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Inhoud: 
De Commissies internationale handel, ontwikkelingssamenwerking, en landbouw en 
plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement hebben op 13 juli 2005 een 
hoorzitting gehouden waaraan de voornaamste belanghebbende partijen (derde landen, 
OESO, producenten, consumenten, industrie, werknemers) inzake de hervorming van de 
gemeenschappelijke marktordening voor suiker hebben deelgenomen. 
Deze belanghebbenden hebben hun standpunten uiteengezet over de op 22 juni 2005 
door de Commissie voorgestelde herformulering van de hervorming. Na een levendige 
discussie met de parlementsleden uit de betrokken commissies over de internationale en 
communautaire componenten van het voorstel is gekeken naar de diverse gevolgen van 
die hervorming voor de handel, de landbouw en de ontwikkelingshulp. 
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De Commissies internationale handel, ontwikkelingssamenwerking, en landbouw en 
plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement hebben op 13 juli 2005 een hoorzitting 
gehouden waaraan de voornaamste belanghebbende partijen (derde landen, OESO, producenten, 
consumenten, industrie, werknemers) inzake de hervorming van de gemeenschappelijke 
marktordening voor suiker hebben deelgenomen. 
 

De heer Arvin BOOLELL, vertegenwoordiger van Mauritius, 
De heer Derrick HEAVEN, voorzitter van de Autoriteit van de suikerindustrie van Jamaica, 
De heer Stefan TANGERMANN, directeur voedsel, landbouw en visserij (OESO), 
Mevrouw Alison BURROWS, adjunct-hoofd van de Australische vertegenwoordiging in 

België, 
De heer Hubert CHAVANNES, Conféderation internationale des betteraviers européens 

(CIBE), 
De heer Ricardo SERRA-ARIAS, vice-voorzitter van het COPA, 
De heer Jean-Michel SAUVAGE, Coordination paysanne européenne (CPE), 
De heer Jim MURRAY, directeur van de European Consumers' Organisation (BEUC), 
De heer Jean-Louis BARJOL, Confédération européenne des fabricants de sucre (CEFS), 
De heer Alain BEAUMONT en de heer David ZIMMER, Confédération des utilisateurs 
industriels de sucre (CUIS), 
De heer Jacques PELLERIN, Association des Amidonneries de Céréales de l'Union 

européenne, 
De heer Harald WIEDENHOFER, secretaris-generaal van de European Federation of Food, 
Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT). 

 
Deze belanghebbenden hebben hun standpunten uiteengezet over de op 22 juni 2005 door de 
Commissie voorgestelde herformulering van de hervorming. Na een levendige discussie met de 
parlementsleden uit de betrokken commissies over de internationale en communautaire 
componenten van het voorstel is gekeken naar de diverse gevolgen van die hervorming voor de 
handel, de landbouw en de ontwikkelingshulp. 
 
 
1. Een voorstel dat meer verdeelt dan verenigt 
 
De standpunten van de betrokken partijen bleken tegenstrijdig. Er was in het algemeen veel 
kritiek op de aard van de voorgestelde maatregelen en de lacunes daarin. Het enige waar men 
het over eens was, was over het algemeen dat een hervorming van de GMO voor suiker 
onvermijdelijk is, maar ook de argumenten voor de noodzaak van verandering lopen uiteen. Met 
name de volgende redenen werden genoemd: 
 

  veroordeling van de verstoringen op de wereldmarkt die worden veroorzaakt door het 
suikerbeleid van de EU (de heren Tangermann en Murray); 

  verscherping van de internationale beperkingen door het gecombineerde effect van de 
ongunstige uitkomst voor de Unie van het Suikerpanel van de WTO, de lopende Doha-
onderhandelingen en de volledige toepassing in 2009 van het initiatief "Alles behalve 
wapens" (S. Tangermann, S. Burrows); 

  de tekortkomingen van het huidige stelsel, dat niet erg gunstig is voor de 
ontwikkelingslanden waarmee geen preferentieel akkoord is gesloten (A. Burrows). 

 
Een aantal sprekers heeft het hervormingsvoorstel echter verdedigd:  
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 De directeur van de OESO heeft onderstreept dat dit hervormingsvoorstel op positieve 
wijze zou leiden tot betere handelsvoorwaarden en dat hiermee kon worden geanticipeerd 
op de toename van de internationale druk.  

 
 Volgens de directeur van de BEUC, de heer Murray, zou door de hervorming de dumping 

van suiker op de wereldmarkt worden verminderd; om hieraan volledig een einde te maken 
zouden echter ingrijpender maatregelen nodig zijn; 

 Mevrouw Burrows sprak zich eveneens positief uit over het hervormingsvoorstel. Zij wees 
erop dat de problemen bij deze gemeenschappelijke marktordening niet nieuw waren en dat 
Australië voornemens was zijn rechten te doen gelden bij de WTO. Ook verwees zij naar de 
uitspraak van de de beroepsinstantie van de WTO van 28 april 2005 in het geschil van de 
EU met Brazilië, Thailand en Australië, waarin de EU opnieuw werd veroordeeld1. Zij 
herinnerde eraan dat de WTO-regels bindend zijn en was van mening dat er geen enkele 
rechtvaardiging was voor het uitstellen van de naleven van de WTO-verplichtingen, wat in 
het huidige kader wel mogelijk was. Ten slotte reageerde zij op de uiteenzettingen van de 
vertegenwoordigers van de ACS-landen door te stellen dat subsidiëring van de uitvoer geen 
voorwaarde was voor de preferentiële toegang waarvan deze landen profiteerden; 

 Namens de CUIS toonde de heer Beaumont zich vooral verheugd over de mogelijkheid die 
aan industriële gebruikers werd geboden om grondstoffen in te kopen tegen gunstiger 
prijzen, waardoor zij internationaal beter konden concurreren. 

 
Afgezien van deze paar uitspraken is het oordeel van de rechtstreekse betrokkenen in het 
algemeen niet erg positief. De volgende meningen zijn geuit: 
 

 Het hervormingsvoorstel is te radicaal, oneerlijk, strijdig met de inspanningen van de 
internationale gemeenschap om de millenniumdoelstellingen te verwezenlijken en niet 
evenredig met wat werkelijk (intern of extern) nodig is; 

 Bovendien wordt voorbijgegaan aan een aantal fundamentele beginselen, met name dat van 
de solidariteit van de EU met de armste en kwetsbaarste landen en dat van 
onafhankelijkheid van de EU inzake voedselvoorziening; 

 Ook is er geen aandacht voor de ernstige sociale en economische gevolgen van de 
hervorming voor de lidstaten en de ACS-landen, die de duurzaamheid of zelfs de toekomst 
van de suikersector voor sommige van die landen in gevaar brengen;  

 Ten slotte wordt het beginsel van multifunctionaliteit van het Europese landbouwmodel niet 
erkend. 

 
Tijdens de discussies is ook duidelijk geworden dat de deelnemers en de parlementsleden veel 
vraagtekens plaatsen bij het hervormingsvoorstel, met name ten aanzien van: 
 

  het unilaterale karakter ervan, terwijl de voorgenomen maatregelen een aanpassing 
noodzakelijk zouden maken van de ACS/EU-overeenkomsten; 

  degenen die hier werkelijk voordeel van zouden hebben: het gevaar bestaat dat de kleine 
producenten uit de Gemeenschap en uit de ontwikkelingslanden niet kunnen profiteren, maar 
de grote spelers in de sector net wel; 

  het werkelijke effect van de voorgestelde maatregelen in termen van landbouwbedrijven die 
worden opgeheven, fabrieken die worden gesloten en vooral ook het verlies van directe en 
indirecte werkgelegenheid, met name in de meest kwetsbare regio's; 

                                                 
1 Hierin werd bevestigd dat de suikerregeling van de EU in strijd is met de artikelen 3, lid 3, en 8 van de  
  Landbouwovereenkomst, hoofdzakelijk omdat er cumulatieve voordelen werden verleend aan suikerproducenten,  
  waarvan de belangrijkste op kruissubsidies gebaseerd waren. 
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  de toereikendheid van prijsverlaging als instrument voor het reguleren van de markt, waarbij 
sommigen menen dat regulering van de te produceren hoeveelheden een geschikter 
instrument zou zijn; 

  het ook op langere termijn handhaven van een toereikend concurrentieniveau, in die zin dat 
de hervorming concentratie in de bedrijfstak in de hand zou kunnen werken en dat er 
daardoor oligopolies in de suikerindustrie zouden kunnen ontstaan die prijsstijgingen tot 
gevolg hebben; 

  de plaats en de toekomst van de suikerproductie in het kader van hernieuwbare energie. 
 
In de door de deelnemers en de parlementsleden geformuleerde eisen, zaten echter wel een 
aantal punten van overeenkomst: 
 

  De hervorming zou gematigder, meer gespreid, evenwichtiger en rechtvaardiger moeten 
zijn, met name voor de ACS-landen; 

 De hervorming zou de bedrijven in de Gemeenschap en de ACS-landen voldoende 
zichtbaarheid en duurzaamheid moeten geven en de eenheid daarvan in stand moeten 
houden; 

 Er zou een samenhangend instrument moeten komen in termen van landbouw- en 
ontwikkelingsbeleid en beleid op het gebied van buitenlandse handel, waarin ook de 
doelstelling van een versterkt beleid voor plattelandsontwikkeling is opgenomen; 

 Het voorstel zou vergezeld moeten gaan met passende financiële middelen, waarbij ook 
aandacht wordt gegeven aan de sociale aspecten, teneinde te voorkomen dat kleine 
producenten verdwijnen en plattelandsgebieden niet meer economisch leefbaar worden en 
dat er te veel arbeidsplaatsen verdwijnen, iets wat ongetwijfeld zal gebeuren als er geen 
alternatieve initiatieven en financiering komen. 

 
 
2. De meningen over het interne onderdeel van de hervorming 
 
 
2.1 Prijsverlaging 
 
Alleen de vertegenwoordigers van de BEUC en de CUIS toonden zich verheugd over de 
prijsverlaging. De heer Murray, die de consumenten vertegenwoordigt, is van mening dat de 
vermindering van de kunstmatige druk die de EU uitoefent op de prijzen zal leiden tot een meer 
verantwoorde suikerproductie. Hij verdedigde het idee dat de productie in de Gemeenschap 
omlaag moet omdat steunverlening in alle lidstaten aan deze economische cultuur niet kan 
worden gerechtvaardigd. De heren Beaumont en Zimmer menen dat door de prijsverlaging 
ondernemingen internationaal beter zullen kunnen concurreren omdat zij hun grondstoffen tegen 
gunstiger prijzen kunnen inkopen. 
 
De andere deelnemers aan de discussies benadrukten vooral dat de prijsverlaging overdreven 
was en verder ging dan door de WTO werd geëist (D. Heaven, H. Chavannes). Volgens hen zal 
dit rampzalige gevolgen hebben voor de inkomens van de producenten (H. Chavannes) en de 
isoglucosesector verstoren, omdat deze wordt gedwongen de kosten terug te dringen om zijn 
afzetmarkt te behouden (J. Pellerin). Ook toonden zij zich sceptisch over de gevolgen van de 
verlaging voor verwerkte producten. 
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Sommigen hebben daarnaast gesteld dat er geen sprake was van eerlijke concurrentie met een 
aantal ontwikkelingslanden, waar de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
niet zouden worden gerespecteerd. 
 
2.2 Beheer van quota 
 
Wat betreft het beheer van quota had de heer Chavannes graag ambitieuzere 
productiedoelstellingen gezien. Bovendien protesteerde hij ertegen dat de Europese productie 
werd gehanteerd als aanpassingsvariabele. De heren Beaumont en Zimmer daarentegen uitten 
kritiek op de handhaving van een systeem van nationale quota, dat een bron was van 
prijsafspraken tussen producenten en verwerkers. De heer Sauvage onderstreepte namens de 
CPE de het noodzakelijk was de quota zo te verdelen zodat die rechtvaardiger en gunstiger 
zouden zijn voor de kleine producenten. 
 
2.3 Herstructureringssteun 
 
De regeling voor het herstructureringsfonds, dat door het Europees Parlement is verdedigd in 
zijn resolutie van maart 2005 en door de Commissie is overgenomen in haar voorstel, wordt niet 
principieel in twijfel getrokken, behalve door het COPA, dat terughoudend is tegenover het 
mechanisme ervan: de heer Serra-Arrias is het er niet mee eens dat een schadevergoeding dient 
te worden aan fabrikanten voor het verlies van quota waarvan deze fabrikanten geen eigenaar 
zijn. Wel zijn er redenen tot bezorgdheid geuit. Deze hebben betrekking op de kosten, die naar 
het oordeel van de BEUC hoog zijn, met name vergeleken met de aan de ACS-landen 
toegekende kredieten, en op de verdeling van de bijstand (H. Wiedenhofer). 
 
De volgende aanbevelingen zijn naar voren gekomen uit de uiteenzettingen en de daarop 
volgende gedachtewisselingen met de leden van het Europees Parlement: 
 

  een geringere verlaging van de prijzen, die in alle gevallen moet worden beperkt tot de eisen 
van de WTO (H. Chavannes, A. Boolell, J.L. Barjol), of zelfs handhaving van de prijs van 
suikerbieten (J.M. Sauvage); 

  een herziening van de verdeling van de productie van suikerbieten binnen de EU (J. Murray) 
in combinatie van een verlaging van de quota, vooral voor de grootste producenten (J.M. 
Sauvage); 

  een sterkere verhoging van de productie van isoglucose (J. Pellerin); 
 gelijke behandeling van producenten van suikerbieten en van suikerriet (A. Boolell), en een 

betere compensatie binnen de budgettaire mogelijkheden (H. Chavannes); 
  het beschikbaar stellen van adequate financiële steun voor plantage-eigenaars die getroffen 

zijn door de herstructurering van de suikerindustrie (H. Chavannes); 
  garanties voor de toewijzing van de herstructureringssteun en een eerlijker verdeling van de 

schadeloosstellingen bij de sluiting van fabrieken (H. Wiedenhofer, R. Serra-Arrias). 
 
3. De meningen over het externe onderdeel van de hervorming 
 
 
3.1 Beheer van de uitvoer 
 
Wat de externe component betreft, verschillen de meningen over de uitvoersubsidies. Sommigen 
veroordelen deze subsidies absoluut omdat ze een verstorend effect hebben op de wereldmarkt 
of omdat elk land zou moeten profiteren van het recht op voedselsoevereiniteit. Andere 
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deelnemers aan de discussie hebben er daarentegen hun teleurstelling over uitgesproken dat alle 
ambitie op het gebied van de uitvoer is verdwenen. Met name de heer Chavannes stelde dat de 
terugtrekking van de EU uit de wereldmarkt op termijn geen effect zal hebben op de prijzen, 
gezien het zeer actieve suikerbeleid van Brazilië, en dat handhaving van een uitvoerbeleid zou 
inhouden dat er een instrument zou blijven bestaan voor aanpassing ten opzichte van de interne 
productie. 
 
 
3.2 Beheer van de invoer 
 
Er was meer eensgezindheid op het gebied van de invoer. Wat dit betreft, werd algemeen 
vastgesteld dat het ontbrak aan passende maatregelen om op doeltreffende wijze de toepassing 
van het initiatief "Alles behalve wapens" te controleren en in het bijzonder om de ontwikkeling 
te voorkomen van een driehoekshandel via de minst ontwikkelde landen (MOL), wat het 
evenwicht van de markt kan verstoren. (R. Serra-Arias, H. Chavannes). 
 
De vertegenwoordigers van de ACS-landen wezen op hun beurt met name op de grote angst en 
het gevoel van hoogdringendheid bij bepaalde suikerproducerende landen. Het 
hervormingsvoorstel zou de stabiliteit van hun economieën verstoren, zou het overleven van 
duizenden kleine boeren in gevaar brengen, van wie het bestaan al heel onzeker is en die geen 
andere mogelijkheden hebben om een inkomen te verwerven. Bovendien zouden deze landen 
gedwongen zijn hun suikerindustrie te herstructureren. Zonder aanzienlijke steun van de EU 
zouden de gevolgen van de hervorming rampzalig zijn. In hun pleidooi stelden ze ook de 
kwestie aan de orde van het gewicht en de naleving van de door de EU jegens hen aangegane 
verplichtingen in de vorm van preferentiële toegang uit hoofde van het suikerprotocol. Zij 
stelden daarbij twee aanvullende kwesties aan de orde: de ene met betrekking tot de meeste 
geschikte vorm van de te verlenen steun, de andere ten aanzien van de daaraan te verbinden 
ontwikkelingscriteria. Terwijl voor de ACS-landen handel een van de belangrijkste 
instrumenten blijft in de strijd tegen armoede, kenschetste de directeur van de OESO de 
ontwikkelingshulp in de vorm van distorsie van de handelsverhoudingen als ondoelmatig; hij 
was van mening dat de ACS/EU-overeenkomst om historische redenen te begrijpen is, maar 
desondanks een nutteloze vorm van steun vormde voor deze landen, die afhankelijk werden van 
die steun en daardoor hun concurrentievoordelen op de wereldmarkt niet optimaal benutten. De 
vertegenwoordiger van de CPE sloot zich aan bij de conclusies van de vertegenwoordigers van 
de ACS-landen en onderstreepte het gebrek aan solidariteit dat in het hervormingsvoorstel, 
aangezien er geen passende maatregelen in werden voorzien om de effecten van de 
hervormingen op de economieën van deze landen te verminderen. 
 
Enkele punten zouden echter kunnen helpen de standpunten dichter bij elkaar te brengen: 
 

  maatregelen nemen om driehoekshandel te voorkomen, met inbegrip van, voor sommigen, 
de wijziging van het initiatief "Alles behalve wapens" en de instelling van quota (J.L. Barjol, 
J. M. Souvage, H. Chavannes); 

  de verplichtingen van de EU jegens de ACS-landen en de WTO strikt naleven (A. Boolell, 
D. Heaven, A. Burrows); 

  sociale en milieuaspecten opnemen in de doelstellingen van de WTO (H. Wiedenhofer) 
teneinde wederkerigheid op die beide gebieden op te leggen; 

  suiker tot gevoelig product verklaren voor de lopende WTO-onderhandelingen (A. Boolell); 
  de uitvoer beperken tot het strikt noodzakelijke (H. Chavannes); 
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  een realistischere oplossing vinden voor de ACS-landen die suiker produceren, in 
combinatie met een actieplan en begeleidende maatregelen die in overeenstemming zijn met 
het belang van de preferentiële akkoorden voor deze landen en hun ernstige economische en 
sociale problemen. 

 
Ten slotte heeft deze hoorzitting duidelijk gemaakt dat het hervormingsvoorstel van de 
Commissie – waarin maar voor een deel wordt tegemoetgekomen aan de resolutie van het EP 
van maart 2005 – in de huidige vorm voor veel deelnemers bij lange na niet aanvaardbaar is. Er 
wacht de parlementaire commissies dus een enorme hoeveelheid werk, met name voor het 
beoordelen van de impact van het ontwerp en het voorstellen van instrumenten waarmee de 
stabiliteit van de markt kan worden gewaarborgd, in de wetenschap dat de voortgang van deze 
hervorming dreigt te worden opgehouden door de noodzaak om vooraf meer duidelijkheid te 
krijgen over de financiering ervan. 
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