Συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση κατά 36% της τιμής
της ζάχαρης

H ΕΕ προσέφερε στους καλλιεργητές ζάχαρης επιδοτήσεις τριπλάσιες από
εκείνες άλλων χωρών

Βρυξέλλες
Σε συμφωνία-ορόσημο για περικοπή κατά 36% των επιδοτήσεων στην τιμή
της ζάχαρης, σε διάστημα τεσσάρων ετών, κατέληξαν έπειτα από τριήμερο
μαραθώνιο διαπραγματεύσεων οι υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
Η απόφαση που ελήφθη με ειδική πλειοψηφία προβλέπει τη μείωση της
θεσμικής τιμής στη ζάχαρη κατά 36% σταδιακά σε τέσσερα χρόνια, αρχής
γενομένης από την περίοδο 2006-2007 με την τιμή να μειώνεται από 631,9
ευρώ τον τόνο φέτος σε 400 ευρώ τον τόνο την περίοδο 2009-2010.
Η μείωση της τιμής θα είναι της τάξης του 20% τον πρώτο χρόνο, 25% το
δεύτερο χρόνο, 30% τον τρίτο χρόνο για να φτάσει το 36% τον τέταρτο
χρόνο.
Η κοινοτική αντιστάθμιση που αποφασίστηκε μέσα από την ενιαία ενίσχυση
ανά εκμετάλλευση, θα καλύπτει τελικά το 64,2% των απωλειών που θα έχουν
οι παραγωγοί από τη μείωση της τιμής.
Προβλέπεται ακόμη για τις χώρες στις οποίες θα υπάρξει μείωση της
παραγωγής πάνω από 50% η δυνατότητα πρόσθετης καταβολής ενός ποσού

στους παραγωγούς που θα ισοδυναμεί με το 30% της απώλειας εισοδήματος
για μια περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. Στο ποσό αυτό θα
μπορούν να προστεθούν και κάποιοι περιορισμένοι εθνικοί πόροι.
Προβλέπεται ότι το νέο καθεστώς θα ισχύσει μέχρι την περίοδο 2014/2015
χωρίς να υπάρχει ρήτρα αναθεώρησης του.
Με το νέο καθεστώς προωθείται ακόμη η κατάργηση του συστήματος
παρέμβασης μετά την τετραετία και η αντικατάσταση της τιμής παρέμβασης
από τιμή αναφοράς.
Εισάγεται ακόμη η θέσπιση συστήματος ιδιωτικής αποθεματοποίησης, ως
δικλείδας ασφαλείας, για το ενδεχόμενο μείωσης της αγοραίας τιμής σε
επίπεδα χαμηλότερα από την τιμή αναφοράς.
Εισάγεται επίσης ένα καθεστώς αναδιάρθρωσης σε εθελούσια βάση, διάρκειας
τεσσάρων ετών, για τις βιομηχανίες ζάχαρης και τους παραγωγούς
ισογλυκόζης και σιροπιού ινσουλίνης, προκειμένου να ενθαρρυνθούν η παύση
της λειτουργίας βιομηχανιών και η παραίτηση από ποσοστώσεις και να
αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διαδικασίας
αναδιάρθρωσης.
Η ενίσχυση αυτή θα ανέρχεται σε 730 ευρώ ανά τόνο τον πρώτο και το
δεύτερο χρόνο, θα μειωθεί σε 625 ευρώ τον τρίτο χρόνο και σε 520 ευρώ τον
τέταρτο χρόνο.
Από τις ποσοστώσεις παραγωγής ζάχαρης εξαιρείται η ζάχαρη που προορίζεται
για τη χημική και τη φαρμακευτική βιομηχανία καθώς και για την παραγωγή
βιοαιθανόλης.
Καταψήφισε η Ελλάδα
Μετά το τέλος του Συμβουλίου που διήρκεσε τρεις ημέρες, ο υπουργός
Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων Ευάγγελος Μπασιάκος δήλωσε ότι
η χώρα μας καταψήφισε στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας το νέο κανονισμό
για τη ζάχαρη, αντιδρώντας στις δυσμενείς ρυθμίσεις του.
Ανέφερε ότι, μετά από πολύμηνες συζητήσεις και διαβουλεύσεις στο πλαίσιο
του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας, ελήφθη απόφαση για την αναθεώρηση
της κοινής οργάνωσης αγοράς ζάχαρης που ίσχυε επί 40 περίπου χρόνια και
συνδέεται με συγκεκριμένες αποφάσεις του 2001 για παραχωρήσεις σε
ορισμένες τρίτες χώρες, καθώς με τις τρέχουσες συζητήσεις στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού εμπορίου.
Η Ελλάδα, πρόσθεσε, είχε πρωτοστατήσει στη συγκρότηση αναστέλλουσας
μειοψηφίας 11 χωρών, που αντιτίθεντο στις προτάσεις, η οποία λειτούργησε
μέχρι την τελευταία ημέρα.

Ο κ. Μπασιάκος σημείωσε ακόμη ότι η συντονισμένη πίεση που ασκήθηκε,
οδήγησε τελικώς στη βελτίωση των αρχικών κοινοτικών προτάσεων
επισημαίνοντας παράλληλα πως η χώρα μας αρνήθηκε, περισσότερο από κάθε
άλλη χώρα μέχρι τέλους, ακόμη και τις τελικές προτάσεις που δημιουργούν
πολλές δυσκολίες προσαρμογής της τευτλοκαλλιέργειας και της Βιομηχανίας
Ζάχαρης.
Είναι σαφές, ανέφερε ακόμη ο κ. Μπασιάκος, ότι θα πρέπει να προωθηθούν
συγκεκριμένα μέτρα αναδιάρθρωσης καθώς και να δοθούν οι αναγκαίοι πόροι,
ώστε η βιομηχανία να καταστεί ανταγωνιστική, σύμφωνα με τις νέες
συνθήκες. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της βιομηχανίας
Ζάχαρης για παραγωγή βιοκαυσίμων, με αξιοποίηση κατά προτεραιότητα και
της εθνικής παραγωγής από ενεργειακά φυτά, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του
Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
ΓΕΣΑΣΕ: Δραματικές επιπτώσεις
Δραματικές επιπτώσεις εκτιμά η Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων
Ελλάδας (ΓΕΣΑΣΕ), ότι θα επιφέρουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών
Γεωργίας στο τομέα ζάχαρης για τη χώρα μας. «Η παραγωγή ζάχαρης [...] θα
μειωθεί δραστικά. Το αγροτικό εισόδημα θα υποστεί μεγάλη κάμψη, ενώ το
ίδιο θα συμβεί και στην απασχόληση των μικρομεσαίων αγροτών. Σημαντικό
τμήμα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης θα κλείσει, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την απασχόληση, τη συνοχή των περιφερειών, το εμπορικό
ισοζύγιο», αναφέρει και καλεί την κυβέρνηση να αμβλύνει τις αρνητικές
επιπτώσεις στον τομέα, αντισταθμίζοντας τις απώλειες εισοδήματος του
παραγωγού.
Τη λήψη κατάλληλων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κραδασμοί
που θα επιφέρει το νέο καθεστώς στους Έλληνες τευτλοπαραγωγούς και την
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, μετά την υιοθέτηση από τους υπουργούς
Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δυσμενών προτάσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την αναθεώρηση του κοινοτικού καθεστώτος στη ζάχαρη, ζητά
από την κυβέρνηση η Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων
Ελλάδας (ΣΥΔΑΣΕ).

