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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έχει ένα αγρόκτημα όπου καλλιεργούνται ζαχαρότευτλα με βιώσιμο τρόπο. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει την παράταση της οργάνωσης αγοράς ζάχαρης έως το 2020. Ο 
αναφέρων διατείνεται ότι ο ίδιος και συνάδελφοί του γεωργοί εξασφαλίζουν σταθερή 
προμήθεια σε ζάχαρη, ότι καλύπτουν το 85% της ζήτησης ,ότι την παράγουν με βιώσιμο 
τρόπο σύμφωνα με αυστηρά βιολογικά κριτήρια (50% μείωση του αζώτου), ότι συμβάλλουν  
στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ότι η καλλιέργεια ζαχαρότευτλών οδηγεί στην 
τόνωση της οικονομίας της υπαίθρου, καθώς και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 
Επισημαίνει ότι όλα τα παραπάνω τίθενται σε κίνδυνο, εάν σταματήσει η οργάνωση της 
αγοράς. Τα ζαχαρότευτλα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν με τιμές ντάμπινγκ και η 
εγκατάλειψη της οργάνωσης αγοράς θα οδηγήσει αναμφισβήτητα στο κλείσιμο των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Εάν ακόμη και περιορισμένος αριθμός αγροκτημάτων 
σταματούσε την επιχειρηματική δραστηριότητά του, δεν θα υπήρχε πια η αναγκαία κρίσιμη 
μάζα για να διατηρηθούν οι βιομηχανίες ραφιναρίσματος ζάχαρης και θα κινδύνευε η 
ευρωπαϊκή παραγωγή ζάχαρης. Και τούτο παρά το γεγονός ότι οι μεγάλοι καταναλωτές 
ζάχαρης καταγγέλλουν την κακή ποιότητα της εισαγόμενης ζάχαρης. Ο αναφέρων κάνει 
έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει της παράτασης της οργάνωσης αγοράς έως 
το 2020.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).



PE528.223v01-00 2/2 CM\1018621EL.doc

EL

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Μετά την αναδιάρθρωση του κλάδου της ζάχαρης από το 2006 έως το 2010, η ΕΕ διαθέτει 
έναν μικρότερο, αλλά πιο αποτελεσματικό τομέα ζάχαρης, ο οποίος είναι προετοιμασμένος 
για ένα μέλλον χωρίς ποσοστώσεις.

Από την αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση για τη 
μελλοντική κοινή αγροτική πολιτική προκύπτει ότι θα συνεχίσει να υφίσταται μια ισχυρή και 
βιώσιμη αλυσίδα παραγωγής ζάχαρης στην ΕΕ. Επιπλέον, η έκθεση "Επισκόπηση της 
Γεωργίας" που δημοσίευσαν από κοινού ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των 
Ηνωμένων Εθνών (FAO) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), προβλέπει ότι οι τιμές της ζάχαρης στην παγκόσμια αγορά θα παραμείνουν υψηλές, 
πολύ πάνω από το μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας. Ως εκ τούτου , η Επιτροπή είναι 
πεπεισμένη ότι ο τομέας της ζάχαρης στην ΕΕ θα συνεχίσει να έχει τη δυνατότητα να παράγει 
σε ένα περιβάλλον χωρίς ποσοστώσεις.

Τον Ιούνιο του 2013 επετεύχθη συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της κοινής  γεωργικής πολιτικής. Όσον αφορά τη ζάχαρη 
και λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών, αποφασίστηκε να 
παραταθούν οι ποσοστώσεις στον τομέα της ζάχαρης για ακόμη δύο χρόνια μέχρι το 
Σεπτέμβριο του 2017 και μετά να σταματήσουν. Αυτή η παράταση θα δώσει στον τομέα της 
ζάχαρης επιπλέον δύο χρόνια προκειμένου να προσαρμοστεί. 

Συμπέρασμα

Με την απόφαση να οριστεί μια σαφής ημερομηνία για την κατάργηση των ποσοστώσεων , 
θα δοθεί στον αναφέροντα η δυνατότητα να προσαρμοστεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια στις 
νέες συνθήκες χωρίς ποσοστώσεις .


