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A CIUS az Európai Cukor Felhasználók Bizottsága – az Európában működő cukrot használó élelmiszer- és
italgyártó cégek képviselője. A CIUS tagjai vásárolják meg és használják fel az európai éves cukorfogyasztás
70%-át és közvetlen foglalkoztatást biztosítanak több mint, 350 000 embernek.
AZONNALI KÖZLÉSRE

SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ EURÓPAI CUKOR FELHASZNÁLÓK ÜDVÖZLIK AZ
EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYÉT AZ EU-S CUKOR PIAC
LIBERALIZÁCIÓJÁRÓL
Az Európai Bizottság 2015-re határidőt szabott a cukor kvóta eltörlésére
Az Európai Cukor Felhasználók (CIUS) üdvözölték az Európai Bizottság mai bejelentését,
mely szerint a cukor kvótarendszer eltörlésre kerül 2015-ben. A bejelentés része volt
a Közös Agrárpolitikai reformcsomagra1 vonatkozó javaslatoknak. A CIUS éveken
keresztül, folyamatosan kérte a cukor-és izoglükóz kvóta eltörlését, mint az EU cukor
rendszerére összpontosító piac megalapozását.
A cukor a legkevésbé jelentős mezőgazdasági árucikk, melyet még nem nyitottak meg
a piaci fókusz számára. Az EU cukor ágazatának liberalizációs folyamatát mindenfajta
késlekedés nélkül el kell kezdeni 2015-ben, a termelési kvóták eltörlésével az import
vámok olyan szintre való csökkentésével együtt, melyek ösztönzik a piaci versenyt. Ez
a cukrot is összhangba hozná az EU mezőgazdasági árucikkeinek többségével, melyek
közül számos terméknek közel tíz éve nyitott a piaca.
„Egyértelműen létre kell hozni a piaci dinamikát az uniós cukorpiacon. Ez segítene
a teljes értékláncnak, hogy megfeleljenek a számos kínálati és fenntarthatósági
kihívásnak. A korlátózó EU-s termelési kvótáknak kis lehetősége van, hogy megfeleljenek
az EU-s és globális élelmiszer biztonság kihívásainak kiszolgálására. Különösen
annak következtében, hogy szembesülniük kell a cukor felhasználók jelenlegi ellátási
nehézségeivel” mondta Robert Guichard, a CIUS elnöke.
A jelenlegi uniós cukorrendszer nem szolgálja a fenntartható cukor értékláncot és
hosszú távú intézkedésekre van szüksége. Az európai cukor felhasználók továbbra is
tapasztalják a közvetlen ellátási nehézségeket, melyeknek jelentősen káros hatásuk van
versenyképességükre. Ezek a nehézségek megjósolhatóak voltak belátható időn belül és
közvetlenül a jelenlegi EU-s cukorpiaci rendszer gyengeségeinek tulajdoníthatóak.
Robert Guichard hozzátette:
„A jelenlegi rendszer egyértelműen nem működik. Szükség van egy hosszú távon is
működő változásra. A tagjaink folytatják a küzdelmet, hogy biztosítsák az ellátást, amelyet
megnehezít, hogy a hosszú távú ellátási kapcsolatok és szerződések létrehozása nem
biztosított.”
„A CIUS tagjai kulcs szereplői az EU cukor értékláncának. Mi folytatjuk erős
elkötelezettségünk demonstrálását a cukor- feldolgozók, gazdálkodók- és a fogyasztóink
felé. A jelenlegi és a jövőbeni kereskedelmi környezetnek intézkedésekre van szüksége,
melyek előmozdítják a stabilitást, a fenntarthatóságot és az ellátás biztonságát. Ez csak az
értékláncon belüli hosszú távú kapcsolatokon keresztül valósítható meg.
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