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CEFS SAJTKÖZLEMÉNY
KAP és cukorreform- 2020 felé
Az Európai Cukor Gyártók Szövetsége ellenzi a Bizottság javaslatát,
melynek célja a kvótarendszer megszüntetése2015-ben
A CEFS, mint az európai cukor gyártók képviselője, erős aggályait fejezi ki a
bizottság javaslatával kapcsolatban, melynek célja, hogy 2015-ben lezárja a cukor
kvóta rendszert. Ez a döntés meglepetésként jött, mivel a CEFS úgy értesült, hogy a
Bizottság eredetileg a jelenlegi rendszer meghosszabbítását tervezte.
Ez a javaslat nincs összhangban a CEFS álláspontjával, mely a kvótarendszer
meghosszabbítását támogatja, valamint az Európai Parlament álláspontjával sem. A
CEFS együttműködik az Európai Parlamenttel és a Miniszterek Tanácsával, annak
érdekében, hogy ezeket a javaslatokat módosítsák.
Ezen kívül, a hatásvizsgálat, melyet a Bizottság használt, hogy igazolja a
kvótarendszer 2015-ös eltörlését, számos ellentmondást tartalmaz, mint például
az európai termelés feltételezett növekedése, míg a hozamok, a cukorrépaés cukorárak mind várhatóan csökkennek. Továbbá, a tanulmány statikus
megközelítése nem veszi figyelembe a változékonyságot, és annak a cukorrépa
termesztés hosszú távú üzleti modelljére gyakorolt hatását.
A CEFS úgy véli, hogy a KAP általános irányának az európai fogyasztók élelmiszer
ellátásának biztosítása kell, hogy legyen, mialatt fokozatosan növelni kell a termelés
hatékonyságát és fenntarthatóságát. Az élelmiszer biztonság kulcsfontosságú
kérdéssé vált, és az európai cukor ágazat legújabb fejlesztései, bebizonyították, hogy
milyen fontosak az ellátás megbízható forrásai, valamint a túlzott változékonyság
elkerülése, különösen a piaci zavarok idején. Ezen időszak alatt az európai cukoripar
bebizonyította – a jelenlegi kereten belül - hogy rendkívül megbízható ellátó a fizikai
szállítás, a fenntarthatóság és a termék minőség tekintetében.
Kapcsolat: Marie-Christine RIBERA, főigazgató, Tel.: 02 762 07 60
A CEFS-ről: a CEFS képviseli az összes európai cukorgyártót, lefedi a cukortermelést
20 EU tagországban és Svájcban. A további információkért, a CEFS-ről valamint a cukor
rendszer jövőjéről, látogassa meg a www.cefs.org. honlapot a hírek rovat alatt.
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