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10ty raport wdrożenia (2012r.)
Podsumowanie wykonawcze
I – Krajobraz gospodarczy i polityczny
REFORMA WPR: Partnerzy socjalni Cukrownictwa UE, CEFS i EFFAT wspierają przedłużenie
Jednolitej WOR dla cukrownictwa do 2020 roku. Cukier z buraków produkowany jest w 18 Krajach
Członkowskich, w 106 fabrykach, wspierając 160,000 plantatorów buraków i 180,000 bezpośrednich i
pośrednich miejsc pracy i ma szczególnie pozytywny wpływ na społeczności wiejskie, gdzie, z reguły
niewiele jest możliwości znalezienia przyzwoitego zatrudnienia. Cukrownictwo UE posiada również
znaczącą sieć instytucji zajmujących się badaniami i rozwojem w zakresie buraka cukrowego, z
centrami badawczymi w 13 krajach UE zatrudniającymi ponad 150 wysoce wykwalifikowanych
naukowców specjalizujących się w żywności i rolnictwie. W czasie znaczącej gospodarczej i
społecznej niepewności gwarantuje przyzwoite zatrudnienie, równowagę środowiskową i rzetelne
dostawy cukru po zrównoważonych cenach dla rolników, przetwórców, dostawców, pracowników i
konsumentów. Jego wzorcowy kontrakt ramowy zapewnia dostateczny standard życia społeczności
rolniczej. Obecna WOR jest gwarancją dostęp do rzetelnych, stabilnych dostaw cukru i buforem
chroniący przed nadmiernymi wahaniami światowych cen i osłania UE przed nadmierną
niestabilnością rynkową. Sektor cukrowniczy UE przeszedł znaczącą restrukturyzację od czasu reform
w 2006 roku i 83 fabryki – prawie co druga - zostały zamknięte. Ponad 22,000 bezpośrednich miejsc
pracy zostało utraconych i ponad 150,000 rolników zaprzestało uprawy buraków. Pomimo to, zarówno
UE, jak i AKP/Kraje Słabo Rozwinięte zaangażowane są w uczynienie sektora cukrowniczego bardziej
konkurencyjnym i robią znaczące inwestycje mające na celu ulepszenie swojego głównego biznesu i
dywersyfikację.
ZEWNĘTRZNA POLITYKA HANDLOWA UE: Partnerzy socjalni CEFS i EFFAT utrzymują, że
Komisja UE nie powinna pozwolić na dodatkowy, bezcłowy import cukru i koncesje handlowe
w bilateralnych umowach handlowych. Domagają się, aby cukier i produkty cukrowe pozostały
całkowicie wyłączone z jakichkolwiek dalszych koncesji; aby żaden wolnocłowy kontyngent
taryfowy nie został przyznany i proszą o pełne, konsekwentne wdrożenie zasad początkowych
postanowień, jak określa to GSP (Zgeneralizowany System Preferencji). Jakiekolwiek
dodatkowe koncesje dla krajów trzecich pociągną za sobą dalsze odprzemysłowienie w UE i
utraty miejsc pracy, których sektor i struktura społeczna nie mogą wytrzymać. Dodatkowo,
koncesje osłabią stabilność dostaw i dobro cenionych aktorów tego łańcucha, szkodząc
również możliwościom eksportowym przemysłu cukrowniczego AKP/Krajów Słabo
Rozwiniętych. Umowy o wolnym handlu pomiędzy UE i Ameryką Centralną i Kolumbią/Peru wejdą w
życie w roku 2013, w oczekiwaniu na ratyfikację, pociągając za sobą zerową taryfę celą za 276 000
ton cukru i produktów cukrowych plus roczny wzrost procentowy. Takie postanowienie jest już mocno
destabilizujące dla rynku UE w chwili, gdy Komisja UE prowadzi aktualnie negocjacje dwustronne
umów z Kanadą, Indiami, Ukrainą, Gruzją, Mołdawią, Armenią, Wietnamem, Malezją, Mercosurem i
rozpoczyna negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi i Tajlandią. Wszystkie te negocjacje obejmują
rozmowy dotyczące wzajemnego dostępu do rynku cukrowniczego i związanego z cukrownictwem.
Brazylia i Tajlandia są, w kolejności, pierwszym i drugim największym światowym eksporterem cukru,
podczas, gdy Kanada domaga się korzyści wynikających z przywilejów, które ustalone zostały dla
krajów rozwijających się, co nie jest akceptowalne. Kolejne koncesje handlowe na cukier i produkty
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cukrowe nie tylko pociągną za sobą poważne niebezpieczeństwo destabilizacji rynku cukrowniczego
UE i zagrożą stabilności dostaw i dobru cenionych aktorów tego łańcucha, lecz również zaszkodzą
możliwościom eksportowym przemysłu cukrowniczego AKP/Krajów Słabo Rozwiniętych, działając
wbrew polityce dot. rozwoju UE i strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.
SPRAWIEDLIWY I ZIELONY WZROST: CEFS i EFFAT twierdzą z uporem, iż wzrastające
narażenie na międzynarodową konkurencję musi zostać dopełnione przez umożliwienie gry na
równym poziomie, w celu uniknięcia
tego, iż importowane dobra ze słabszymi,
środowiskowymi referencjami stopniowo zastąpią bio-produkty wytwarzane w Europie.
Eksport z krajów trzecich powinien konkurować z produktami UE zgodnie z porównywalnymi
wymogami dotyczącymi zrównoważenia społecznego i środowiskowego. Nie stosowanie się do
tego, oznacza wysłanie niebezpiecznego sygnału do innych przemysłów UE, które czynią inwestycje
wynikające z obowiązku społecznego i środowiskowego, jak robi to przemysł cukrowniczy EU, nie
popłaca i nie jest uważane za czynnik strategiczny w odniesieniu do polityki przemysłowej i handlowej
UE, podejście, które przeciwstawne jest całej strategii Europa 2020.
CEFS i EFFAT uważają, iż Komisja Europejska powinna opracować spójną politykę ramową dla
europejskich sektorów biogospodarki będącą w stanie zabezpieczyć zgodność pomiędzy innymi
politykami takimi, jak konkurencyjność, zatrudnienie, energia, rolnictwo, żywność i żywienie, handel,
środowisko i zmiany klimatyczne, i badania i innowacje.
PODATKI OD ŻYWNOŚCI: EFFAT i CEFS podzielają zdanie, iż holistyczne podejście bazujące
raczej na nauce, niż zwykłym opodatkowaniu żywności i składnikach żywności uważanych za
niezdrowe, pośród których znajduje się cukier i produkty cukrowe, jest sposobem na
efektywne stawienie czoła chorobom związanym z dietą, niezakaźnymi takimi, jak cukrzyca i
otyłość. W szczególności, CEFS utrzymuje, że podatki od żywności są dysproporcjonalne i
nieefektywne i prowadzą do dyskryminacji produktów. EFFAT i CEFS podkreślają, że nie odnosi się to
tylko do żywności, ale do stylu życia, warunków socjalnych i edukacji, które przyczyniają się do
wypracowania zdrowych nawyków żywieniowych. Dlatego też, EFFAT i CEFS nawołują przemysł
żywności i napojów do przejęcia odpowiedzialności i stania się liderem w zaopatrywaniu konsumentów
UE w różnorodność odżywczych i przystępnych cenowo produktów żywnościowych i napojów, bazując
na świadectwie naukowym, aby mogli oni przestrzegać zróżnicowanej diety, która odpowiada ich
dietetycznym wymogom; i nawołuje UE do usunięcia barier ekonomicznych uniemożliwiających dostęp
do lepszego odżywiania i aktywnego stylu życia, wśród których znajdują się niskie dochody
gospodarstw domowych będące wynikiem niepewnych warunków zatrudnienia i niskiej stawki płacy.

II – Zarządzanie restrukturyzacją i kryzysem gospodarczym
ZMIANA ILOŚCI FABRYK I MIEJSC PRACY: 83 fabryki zniknęły w latach 2005/06 i 2011/12 w 27
krajach (tzn. 44% ogółu fabryk od rozpoczęcia reformy), prowadząc do utraty 22,012
bezpośrednich miejsc pracy (44%). W przemyśle cukrowniczym jedno bezpośrednie miejsce pracy
generuje pięć pośrednich miejsc pracy na cały lub pół etatu (transport, logistyka, technologia
informatyczna, etc.). Około 110,000 pośrednich miejsc pracy zostało więc dotkniętych do dnia
dzisiejszego. W latach 2006/07 i 2009/10 (4 lata marketingowe), 5,230,331 ton kontyngentu cukru
zostało porzucone, wraz z 222,316 tonami izoglukozy i 320,717 tonami inonuliny, tj. ogółem 5,773,364
tony.
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ZAGADNIENIA DOT. RESTRUKTURYZACJI W TOKU: CEFS i EFFAT – wraz z włoskimi
związkami zawodowymi, przedsiębiorstwami cukrowniczymi i włoskim rządem – całkowicie
wspierają przekształcenie 15 (z 19) silosów fabryk cukru zamkniętych we Włoszech do
alternatywnego wykorzystania (tzn. składowanie, logistyka). Żądają pozytywnego, szybkiego
rozwiązania sprawy, biorąc pod uwagę znaczącą liczbę miejsc pracy związaną z ich
użytkowaniem; biorąc pod uwagę fakt, iż przekształcenie ich logiczne jest z punktu widzenia
środowiska; i, ponieważ negocjacje prowadzone przez krajowych partnerów socjalnych w
sprawie planów ich przekształcenia prowadzone były sposób wzorcowy i socjalnie
odpowiedzialny. Krajowy Sąd Włoski zaakceptował interpretację partnerów socjalnych Roz.
320/2006/WE, podczas, gdy ostateczna decyzja Europejskiego Sądu Sprawiedliwości jest
oczekiwana.

Diagram text:
Fabryki cukru 2012r. (106)
Rafinerie cukru
Zamknięcia od końca 2005r.

III – Wdrożenie Kodeksu Postępowania w 2012r.
DOBRE PRAKTYKI ZIDENTYFIKOWANE W 2012r.: zdrowie i bezpieczeństwo, praktyki i
przyuczanie do zawodu, nadal stanowią główne tematy zainteresowania przemysłu cukierniczego UE.
Agrana w Republice Czeskiej aktywnie uczestniczy w tworzeniu krajowego systemu pozycji i
kwalifikacji, którego częścią będą profile zatrudnienia w przemyśle cukrowniczym. Dodatkowo,
współpracują oni także ze średnimi szkołami technicznymi, w celu przygotowania uczniów do
przyuczenia do zawodu i zwiększenia atrakcyjności przemysłu cukierniczego wśród przyszłych
absolwentów. Nordzücker AG w Niemczech wprowadził w całej firmie zachętę do zdrowego
odżywiania polegającą na dostarczaniu bezpłatnych, świeżych owoców we wszystkich fabrykach i
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biurach firmy. Poza tym, wdraża programy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dla swoich
pracowników, wliczając to szczepionkę na grypę, szkolenie dotyczące bezpiecznego prowadzenia
pojazdów i badanie na raka skóry.

W JAKI SPOSÓB PRZYGOTOWYWANY I ADOPTOWANY JEST ROCZNY RAPORT Z
WDROŻENIA KODEKSU SOB?:
We wrześniu/październiku, Sekretariaty CEFS i EFFAT przeprowadzą członkowską konsultację
dotyczącą wdrożenia Kodeksu Postępowania SOB, głównie za pomocą uzgodnionego
kwestionariusza odnoszącego się do minimum 8 standardów zawartych w Kodeksie Postępowania.
Po otrzymaniu odpowiedzi, Sekretariaty CEFS i EFFAT porównują i zestawiają informacje i
podsumowują konsultację wraz ze stronami, jeśli jest to konieczne. Niewielka grupa robocza może
zostać zwołana na zakończenie roku, aby ocenić postęp. Raport roboczy rozprowadzany jest wśród
odnośnych członków, w celu uzyskania komentarzy i zostaje on zaadoptowany na spotkaniu
plenarnym Dialogu Społecznego. Celami raportu są: zbadanie zagadnień dotyczących wspólnych
interesów partnerów socjalnych, rozpowszechnienie i promocja dobrych praktyk i stworzenie
konstruktywnego dialogu i współpracy niezbędnej do konfrontacji obecnych i wyłaniających się
wyzwań sektora.
WDROŻENIE PROGRAMU ROBOCZEGO DS. PRZMYSŁU CUKROWNICZEGO W 2012 ROKU:
EFFAT i CEFS zorganizowały debatę w czasie lunchu w Parlamencie Europejskim, która odbyła
się 7-go listopada 2012 roku. Debata publiczna zebrała razem związki zawodowe pracowników
UE (EFFAT) i producentów cukru (CEFS), jak też hodowców buraków (CIBE) i Grupę krajów
Afryka, Karaiby i Region Pacyfiku (AKP), w celu opracowania wspólnego apelu w sprawie
przedłużenia WOR dla cukrownictwa do 2020 roku.
Partnerzy zaprosili Jorge Chulléna, IUF Globalnego Koordynator ds. Cukrownictwa, na ich
posiedzenie plenarne Komitetu DS 2013, w celu przeanalizowania programu protokołu w sprawie
cukrownictwa UE i jego społecznego wpływu na kraje AKP.
Partnerzy włączyli zagadnienie dotyczące analizy demograficznej przemysłu do ich Programu
Roboczego 2013, wliczając zagadnienie podziału na płeć. CEFS dokonał już wstępnego zbioru
danych w tym zakresie, w 2012 roku i będą one służyły, jako wsparcie dla wspólnej, przyszłej
pracy w tym zakresie w roku 2013.
Partnerzy rozprowadzili umowę ramową z 2004 roku dotyczącą partnerów socjalnych UE
BUSINESSEUROPE, UEAPME i CEEP odnoszącą się do stresu związanego z pracą i zbiór
inicjatyw podjętych przez partnerów socjalnych w sprawie wdrożenia umowy, opracowaną przez
Komisję UE w 2011 roku i jej odnośnych członków, którym zleciła ona zidentyfikowanie i
podzielenie się inicjatywami w tym zakresie, które mogą zostać rozpowszechnione. Jednakże, ani
Sekretariat CEFS, ani EFFAT nie otrzymały konkretnych odpowiedzi w tym temacie, co
doprowadziło ich do konkluzji, iż żadne określone inicjatywy nie zostały jeszcze znalezione. W
wyniku tego, Sekretariat EFFAT i CEFS uzgadniają zaproszenie Pana Claude Emmanuel
Triomphe, eksperta w zakresie ryzyka psycho-społecznego w miejscu pracy będącego wynikiem
restrukturyzacji, aby przeprowadzić sesję mającą na celu zapoznanie partnerów socjalnych z tym
zagadnieniem i zachęcenie ich do włączenia go do ich dyskusji w miejscu pracy, w ramach
komitetu ds. zdrowia i bezpieczeństwa.
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