Szanowni Państwo,

W imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie dziękuję za
zaproszenie na dzisiejszą Konferencję i pragnę przekazać życzenia owocnych
obrad i pełnego wykorzystania wynikających z nich wniosków i ustaleń
w praktycznej działalności.
Spotkania te są niezwykle ciekawym forum wymiany doświadczeń i
opinii na temat funkcjonowania przemysłu cukrowniczego w Polsce.

Szanowni Państwo,
W październiku 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet
legislacyjnych zmian dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 – 2020. Pakiet
ten obejmuje przepisy m.in. w zakresie wspólnej organizacji rynków rolnych, w
tym rynku cukru. Propozycja Komisji Europejskiej zakłada między innymi
likwidację kwot obowiązujących do końca roku gospodarczego 2014/15. Po tym
terminie mają przestać obowiązywać również inne mechanizmy związane z
kwotowaniem produkcji takie jak: minimalna cena buraków cukrowych, opłata
produkcyjna oraz mechanizm polegający na wycofaniu cukru z rynku.
Utrzymane mają zostać pisemne umowy między producentami cukru a
plantatorami buraków cukrowych.
Do ww. propozycji opracowane zostało w MRiRW stanowisko Rządu,
które było przedmiotem szerokich konsultacji społecznych. W trakcie prac nad
projektem polskiego stanowiska z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi odbyło się szereg spotkań, w których brali udział między innymi
przedstawiciele plantatorów buraków cukrowych, producentów cukru oraz
przetwórców.

W stanowisku Rządu do ww. propozycji legislacyjnej Komisji
Europejskiej negatywnie oceniona została decyzja o likwidacji kwot
produkcyjnych cukru oraz minimalnej ceny buraków cukrowych. Uznano, że
kwoty produkcyjne należy utrzymać co najmniej do 2020 r. Ponadto w celu
wykorzystania potencjału produkcyjnego plantatorów buraków cukrowych oraz
przemysłu cukrowniczego wnioskowano również o zwiększenie kwot cukru co
najmniej do poziomu zużycia cukru w UE.
W polskim stanowisku podkreślono m.in. znaczący wpływ utrzymania
systemu kwot na stabilność dochodową plantatorów buraków cukrowych oraz
wykorzystanie

potencjału

produkcyjnego

przemysłu

cukrowniczego.

Kwotowanie produkcji stanowi mechanizm stabilizujący podaż na rynku cukru,
gwarantując

stabilne

dostawy

cukru,

a

tym

samym

bezpieczeństwo

żywnościowe dla Polski w tym zakresie.

Szanowni Państwo,
Na forum Unii Europejskiej w dalszym ciągu trwają prace nad
ostatecznym kształtem przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej. W
marcu br. Parlament Europejski na sesji plenarnej będzie głosował poprawki
zgłoszone

przez

Europosłów

do

projektu

rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów
rolnych.
Irlandia, która obecnie sprawuje przewodnictwo w Radzie UE planuje
zakończenie prac dotyczących reformy WPR do końca czerwca br.

Szanowni Państwo, dziękując za uwagę życzę wszystkim uczestnikom
Konferencji owocnej wymiany doświadczeń.

