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De Europese suikerbietplanters bezorgd en ontgoocheld over het mandaat van de
Landbouwraad aangaande de toekomst van het Europese suikerbeleid
Laat vorige nacht, onder Iers voorzitterschap, is de Landbouwraad het eens geworden over zijn
onderhandelingsmandaat aangaande het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid en meer in
het bijzonder omtrent de toekomstige integrale gmo en de voorschriften betreffende suiker. Dit
mandaat stelt voor de huidige voorschriften betreffende suiker te verlengen na 30 september 2015, tot
30 september 2017.
De Europese suikerbietplanters zijn bezorgd en zeer ontgoocheld. Zij vinden dat het verlengen van de
integrale gmo tot 30 september 2017 een veel te krappe deadline is en totaal ontoereikend. Ingevolge
dit resultaat, vindt CIBE voorzitter Jørn Dalby dat: “Dit mandaat geeft geen duidelijke boodschap naar
de telers toe. De Raad heeft niet geluisterd naar de stemming van het Europees Parlement vorige week
en heeft niet geluisterd naar een meerderheid van de lidstaten die tijdens de debatten de datum van
2020 vooropgesteld hebben. Wij hebben meer tijd nodig om onze concurrentiepositie te verbeteren en
wij vragen stabiliteit gedurende nog vijf jaar, namelijk tot 30 september 2020. Het is onbegrijpelijk dat
de Raad de economische onderbouwing van onze argumenten niet heeft bevestigd en de verlenging
beperkt heeft tot 30 september 2017 door politieke onderhandelingen aan te gaan over de kwestie van
de hertoekenning van quota, die slechts de steun kreeg van een beperkt aantal lidstaten.”
Bovendien heeft CIBE akte genomen van sommige opmerkingen van bepaalde lidstaten voor het
behoud van een sterk contractueel kader tussen telers en suikerproducenten. “Dit vormt een
sleutelaspect voor ons, vandaag en in de toekomst, omdat het een bepalende rol speelt bij het goed
functioneren van de biet-toeleveringsketen. Het moet versterkt worden en wij zullen er aandacht aan
besteden, zodat bij de volgende onderhandelingen ook deze kwestie aan bod komt.” besluit Jørn Dolby.
Desalniettemin, dit mandaat opent de weg voor een verlenging van de voorschriften betreffende suiker
na 2015. De Europese telers kijken nu uit naar de komende interinstitutionele onderhandelingen. De
Commissie moet nu zowel het mandaat van de Europees Parlement gestemd op 13 maart waarin een
verlenging van de voorschriften betreffende suiker tot 30 september 2020 werd gevraagd, als dit
mandaat van de Landbouwraad in overweging nemen, om haar wetgevingsvoorstel aanzienlijk te
verbeteren. CIBE wil haar werk voortzetten, zodat het politieke eindakkoord rekening houdt met haar
voorstel voor een verlenging van de voorschriften betreffende suiker tot 30 september 2020.

