
Utredningsavdelning B – Struktur- 
och sammanhållningspolitik

SV

MEDDELANDE

SAMMANFATTNING AV DEN OFFENTLIGA 
UTFRÅGNINGEN

”REFORMEN AV DEN GEMENSAMMA ORGAN-
ISATIONEN AV MARKNADEN FÖR SOCKER 

– 13 JULI 2005”

EUROPA PARLEMENTET
Generaldirektoratet för EU intern politik

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

28/07/2005



 



Generaldirektoratet för EU-intern politik 
 

Direktoratet för struktur- och sammanhållningspolitik 
 

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING 
 
 
 
 

SAMMANFATTNING AV DEN OFFENTLIGA 
UTFRÅGNINGEN 

”REFORMEN AV DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN 
AV MARKNADEN FÖR SOCKER – 13 JULI 2005” 

 
 
 
 

MEDDELANDE 
 
 
 

Innehåll: 
Vid en utfrågning den 13 juli 2005 sammanförde Europaparlamentets utskott för 
internationell handel, utskottet för utveckling samt utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling de viktigaste aktörer (tredjeländer, OECD, producenter, 
konsumenter, industri och arbetstagare) som berörs av reformen av den gemensamma 
organisationen av marknaden för socker. 
Aktörerna framförde sina ståndpunkter om omformulering av den reform som 
kommissionen föreslog den 22 juni 2005. Efter en intensiv debatt om förslagets 
internationella och EU-interna delar med de berörda utskottens ledamöter diskuterades 
reformens många konsekvenser för handeln, jordbruket och utvecklingsstödet. 
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Vid en utfrågning den 13 juli 2005 sammanförde Europaparlamentets utskott för internationell 
handel, utskottet för utveckling samt utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling de 
viktigaste aktörer (tredjeländer, OECD, producenter, konsumenter, industri och arbetstagare) 
som berörs av reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för socker: 
 

Arvin Boolell, företrädare för Mauritius 
Derrick Heaven, ordförande för sockerindustrimyndigheten i Jamaica 
Stefan Tangermann, direktör för livsmedel, jordbruk och fiske (OECD) 
Alison Burrows, biträdande chef vid den australiska delegationen i Bryssel 
Hubert Chavannes, Europeiska betodlarorganisationen (CIBE) 
Ricardo Serra-Arias,vice ordförande för Organisationen för jordbrukets 
näringslivsorganisationer i Europeiska unionen (COPA) 
Jean-Michel Sauvage, Europeiska jordbrukares samordningsorgan (CPE) 
Jim Murray, direktör för Europeiska konsumentorganisationen (BEUC) 
Jean-Louis Barjol, Europeiska sockerproducentorganisationen 
Alain Beaumont och David Zimmer, Organisationen för industriella sockerkonsumenter 
(CUIS) 
Jacques Pellerin, Sammanslutningen för tillverkare av stärkelse från spannmål i  
Europeiska unionen 
Harald Wiedenhofer, generalsekreterare vid European Federation of Food, Agriculture and 
Tourism (EFFAT) (sammanslutning av europeiska fackföreningar inom livsmedel, jordbruk 
och turism) 

 
Aktörerna framförde sina ståndpunkter om omformulering av den reform som kommissionen 
föreslog den 22 juni 2005. Efter en intensiv debatt om förslagets internationella och EU-interna 
delar med de berörda utskottens ledamöter diskuterades reformens många konsekvenser för 
handeln, jordbruket och utvecklingsstödet. 
 
 
1. Ett förslag som skapar mer splittring än enighet 
 
 
Aktörerna visade sig ha motstridiga ståndpunkter och var i de flesta fall kritiska till de 
föreslagna åtgärdernas inriktning eller brister. Att den gemensamma organisationen av 
marknaden för socker måste reformeras var ofta den enda gemensamma nämnaren, fast behovet 
av förändring motiverades med olika argument, särskilt följande: 
 

  Kritik mot den snedvridning av världsmarknaden som orsakas av EU:s sockerpolitik 
(Stefan Tangermann, Jim Murray); 

  Ökade internationella hinder, vilket beror på tre olika faktorer: resultatet från WTO:s 
sockerpanel som missgynnar EU, de pågående Dohaförhandlingarna och den fullständiga 
tillämpningen av initiativet ”Allt utom vapen” från och med 2009 (Stefan Tangermann, 
Alison Burrows); 

  Bristerna i det nuvarande systemet, som inte gagnar utvecklingsländer utan förmånsavtal 
(Alison Burrows). 
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Vissa talare försvarade dock reformförslaget: 
 

 Direktören från OECD framhöll att reformförslaget innebär en förbättring av handelsvillkoren och 
gör det möjligt att förbereda sig för det ökade internationella trycket; 

 Enligt Jim Murray, direktör för Europeiska konsumentorganisationen (BEUC), skulle 
reformen minska sockerdumpningen på världsmarknaden, som dock inte kan undanröjas 
helt utan mer genomgripande åtgärder; 

 Alison Burrows uttalade sig också för reformförslaget och påpekade att problemen med 
marknadsorganisationen inte var nya och att Australien räknade med att hävda sina 
rättigheter vid WTO. Hon hänvisade till domen mot Europeiska unionen från WTO:s 
överprövningsorgan av den 28 april 2005 i tvisten mellan å ena sidan EU och å andra sidan 
Brasilien, Thailand och Australien1. Hon påminde också om att WTO:s bestämmelser är 
bindande och att ingenting kunde motivera en senareläggning av åtagandena inom ramen 
för WTO, som kan fullgöras i det nuvarande läget. Som svar på synpunkterna från 
AVS-ländernas företrädare påpekade hon att dessa länders förmånstillträde inte styrs av 
exportsubventionerna; 

 Alain Beaumont, som uttalade sig för Organisationen för industriella sockerkonsumenter 
(CUIS), välkomnade framför allt de industriella användarnas möjlighet att införskaffa 
råvaror till mer konkurrenskraftiga priser och därmed att hävda sig bättre i den 
internationella konkurrensen. 

 
Med undantag för dessa utsikter gjorde de aktörer som direkt berörs av de föreslagna 

ändringarna snarare en hård bedömning. De påpekade följande: 
 

 Reformförslaget framstår som alltför långtgående, orättvist och oförenligt med 
världssamfundets ansträngningar att nå millennieutvecklingsmålen samt oproportionerligt i 
förhållande till de verkliga kraven (interna eller externa); 

 I reformförslaget bortses dessutom från ett antal grundläggande principer, särskilt EU:s 
princip om solidaritet med de fattigaste och mest utsatta länderna och principen om att EU 
skall vara självförsörjande på livsmedel; 

 I reformförslaget försummas vidare de allvarliga sociala och ekonomiska följderna för 
medlemsstaterna och AVS-staterna, eftersom reformen skulle äventyra stabiliteten och även 
framtiden för sockersektorn i vissa länder; 

 I reformförslaget görs också en felbedömning av principen om flerfunktionalitet, som är en 
del av den europeiska jordbruksmodellen. 

 
Under diskussionerna pekade de inbjudna deltagarna och parlamentets ledamöter också på 
många frågetecken kring reformförslaget: 
 

  Att förslaget är ensidigt, trots att de planerade åtgärderna skulle innebära förändringar av 
avtalen mellan AVS-staterna och EU. 

  Att reformens verkliga vinnare riskerar att bli de stora aktörerna inom sektorn och inte 
utvecklingsländerna och småproducenter inom EU. 

                                                 
1 I denna dom bekräftades att EU:s sockerordning strider mot artiklarna 3.3 och 8 i jordbruksavtalet, främst på  
   grund av de kumulativa fördelar som beviljas sockerproducenterna, vilket är en av de viktigaste aspekterna av  
   korssubventioner. 



  5  

  Att de verkliga effekterna av de föreslagna åtgärderna kan bli att företag överges, att fabriker 
stängs och framför allt att direkta och indirekta arbetstillfällen försvinner, särskilt i de mest 
utsatta regionerna. 

  Att prissänkningar används som instrument för att reglera marknaden, när det för vissa hade 
varit bättre med en styrning av produktionskvantiteten. 

  Att en tillräcklig konkurrensnivå skall kunna upprätthållas på lång sikt, med tanke på att 
reformen skulle kunna gynna en industriell koncentration och därmed uppmuntra till 
oligopol inom sockerindustrin, vilket ger upphov till höjda priser. 

  Sockerproduktionens plats och framtid i samband med diskussionerna om förnybar energi. 
 
 
Trots detta sammanföll kraven från de närvarande talarna och parlamentsledamöterna på några 
gemensamma punkter: 
 

 En mer välavvägd, jämnare fördelad, mer balanserad och rättvisare förändring, framför allt 
för AVS-länderna. 

 En reform som kan göra sektorn i EU och AVS-länderna tillräckligt synlig och stabil, och 
som kan hålla samman sektorn. 

 En ordning som är förenlig med jordbrukspolitiken, utvecklingspolitiken och 
utrikeshandelspolitiken liksom med målet om en stärkt politik för landsbygdens utveckling. 

 Ett förslag som förses med lämpliga finansiella medel och tar hänsyn till den sociala 
aspekten, för att undvika att småproducenter försvinner, att landsbygdsområden tynar bort 
och att alltför många arbetstillfällen avvecklas, vilket oundvikligen kommer att ske om det 
saknas finansiering och alternativa initiativ. 

 
 
2. Synpunkter på reformens interna avsnitt 
 
 
2.1 Prissänkning 
 
Företrädarna för BEUC och Organisationen för industriella sockerkonsumenter (CUIS) var de 
enda som välkomnade prissänkningen. Konsumenternas företrädare Jim Murray menade att ett 
minskat artificiellt tryck på priserna från EU:s sida kommer att resultera i en mer ansvarsfull 
sockerproduktion. Han försvarade tanken att EU:s produktion måste minska, eftersom det inte är 
motiverat att stödja denna typ av odling i alla medlemsstater. Enligt Alain Beaumont och 
David Zimmer skulle prissänkningen göra företagen mer konkurrenskraftiga på den 
internationella arenan, eftersom råvarorna kommer att kunna köpas till mer konkurrenskraftiga 
priser. 
 
Övriga talare betonade i stället att priserna sänks mer än vad WTO kräver (Derrick Heaven, 
Hubert Chavannes). De räknade med förödande effekter för producenternas inkomster 
(Hubert Chavannes) och störande effekter för isoglukossektorn, som skulle tvingas sänka sina 
kostnader för att behålla sina avsättningsmöjligheter (Jacques Pellerin). De var också skeptiska 
till prissänkningens konsekvenser för förädlade produkter. 
 
Somliga påpekade att konkurrensen från ett antal utvecklingsländer inte är lojal, eftersom 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) normer inte respekteras där. 
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2.2 Kvotförvaltning 
 
När det gällde kvotförvaltning hade Hubert Chavannes önskat se mer långtgående 
produktionsmål och invände mot att den europeiska produktionen betraktades som 
justeringsvariabel. Alain Beaumont och David Zimmer kritiserade däremot att systemet med 
nationella kvoter bibehölls, eftersom det var en källa till prisöverenskommelser mellan 
producenter och förädlare, medan Jean-Michel Sauvage från Europeiska jordbrukares 
samordningsorgan insisterade på att det krävs en rättvisare kvotfördelning som gynnar 
småproducenterna. 
 
 
2.3 Omstruktureringsstöd 
 
Bestämmelsen om omstruktureringsfonden – som Europaparlamentet förordade i sin resolution 
från mars 2005 och som kommissionen behöll i sitt förslag – ifrågasattes inte principiellt, med 
undantag för att Organisationen för jordbrukets näringslivsorganisationer i Europeiska unionen 
(COPA) reserverade sig mot mekanismen. Ricardo Serra-Arrias invände mot att tillverkare 
skulle gottgöras för att de förlorar kvoter som de ändå inte äger. Däremot framhölls ett antal 
problem. De rörde kostnadsnivån – som enligt BEUC var hög, framför allt jämfört med de 
anslag som beviljas AVS-staterna – samt stödfördelningen (Harald Wiedenhofer). 
 
Följande rekommendationer framgick av de framförda synpunkterna och de efterföljande 
diskussionerna med parlamentsledamöterna: 
 

 En måttligare prissänkning, som åtminstone begränsas till WTO:s krav (Hubert Chavannes, 
Arvin Boolell, Jean-Louis Barjol), eller bibehållet pris på sockerbetor 
(Jean-Michel Sauvage). 

 En översyn av betproduktionens fördelning i EU (Jim Murray) i kombination med en 
sänkning av i första hand de stora producenternas kvoter (Jean-Michel Sauvage). 

 En större ökning av isoglukosproduktionen (Jacques Pellerin). 
 Lika behandling av betproducenter och sockerrörsproducenter (Arvin Boolell) och en högre 

kompensation, inom budgetens ramar (Hubert Chavannes). 
 Ett finansiellt stöd anpassat till de odlare som drabbas av sockerindustrins omstrukturering 

(Hubert Chavannes). 
 Garantier för tilldelning av omstruktureringsstöd och för en rättvisare fördelning av 

ersättning i samband med fabriksstängningar (Harald Wiedenhofer, Ricardo Serra-Arias). 
 
 
3. Synpunkter på reformens externa avsnitt 
 
 
3.1 Exportförvaltning 
 
När det gällde den externa delen utkristalliserade sig olika uppfattningar om exportsubventioner. 
Vissa fördömde den typen av subventioner i hårda ordalag med hänvisning till att de skapar 
störningar på världsmarknaden eller stör den rätt till självständig livsmedelsförsörjning som 
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varje land bör ha (Jean-Michel Sauvage, Jim Murray). Andra deltagare beklagade däremot att 
alla exportambitioner hade övergetts. Hubert Chavannes hävdade bland annat att EU:s 
tillbakadragande från världsmarknaden på sikt inte skulle ge effekt på priserna, med tanke på 
Brasiliens mycket aktiva politik inom detta produktområde. Om man däremot behöll 
exportpolitiken skulle man också ha kvar ett instrument för att kunna anpassa den interna 
produktionen. 
 
 
3.2 Importförvaltning 
 
När det gällde import fanns det ett större samförstånd om att det saknas lämpliga åtgärder för att 
effektivt kontrollera tillämpningen av initiativet ”Allt utom vapen” och särskilt för att undvika 
att det utvecklas en triangelhandel via de minst utvecklade länderna, vilket skulle kunna skapa 
obalans på marknaden (Ricardo Serra-Arias, Hubert Chavannes). 
 
AVS-ländernas företrädare betonade å sin sida framför allt vissa producentländers stora oro och 
känsla av att läget är akut. Den föreslagna reformen skulle destabilisera deras ekonomier och 
hota överlevnaden för tusentals småjordbrukare, som redan i dag lever under knappa 
förhållanden och saknar alternativa inkomstmöjligheter. Reformen skulle dessutom innebära att 
deras sockerindustri måste omformas. Utan ett betydande stöd från EU skulle följderna bli 
katastrofala. I sin plädering ställde de också frågan om vikten av och respekten för EU:s 
åtaganden gentemot dessa länder, dvs. det förmånstillträde som beviljas i enlighet med 
sockerprotokollet, samt två följdfrågor: först frågan om den lämpligaste formen för stöd till 
deras länder och sedan frågan om de utvecklingskriterier som bör förknippas med ett sådant 
stöd. Med tanke på att handeln är ett av de viktigaste inslagen i AVS-ländernas kamp mot 
fattigdomen ansåg direktören från OECD att ett utvecklingsstöd som resulterar i snedvridning av 
handeln var ineffektivt. Han ansåg att avtalet mellan AVS-länderna och EU var förståeligt ur 
historisk synvinkel, men att detta stöd ändå inte gagnar AVS-länderna, som bara blir mer 
beroende av stödet i stället för att få möjlighet att framhålla sina konkurrensfördelar på 
världsmarknaden. Företrädaren för Europeiska jordbrukares samordningsorgan (CPE) anslöt sig 
till AVS-företrädarnas slutsatser och underströk den brist på solidaritet som utmärkte 
reformförslaget, eftersom det saknar lämpliga åtgärder för att lindra effekterna för dessa länders 
ekonomier. 
 
 
 
 
Följande åtgärder skulle dock kunna bidra till ett större samförstånd: 
 

 Åtgärder för att förhindra triangelhandel, vilket för vissa också skulle innebära en ändring av 
initiativet ”Allt utom vapen”, samt införande av kvoter (Jean-Louis Barjol, 
Jean-Michel Sauvage, Hubert Chavannes). 

 Strikt respekt för EU:s åtaganden gentemot AVS-staterna och WTO (Arvin Boolell; 
Derrick Heaven, Alison Burrows). 

 Införlivande av sociala och miljömässiga hänsyn i WTO:s mål (Harald Wiedenhofer) för att 
införa ömsesidighet på dessa två områden. 

 Kategorisering av socker som en känslig produkt i samband med de pågående 
WTO-förhandlingarna (Arvin Boolell). 
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 Minskning av exporten till det strikt nödvändiga (Hubert Chavannes). 
 En mer realistisk lösning för de sockerproducerande AVS-länderna, tillsammans med en 

handlingsplan och stödåtgärder som står i relation till förmånsavtalens vikt för dessa länder 
och till deras stora ekonomiska och sociala begränsningar. 

 
Utfrågningen visade slutligen att många deltagare långtifrån kan godta den aktuella versionen av 
kommissionens reformförslag, som endast delvis motsvarar Europaparlamentets resolution från 
mars 2005. Parlamentsutskotten har därför ett intensivt arbete framför sig. Det gäller framför allt 
utvärdering av förslagets effekter och förslagen till lämpliga redskap för att garantera en stabil 
marknad, dock i vetskap om att reformen riskerar att skjutas upp i avvaktan på att oklarheterna i 
fråga om finansiering reds ut. 
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