

 ehdotuksessa sivuutetaan eurooppalaiseen maatalousmalliin kuuluva monitoimisuuden 
periaate. 

 
Lisäksi puhujat ja parlamentin jäsenet esittivät keskusteluissa lukuisia uudistusehdotusta 
koskevia kysymyksiä, joiden aiheena olivat muun muassa 
 

  ehdotuksen yksipuolisuus siitä huolimatta, että suunnitellut toimet aiheuttaisivat muutoksia 
AKT-valtioiden ja EU:n välisiin sopimuksiin; 

  todelliset edunsaajat: niiden joukosta olisivat vaarassa jäädä pois yhteisön pienet tuottajat ja 
kehitysmaat sokerialan suurten toimijoiden eduksi; 

  ehdotettujen toimenpiteiden todellinen vaikutus tuotannosta luopumiseen ja tehtaiden 
sulkemiseen sekä niiden välittömät ja välilliset vaikutukset työllisyyteen etenkin 
heikommassa asemassa olevilla alueilla; 

  hinnanalennusten tarkoituksenmukaisuus markkinoiden hallinnointivälineenä, vaikka 
tuotantomäärien hallinnointi olisi soveltunut joillekin paremmin; 

  riittävän kilpailun säilyttäminen jatkossakin, sillä uudistus saattaa edistää teollisuuden 
keskittymistä ja sen myötä hinnannousua aiheuttavien oligopolien muodostumista 
sokerialalle; 

  sokerintuotannon asema ja tulevaisuus uusiutuvien energialähteiden alalla. 
 

                                                 
1 Tuomiossa todettiin, että EU:n sokerialan yhteinen markkinajärjestely on ristiriidassa maataloudesta tehdyn  
   sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan kanssa pääasiassa sokerintuottajille myönnettyjen kumulatiivisten  
   etujen vuoksi; kyseiset edut ovat yksi ristikkäistukien tärkeimmistä osatekijöistä. 
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Puhujien ja paikalla olleiden parlamentin jäsenten kysymykset olivat kuitenkin hyvin lähellä 
toisiaan muutamissa osapuolia yhdistävissä näkökohdissa: 
 

  muutos on toteutettava harkitummin, useammassa vaiheessa, tasapainoisemmin ja 
oikeudenmukaisemmin, varsinkin AKT-valtioiden kannalta; 

 uudistuksen avulla on taattava sokerialan riittävä näkyvyys ja kannattavuus yhteisössä ja 
AKT-valtioissa sekä säilytettävä sen yhtenäisyys; 

 järjestelmän johdonmukaisuutta on lisättävä maatalouspolitiikan, kehittämistoimien ja 
ulkomaankaupan sekä tehokkaamman maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteiden kannalta; 

 ehdotusta on täydennettävä asianmukaisella rahoituksella, ja siinä on otettava huomioon 
sosiaalinen ulottuvuus, jotta vältetään pienten tuottajien toiminnan loppuminen ja maaseudun 
kuihtuminen sekä liian raju työllisyyden lasku: näiden ilmiöiden mukana häviävät varmasti 
myös vaihtoehtoiset aloitteet ja rahoitus. 

 
2. Uudistuksen sisäistä osiota koskevat selvitykset 
 
2.1 Hinnanalennus 
 
Ainoastaan BEUC:n ja CIUS:n edustajat olivat tyytyväisiä hinnanalennukseen. Kuluttajien 
järjestön edustaja Murray oli jopa sitä mieltä, että EU:n aiheuttaman keinotekoisen hintapaineen 
vähentyminen järkeistää sokerintuotantoa. Hän puolusti näkemystä, jonka mukaan yhteisön 
tuotannon vähentäminen on välttämätöntä, sillä sokerintuotannon tukeminen kaikissa 
jäsenvaltioissa ei ole perusteltua. Beaumont ja Zimmer katsoivat hinnanalennuksen lisäävän 
yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, koska ne voivat ostaa raaka-aineita edullisempaan 
hintaan. 
 
Muut puhujat painottivat pikemminkin hinnanalennuksen kohtuuttomuutta, sillä se ylittää 
WTO:n vaatimukset (Heaven, Chavannes). He ennakoivat alennuksen vaikuttavan tuhoisasti 
tuottajien tuloihin (Chavannes) ja aiheuttavan epävakautta isoglukoosialalla, jonka on leikattava 
kustannuksia markkinoidensa säilyttämiseksi (Pellerin). Lisäksi heitä arveluttivat 
hinnanalennusten vaikutukset jalostettuihin tuotteisiin. 
 
Jotkut puhujat korostivat, ettei kilpailu ole tasapuolista niiden kehitysmaiden kanssa, jotka eivät 
noudata Kansainvälisen työjärjestön (ILO) standardeja. 
 
2.2 Kiintiöiden hallinnointi 
 
Kiintiöiden hallinnoinnin osalta Chavannes olisi toivonut korkeampia tuotantotavoitteita ja 
vastusti Euroopan tuotannon käyttämistä korjausmuuttujana. Beaumont ja Zimmer puolestaan 
arvostelivat tuottajien ja jalostajien hintakartellin taustalla olevan kansallisten kiintiöiden 
järjestelmän säilyttämistä. Coordination paysanne européenne -järjestön edustaja Sauvage 
korosti kiintiöiden jakamista oikeudenmukaisemmin ja suotuisammin pienten tuottajien kannalta. 
 
2.3 Rakenneuudistustuki 
 
Rakenneuudistusrahastoja koskevaa järjestelmää, jota Euroopan parlamentti puolusti 
maaliskuussa 2005 antamassaan päätöslauselmassa ja jonka komissio hyväksyi ehdotuksessaan, 
ei periaatteessa kyseenalaistettu, lukuun ottamatta COPA:a, joka suhtautui varauksellisesti 
järjestelmän rakenteeseen. COPA:n varapuheenjohtaja Serra-Arrias vastusti periaatetta, jonka 
mukaan valmistajille myönnetään korvauksia sellaisten kiintiöiden menettämisestä, joita ne 
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eivät kuitenkaan omista. Huolenaiheitakin tuotiin esiin. Ne koskivat kustannuksia, joita BEUC 
pitää korkeina etenkin AKT-valtioille myönnettyihin luottoihin nähden, ja tukien jakautumista 
(Wiedenhofer). 
 
Toimijoiden esittämien selvitysten ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa tuonnempana 
käytyjen keskustelujen perusteella annettiin seuraavat suositukset: 
 

  tyydytään maltillisempaan hinnanalennukseen, joka ei ainakaan ylitä WTO:n vaatimuksia 
(Chavannes, Boolell, Barjol), ja sokerijuurikkaan hinta voidaan jopa säilyttää ennallaan 
(Sauvage); 

  tarkistetaan sokerijuurikastuotannon jakautumista EU:ssa (Murray) ja vähennetään samassa 
yhteydessä ennen kaikkea suurtuottajien kiintiöitä (Sauvage); 

  lisätään voimakkaammin isoglukoosin tuotantoa (Pellerin); 
 taataan sokerijuurikkaan ja sokeriruo'on tuottajille yhdenvertainen kohtelu (Boolell) sekä 

kohtuullisemmat korvaukset talousarvion rajoissa (Chavannes); 
  taataan asianmukainen taloudellinen tuki niille viljelijöille, joihin sokerialan rakenneuudistus 

vaikuttaa (Chavannes); 
  varmistetaan tuen kohdentaminen rakenneuudistukseen ja jaetaan tasapuolisemmin tehtaiden 

sulkemisesta myönnettävät korvaukset (Wiedenhofer, Serra-Arias). 
 
 
3. Uudistuksen ulkoista osiota koskevat selvitykset 
 
3.1 Viennin hallinnointi 
 
Ulkoiseen osioon kuuluvissa kysymyksissä näkemyserot kiteytyvät vientitukiin. Toiset 
tuomitsivat ne jyrkästi niiden maailmanmarkkinoita vääristävien vaikutusten takia tai 
käyttämällä perusteena jokaiselle maalle kuuluvaa oikeutta elintarvikeomavaraisuuteen 
(Sauvage, Murray). Toiset keskusteluun osallistujat sitä vastoin pahoittelivat kaikista 
vientitavoitteista luopumista. Tuottajien edustaja Chavannes korosti etenkin, ettei EU:n 
vetäytyminen maailmanmarkkinoilta vaikuttaisi vastaisuudessa hintoihin, kun otetaan huomioon 
Brasilian aktiiviset toimet sokerialalla, kun taas vientipolitiikkaa voitaisiin jatkossakin käyttää 
sisäisen tuotannon sääntelyyn. 
 
 
3.2 Tuonnin hallinnointi 
 
Tuonnista vallitsi suurempi yksimielisyys, ja sen suhteen voitiinkin todeta, ettei käytössä ole 
tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä, joilla voitaisiin valvoa tehokkaasti "Kaikki paitsi aseet" 
-aloitteen täytäntöönpanoa ja etenkin välttää vähiten kehittyneiden maiden kautta käytävä 
kolmivaiheinen kauppa, joka voi horjuttaa markkinoiden tasapainoa (Serra-Arias, Chavannes). 
 
AKT-maiden edustajat puolestaan korostivat erityisesti joidenkin tuottajamaiden uudistusta 
kohtaan tuntemaa suurta pelkoa sekä niiden tietoisuutta asian kiireellisyydestä. Uudistusehdotus 
horjuttaisi niiden talouden vakautta ja uhkaisi tuhansien jo ennestäänkin epävarmoissa 
elinolosuhteissa elävien ja vailla muita tulonlähteitä olevien pienviljelijöiden toimeentuloa. 
Lisäksi uudistus edellyttäisi ehdottomasti AKT-valtioiden sokerialan rakenteen uudistamista. Sen 
vaikutukset olisivat tuhoisat ilman EU:n huomattavaa tukea. Kysymyksissään ne vetosivat myös 
EU:n niille antamien sitoumusten merkitykseen sekä näiden sitoumusten täyttämiseen 
sokeripöytäkirjaan perustuvan, markkinoille pääsyä edistävän etuuskohtelun avulla. Kaksi 
lisäkysymystä koskivat niiden kannalta tarkoituksenmukaisinta tukimuotoa ja siihen 
yhdistettäviä kehityskriteereitä. Vaikka kauppa onkin AKT-valtioille edelleen tärkeimpiä 
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köyhyyden torjunnan välineitä, OECD:n elintarvike-, maatalous- ja kalastusosaston pääjohtaja 
määritteli kauppaa vääristävän kehitysavun tehottomaksi ja piti AKT-valtioiden ja EU:n välistä 
sopimusta historiallisista syistä ymmärrettävänä, mutta siitä huolimatta tarpeettomana 
tukimuotona kyseisille valtioille, jotka tulevat siitä riippuvaisiksi sen sijaan, että hyödyntäisivät 
kilpailuetujaan maailmanmarkkinoilla. Coordination paysanne européenne -järjestön edustaja 
yhtyi AKT-valtioiden edustajien päätelmiin ja kiinnitti huomiota uudistusehdotusta leimaavaan 
solidaarisuusvajeeseen, koska siitä puuttuvat asianmukaiset toimenpiteet kyseisten maiden 
talouksiin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi. 
 
Muutamat seikat saattaisivat kuitenkin lähentää osapuolten kantoja: 
 

  kolmivaiheisen kaupan estämiseksi toteutettavat toimenpiteet, joihin kuuluvat joidenkin 
valtioiden osalta "Kaikki paitsi aseet" -aloitteeseen tehtävät muutokset ja kiintiöiden 
käyttöönotto (Barjol, Sauvage, Chavannes) 

  EU:n AKT-valtioille ja WTO:lle antamien sitoumusten tunnollinen noudattaminen (Boolell, 
Heaven, Burrows) 

  sosiaalisten näkökohtien ja ympäristönäkökohtien yhdistäminen WTO:n tavoitteisiin 
(Wiedenhofer) vastavuoroisuuden varmistamiseksi molemmilla aloilla 

  sokerin määritteleminen herkäksi tuotteeksi parhaillaan käytävissä WTO:n neuvotteluissa 
(Boolell) 

  viennin rajoittaminen ehdottoman välttämättömään (Chavannes) 
  AKT-valtioiden sokerintuottajien kannalta realistisempi ratkaisu, johon kuuluu 

toimintasuunnitelma ja liitännäistoimenpiteitä, jotka vastaavat etuuskohtelusopimusten 
merkitystä kyseisille valtioille sekä niiden raskaita taloudellisia ja sosiaalisia velvoitteita. 

 
 
Kuulemismenettely osoitti pohjimmiltaan, etteivät lukuisat osapuolet voi hyväksyä sellaisenaan 
komission uudistusehdotusta, joka vastaa ainoastaan osittain Euroopan parlamentin 
maaliskuussa 2005 antamaa päätöslauselmaa. Siksi parlamentin valiokuntien on työskenneltävä 
määrätietoisesti etenkin arvioidakseen hankkeen vaikutuksia sekä ehdottaakseen asianmukaisia 
välineitä markkinoiden vakauden varmistamiseksi. Niiden on myös otettava huomioon, että 
uudistuksen kitkaton eteneminen on siitä huolimatta vaarassa, koska sen rahoitukseen liittyviä 
epävarmuustekijöitä selvitetään etukäteen. 
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