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• Προοίµιο
Στα συµπεράσµατα της Προεδρίας σχετικά µε την απλοποίηση της Κοινής
Οργάνωσης Αγοράς στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, τον Νοέµβριο του 2004, η
Επιτροπή κλήθηκε να διενεργήσει ανάλυση της νέας κατάστασης στον τοµέα των
µαλακών απύρηνων καρπών και των λοιπών ερυθρών φρούτων που προορίζονται
για µεταποίηση στις αγορές της ΕΕ, ως αποτέλεσµα της διεύρυνσης, και εάν είναι
αναγκαίο, να προωθήσει προτάσεις για την αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων.
Το παρόν έγγραφο παρέχει τα σηµαντικότερα στοιχεία της ανάλυσης που
πραγµατοποίησαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής και περιλαµβάνει συµπεράσµατα για
τις πολιτικές της ΕΕ. Συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της
Επιτροπής, το οποίο κάνει εις βάθος επισκόπηση της κατάστασης στον τοµέα των
µαλακών απύρηνων καρπών και των λοιπών ερυθρών φρούτων που προορίζονται
για µεταποίηση.
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ
Το παρόν έγγραφο επικεντρώνεται στα κεράσια (βύσσινα, Prunus Cerasus, και
γλυκά κεράσια, Prunus Avium) και στους αποκαλούµενους µαλακούς απύρηνους
καρπούς. Ο όρος “µαλακοί απύρηνοι καρποί” καλύπτει συνήθως τρεις οµάδες
φρούτων: τα φρούτα χωρίς πυρήνα (του γένους Rubus και Morus)· τα
φραγκοστάφυλα (του γένους Ribes) και τα µύρτιλλα (του γένους Vaccinium)· και
τους ξηρούς καρπούς των οποίων το περικάρπιο δεν συνάπτεται µε τον σπόρο ή
ψευδοκαρπούς (του γένους Fragaria, π.χ. οι φράουλες).
Ο τοµέας των µαλακών απύρηνων καρπών και των κερασιών που προορίζονται για
µεταποίηση γνώρισε το 2004 µια δύσκολη χρονιά, µε χαµηλές τιµές παραγωγού για
ορισµένα προϊόντα (ιδίως για τα µαύρα φραγκοστάφυλα, τις φράουλες και τα
βύσσινα) σε ορισµένα κράτη µέλη. Οι χαµηλές τιµές επηρέασαν επίσης ορισµένα
προϊόντα το 2005 (ιδίως τις φράουλες και τα µαύρα φραγκοστάφυλα).
Η ένταξη στην ΕΕ νέων κρατών µελών µε αξιόλογο τοµέα µαλακών απύρηνων
καρπών και λοιπών ερυθρών φρούτων που προορίζονται για µεταποίηση άλλαξε
σηµαντικά τη συνολική εικόνα του τοµέα στην ΕΕ. Με την προσχώρηση δύο
σηµαντικών παραγωγών, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, η ΕΕ έγινε ο
µεγαλύτερος παραγωγός στον κόσµο µαλακών απύρηνων καρπών που προορίζονται
για τη βιοµηχανία µεταποίησης.

2.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

2.1.

Κύρια χαρακτηριστικά του τοµέα στην ΕΕ
Στην ΕΕ, οι εκτάσεις µε µαλακούς απύρηνους καρπούς και βύσσινα1 καλύπτουν το
0,25% της συνολικής αροτραίας έκτασης. Η σηµασία του τοµέα είναι πολύ µεγάλη
στις χώρες της Βορείου Ευρώπης, εξαιρουµένων των φραουλών και των γλυκών

1

EL

Στο σηµείο αυτό δεν λαµβάνονται υπόψη τα γλυκά κεράσια, δεδοµένου ότι το µερίδιο της αγοράς
µεταποίησης στη συνολική παραγωγή είναι µικρότερο (περίπου 10%) απ’ ότι για τα άλλα φρούτα.
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κερασιών. Με ποσοστό 1,10%, η Πολωνία είναι η χώρα στην οποία ο τοµέας έχει το
µεγαλύτερο βάρος. Με τη διεύρυνση του 2004, η παραγωγή µαλακών απύρηνων
καρπών (φραγκοστάφυλα, πράσινα φραγκοστάφυλα, σµέουρα και φράουλες) και
βύσσινων της ΕΕ αυξήθηκε σηµαντικά : οι καλλιεργούµενες εκτάσεις αυξήθηκαν
κατά µέσο όρο από 69.000 εκτάρια στην ΕΕ των 15 σε 237.000 εκτάρια στην ΕΕ
των 25 το 2002-2004, εκ των οποίων 141.000 εκτάρια στην Πολωνία.
Εξαιρουµένων των φραγκοστάφυλων και των κερασιών των οποίων η συγκοµιδή
µπορεί να γίνει µε µηχανικά µέσα, η παραγωγή µαλακών απύρηνων καρπών απαιτεί
ένταση εργατικού δυναµικού. ∆εδοµένου ότι οι τιµές στην αγορά µεταποίησης είναι
χαµηλότερες απ’ ό,τι στην αγορά νωπών φρούτων, η πίεση του ανταγωνισµού έχει
ως αποτέλεσµα ο τοµέας των µαλακών απύρηνων καρπών που προορίζονται για
µεταποίηση να έχει αναπτυχθεί κυρίως σε χώρες µε χαµηλό εργατικό κόστος.
Οι µαλακοί απύρηνοι καρποί αποτελούν συχνά µέρος ενός µικρού φάσµατος
δυνητικών καλλιεργειών σε λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες (π.χ. ηµιορεινές
περιοχές). Επιπλέον, λόγω της δυνατότητας παραγωγής µαλακών απύρηνων καρπών
σε µικρή κλίµακα, ο τοµέας είναι ιδιαιτέρως κατάλληλος για µικρές γεωργικές
εκµεταλλεύσεις που συχνά επικρατούν στις λιγότερο ευνοηµένες περιοχές ή στις
ηµιορεινές περιοχές. Σε αυτές τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, οι µαλακοί απύρηνοι
καρποί επιτρέπουν την καλύτερη χρησιµοποίηση του οικογενειακού εργατικού
δυναµικού. Συχνά παρέχουν συµπληρωµατικό εισόδηµα στους γεωργούς µερικής
απασχόλησης.
Ενώ ο κλάδος έχει περιορισµένο οικονοµικό µέγεθος στο σύνολο του τοµέα της
γεωργίας, συχνά συγκεντρώνεται σε συγκεκριµένες περιφέρειες των χωρών
παραγωγής. Ως εκ τούτου, µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην περιφερειακή
οικονοµία.
2.2.

Κύρια χαρακτηριστικά του τοµέα στην Πολωνία
Η Πολωνία παρέχει τα δύο τρίτα του συνόλου των µαλακών απύρηνων καρπών και
βύσσινων της ΕΕ που παράγονται µε προορισµό τη µεταποιητική βιοµηχανία.
Κατά τα τελευταία δεκαπέντε έτη, οι εκτάσεις οπωρώνων παρέµειναν µάλλον
αµετάβλητες µε 260-290.000 εκτάρια. Εξ αυτών, περίπου το 15% αποτελείται από
θάµνους µε απύρηνους καρπούς και φραγκοστάφυλα (φραγκοστάφυλα, πράσινα
φραγκοστάφυλα, σµέουρα και άλλοι θάµνοι) και το 10% από βύσσινα. Οι εκτάσεις
µε φράουλες παρουσίασαν διακύµανση κατά τα τελευταία δεκαπέντε έτη (η
µικρότερη έκταση ήταν 38.000 εκτάρια το 2002 και η µεγαλύτερη 65.800 εκτάρια το
2001).
Η παραγωγή µαλακών απύρηνων καρπών παρουσιάζει συγκέντρωση σε
περιφερειακό επίπεδο. Έχει τη µεγαλύτερη σηµασία σε τρία βοϊβοεδάτα, τα οποία
αντιπροσώπευαν περίπου το 55% της εθνικής παραγωγής µαλακών απύρηνων
καρπών και βύσσινων το 2002-2004: Lubelskie (24,1% του συνολικού όγκου
παραγωγής), Mazowieckie (20,9%) και Łódzkie (11,4%).
Στο πλαίσιο της υψηλής ανεργίας που πλήττει τις αγροτικές περιοχές και τις µικρές
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, ο τοµέας των µαλακών απύρηνων καρπών που
προορίζονται για µεταποίηση αποτελεί µια σηµαντική πηγή εισοδήµατος και
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εργασίας. Εκτιµάται ότι το σύνολο του οπωροκηπευτικού τοµέα παρέχει το
ισοδύναµο 250.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης (παραγωγή, εµπορία,
µεταποίηση). Μόνο στον τοµέα των µαλακών απύρηνων καρπών και των κερασιών,
το εν λόγω ισοδύναµο ανέρχεται σε περίπου 80.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Στον τοµέα κυριαρχούν οι µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις, µολονότι κατά τα
τελευταία δεκαπέντε έτη έχουν πραγµατοποιηθεί συγχωνεύσεις. Όσον αφορά τα
µαύρα φραγκοστάφυλα και τα βύσσινα, οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε έκταση
µεγαλύτερη του ενός εκταρίου αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα της εθνικής
παραγωγής.
Στον κατακερµατισµό της παραγωγής έρχεται να προστεθεί το χαµηλό επίπεδο
οργάνωσης. Για όλα τα οπωροκηπευτικά, ο οργανωµένος τοµέας (οµάδες
παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών) αντιπροσωπεύει µόνο το 2% της συνολικής
εµπορεύσιµης παραγωγής οπωροκηπευτικών.
Λόγω του κατακερµατισµού της προσφοράς των περισσότερων µαλακών απύρηνων
καρπών, τα φρούτα συγκεντρώνονται σε κέντρα συλλογής, τα οποία είναι
διασκορπισµένα σε χωριά στις διάφορες περιφέρειες παραγωγής και κατόπιν
µεταφέρονται στη βιοµηχανία. Συνήθως οι µεγάλες γεωργικές εκµεταλλεύσεις
πωλούν απευθείας στη βιοµηχανία. Ένα µικρότερο ποσοστό (εκτιµάται σε 10-15%)
του εφοδιασµού της βιοµηχανίας µε µαλακούς απύρηνους καρπούς και βύσσινα
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο συµβάσεων µεταξύ παραγωγών και µεταποιητών.
2.3.

Κατάσταση στους κύριους υποτοµείς
Όσον αφορά τους µαλακούς απύρηνους καρπούς, η επισκόπηση επικεντρώθηκε στα
καλλιεργούµενα φρούτα και στους κύριους τύπους: µαύρα φραγκοστάφυλα,
σµέουρα και φράουλες. Συνολικά, αυτά τα φρούτα αντιπροσωπεύουν πάνω από το
90% της παραγωγής µαλακών απύρηνων καρπών που προορίζονται για τη
βιοµηχανία. Για τα κεράσια, διεξήχθησαν δύο ξεχωριστές αναλύσεις, µία για τα
βύσσινα και µία για τα γλυκά κεράσια.

2.3.1.

Φράουλες
Στην ΕΕ, η παραγωγή φραουλών ειδικά για τη βιοµηχανία µεταποίησης εντοπίζεται
ουσιαστικά στην Πολωνία. Σε άλλα κράτη µέλη, οι φράουλες παράγονται για την
αγορά νωπών φρούτων, µολονότι µικρές ποσότητες πωλούνται στη βιοµηχανία. Η
Πολωνία καλύπτει περίπου το 60% του συνολικού εφοδιασµού της ΕΕ σε φράουλες
που προορίζονται για τη βιοµηχανία. Το µερίδιο των εισαγωγών της ΕΕ των 25 σε
κατεψυγµένες φράουλες από τρίτες χώρες στο σύνολο του εφοδιασµού της ΕΕ σε
φράουλες που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία µεταποίησης αυξήθηκε από
λιγότερο από 20% που ήταν έως το 2001/2002 σε 38% το 2003/2004.
Οι τιµές (των φραουλών που προορίζονται για τη βιοµηχανία µεταποίησης και των
κατεψυγµένων φραουλών) κατέρρευσαν στην ΕΕ το 2004 και το 2005, λόγω της
συνδυασµένης πίεσης της αύξησης της παραγωγής της ΕΕ εν συγκρίσει µε τα
προηγούµενα έτη και της αύξησης των φθηνών εισαγωγών από τρίτες χώρες, ιδίως
από την Κίνα.
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Τα κύρια χαρακτηριστικά του τοµέα της φράουλας στην Πολωνία µπορούν να
συνοψιστούν ως εξής:
• λόγω του σχετικά χαµηλού επενδυτικού κόστους, η παραγωγή φραουλών για
µεταποίηση κατέστη συµπληρωµατική πηγή εισοδήµατος για πολλά νοικοκυριά
αγροτικών περιοχών. Από κοινωνική άποψη, ο τοµέας διαδραµατίζει σηµαντικό
ρόλο στις αγροτικές περιοχές. Εκτιµάται ότι το 2002 τα δύο τρίτα της παραγωγής
προέρχονταν από το 10% των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε έκταση µεγαλύτερη
από 0,5 εκτάριο. Το υπόλοιπο 90% των γεωργών, που έχουν έκταση
καλλιεργούµενων φραουλών µικρότερη από 0,5 εκτάριο, παρήγαγαν το ένα τρίτο
της συνολικής πολωνικής παραγωγής·
• ο τοµέας εξειδικεύεται στην καλλιέργεια της τεχνητής ποικιλίας Senga Sengana:
πρόκειται για µια τεχνητή ποικιλία µε µεγάλη ζήτηση από τη βιοµηχανία
µεταποίησης. Από την άλλη πλευρά, η συγκεκριµένη τεχνητή ποικιλία δεν είναι
κατάλληλη για την αγορά νωπών, έχει χαµηλές αποδόσεις, εξαιρετικά βραχεία
περίοδο συγκοµιδής και όγκο συγκοµιδής που µπορεί να ποικίλλει σηµαντικά
ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, παράλληλα
µε την αύξηση των εισαγωγών από τρεις χώρες κατά τα τελευταία έτη, ασκούν
πίεση στην καλλιέργειά της υπό τις παρούσες συνθήκες χαµηλών τιµών, ιδίως δε
στις µεγάλες εµπορικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις·
• οι φθηνές εισαγωγές, οι διακυµάνσεις της ζήτησης στην αγορά και η πληθώρα
παραγωγών και ηµι-µεταποιητών, σε συνδυασµό µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της ποικιλίας Senga Sengana οδηγούν σε διακύµανση των τιµών από έτος σε έτος,
η οποία µπορεί περαιτέρω να ενταθεί ανάλογα µε το επίπεδο της ζήτησης για
κατεψυγµένες φράουλες από τη βιοµηχανία τροφίµων της ΕΕ·
• η ποικιλία Senga Sengana καταστρέφεται σύντοµα µετά τη συγκοµιδή και είναι
απαραίτητη η κατάλληλη µεταχείρισή της αµέσως µετά τη συγκοµιδή (ιδίως
ψύξη). Η εµπορική προώθηση στη βιοµηχανία είναι κατακερµατισµένη και µόνο
περιθωριακοί όγκοι πωλούνται στο πλαίσιο συµβάσεων. ∆εδοµένου του
υφιστάµενου διεθνούς ανταγωνισµού και των χαµηλών τιµών, δεν φαίνεται
πιθανόν οι συµβάσεις που περιλαµβάνουν διατάξεις ρύθµισης τιµών να
επεκταθούν πέραν των υποτοµέων που έχουν ειδικές ανάγκες (π.χ. βρεφικές
τροφές, υψηλής ποιότητας µαρµελάδες). Η έρευνα που διεξάγεται µε σκοπό την
αντιµετώπιση των προκλήσεων που θέτει η καλλιέργεια της ποικιλίας Senga
Sengana περιλαµβάνει τεχνικές οικολογικής παραγωγής φρούτων, νέες
καλλιεργητικές µεθόδους και βελτιωµένες τεχνικές για την προστασία από τον
βοτρύτη.
Οι σηµερινές χαµηλές τιµές των φραουλών που προορίζονται για µεταποίηση στην
ΕΕ καθιστούν σε ορισµένα κράτη µέλη δυσκολότερο για τον τοµέα νωπής φράουλας
να χρησιµοποιήσει τη βιοµηχανία µεταποίησης ως ρυθµιστή της αγοράς νωπών
προϊόντων.
Στην ΕΕ, η ζήτηση για ηµιµεταποιηµένες φράουλες αυξήθηκε σηµαντικά από την
δεκαετία του 1990. Ωστόσο, η εν λόγω αύξηση αφορούσε σε µεγάλο βαθµό τη
βιοµηχανία παρασκευασµάτων µε βάση τα φρούτα η οποία δεν εξαρτάται, για
µεγάλο µέρος των προϊόντων της, από µία συγκεκριµένη τεχνητή ποικιλία. Η
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αύξηση αφορά επίσης τη βιοµηχανία χυµών φρούτων και ποτών. Από την άλλη, οι
ανάγκες της βιοµηχανίας µαρµελάδας παραµένουν σταθερές.
2.3.2.

Μαύρα φραγκοστάφυλα
Τα µαύρα φραγκοστάφυλα φύονται στα κράτη µέλη της Βορείου Ευρώπης, η δε
Πολωνία από µόνη της αντιπροσωπεύει το 70% της παραγωγής της ΕΕ. Η ΕΕ είναι ο
µεγαλύτερος παραγωγός στον κόσµο, η παραγωγή των τρίτων χωρών είναι σχετικά
περιορισµένη, και η ΕΕ εισάγει αµελητέες ποσότητες µαύρων φραγκοστάφυλων. Οι
τιµές των πρώτων υλών και των ηµιµεταποιηµένων προϊόντων σηµείωσαν
σηµαντική πτώση από το 2003, λόγω της αύξησης της παραγωγής µαύρων
φραγκοστάφυλων από 150.000 τόνους κατά µέσο όρο το 1998-2002 σε 200.000
τόνους το 2003 και το 2004. Η παραγωγή έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η
κατανάλωση των τελικών προϊόντων διατροφής (κυρίως ποτών µε βάση φρούτα) δεν
παρουσίασε παρόµοιο δυναµισµό και οι προοπτικές εξαγωγών εκτός ΕΕ είναι
µάλλον περιορισµένες. Η οικονοµική ζωή του προϊόντος διέπεται από κύκλο
παραγωγής περίπου 10-12 ετών που δηµιουργείται από την τάση των παραγωγών να
δηµιουργούν νέες φυτείες όταν οι τιµές είναι υψηλές, προετοιµάζοντας έτσι το
έδαφος για επακόλουθη κατάρρευση των τιµών.
Η προσαρµογή των καλλιεργούµενων περιοχών πρέπει να γίνει µε σκοπό να
επανέλθει η παραγωγή σε καταλληλότερα επίπεδα. Η εκρίζωση των πλεοναζουσών
καλλιεργειών είναι ένα από τα πολλά εργαλεία που συνήθως χρησιµοποιούνται από
τους γεωργούς. Τα µαύρα φραγκοστάφυλα αποτελούν µια πολυετή καλλιέργεια που
ενσωµατώνεται στο καθεστώς αµειψισποράς της γεωργικής εκµετάλλευσης. Ως εκ
τούτου, η εκρίζωση των πλεοναζουσών εκτάσεων πραγµατοποιείται επίσης ως µέρος
του καθεστώτος αµειψισποράς που εφαρµόζουν οι γεωργοί.
Από πλευράς ζήτησης, η κατανάλωση προϊόντων διατροφής που περιέχουν µαύρα
φραγκοστάφυλα είναι σταθερή ή µάλλον φθίνουσα. Τα προϊόντα µε βάση τα µαύρα
φραγκοστάφυλα πλήττονται από τον ανταγωνισµό άλλων προϊόντων (χυµοί
πορτοκαλιού, χυµοί θαµνόµουρων, κλπ). Η κατανάλωση θα µπορούσε να αυξηθεί µε
ενίσχυση της προώθησης του προϊόντος και της καινοτοµίας αναφορικά µε το
προϊόν.

2.3.3.

Σµέουρα
Μετά τη διεύρυνση του 2004, η παραγωγή σµέουρων της ΕΕ αυξήθηκε από 28.000
τόνους σε 87.000 τόνους (µέσος όρος από το 2002 έως το 2004) χάρη σε δύο νέους
µεγάλους παραγωγούς: την Πολωνία (µε 48.000 τόνους) και την Ουγγαρία (µε
10.000 τόνους). Η βιοµηχανία µεταποίησης αποτελεί τον πρωταρχικό προορισµό
των φρούτων στα δύο νέα κράτη µέλη, ενώ διαδραµατίζει ήσσονος σηµασίας ρόλο
στα άλλα κράτη µέλη, εκτός της Γαλλίας, στην οποία περίπου το 10% της
παραγωγής πωλείται στη βιοµηχανία. Στη Σκωτία του Ηνωµένου Βασιλείου ο
τοµέας εργαζόταν κυρίως για τη βιοµηχανία. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης
ανταγωνιστικότητας, ο τοµέας στράφηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου προς την αγορά
νωπών προϊόντων, στις αρχές του 2000.
Ο εφοδιασµός της EΕ των 25 σε σµέουρα που προορίζονται για τη βιοµηχανία
µεταποίησης αυξήθηκε από 115.000 τόνους το 2000 σε περισσότερους από 160.000
τόνους το 2004. Το 2004, η µεγάλη προσφορά σµέουρων για τη βιοµηχανία στην
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Ευρώπη είχε ως αποτέλεσµα την πτώση των τιµών. Τα κατεψυγµένα σµέουρα
αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού εφοδιασµού της βιοµηχανίας.
Επί σειρά ετών η Σερβία ήταν ο κύριος προµηθευτής της ΕΕ σε κατεψυγµένα
σµέουρα, µε 54.000 τόνους κατά µέσο όρο εξαγόµενων σµέουρων στην EΕ των 25
το 2002-2004, µε δεύτερη τη Χιλή, µε µέσο όρο 14.000 τόνους. Τα τελευταία έτη,
λόγω της αύξησης της παραγωγής στην Πολωνία (από 20.000 τόνους κατά µέσο όρο
το 1999-2002 σε 30.000 τόνους το 2003-2004), το ποσοστό των κατεψυγµένων
σµέουρων που παράγονται εντός της ΕΕ επί του συνόλου του εφοδιασµού της ΕΕ
αυξήθηκε από 20% το 2002 σε 31% το 2004.
Η Πολωνία κατάφερε να καταλάβει ένα αξιόλογο µερίδιο της αγοράς την τελευταία
δεκαετία και φαίνεται ότι είναι σε θέση να βελτιώσει περαιτέρω τη θέση της, χάρη
σε µια σειρά πλεονεκτηµάτων: παράδοση στην καλλιέργεια σµέουρων, χαµηλό
εργατικό κόστος, σηµαντική έρευνα για την παραγωγή τεχνητών ποικιλιών, ύπαρξη
σηµαντικής βιοµηχανικής βάσης ηµιµεταποίησης. Από την άλλη, ο
κατακερµατισµός της παραγωγής και της εµπορικής προώθησης από τους
παραγωγούς στη βιοµηχανία αποτελούν σηµαντική τροχοπέδη για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του τοµέα. Η βελτίωση της παραγωγής σε επίπεδο γεωργικής
εκµετάλλευσης και της εµπορικής προώθησης στη βιοµηχανία ηµιµεταποίησης θα
είναι καθοριστική στη διαδικασία ενοποίησης του τοµέα.
Στην Ουγγαρία, η παραγωγή σµέουρων µειώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία.
Παρά την συνεχή ζήτηση στην ΕΕ, οι εξαγωγές κατεψυγµένων σµέουρων
µειώθηκαν, γεγονός που αντικατοπτρίζει την σταδιακή µείωση της
ανταγωνιστικότητας. Η χώρα όντως έπρεπε να αντιµετωπίσει τον αυξηµένο
ανταγωνισµό στην αγορά, ενώ εσωτερικά ο τοµέας αντιµετώπιζε αυξηµένο κόστος.
Επιπλέον, λόγω των φυσικών συνθηκών που επικρατούν στην Ουγγαρία έπρεπε να
αναπτυχθεί η άρδευση (η χώρα βρίσκεται στο νότιο σύνορο της ζώνης καλλιέργειας
σµέουρων στην Ευρώπη) που δεν είναι επικερδής επί του παρόντος όταν η
παραγωγή προορίζεται για την αγορά µεταποίησης.
2.3.4.

Βύσσινα
Τα βύσσινα φύονται σε χώρες µε ψυχρό κλίµα, κυρίως στη Βόρεια Αµερική και στη
Βόρεια Ευρώπη. Τα βύσσινα, τα οποία αποκαλούνται επίσης και ξινοκέρασα, σπάνια
καταναλώνονται νωπά. Μετά τη συγκοµιδή, συνήθως κονσερβοποιούνται ή
καταψύχονται, και χρησιµοποιούνται σε διάφορα είδη προϊόντων, όπως οι
κοµπόστες, οι µαρµελάδες, οι χυµοί και διάφορα επιδόρπια.
Στην ΕΕ, στον τοµέα των βύσσινων κυριαρχούν τρεις χώρες: η Πολωνία (190.000
τόνοι το 2002-2004), η Ουγγαρία (51.000 τόνοι) και η Γερµανία (31.000 τόνοι). Οι
εν λόγω τρεις χώρες αντιπροσωπεύουν το 87% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ.
Την περίοδο 1998-2004, η παραγωγή βύσσινων της EΕ των 25 αυξήθηκε µε µέσο
ετήσιο ρυθµό 5% και το 2004 ανήλθε σε 340.000 τόνους. Το µεγαλύτερο µέρος της
εν λόγω ανάπτυξης οφείλεται στην Πολωνία. Η παραγωγή σηµείωσε επίσης αύξηση
στην Ουγγαρία. Στη Γερµανία, ο τοµέας βρίσκεται σε παρακµή από τη δεκαετία του
1990, υπό την πίεση του αυξηµένου ανταγωνισµού των εισαγωγών από χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Πολωνία αντιπροσωπεύει το 60% της
παραγωγής βύσσινων της ΕΕ.
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Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις στη Γερµανία και την Πολωνία είναι µικρές, µολονότι
το βάρος των µεγάλων γεωργικών εκµεταλλεύσεων αυξάνεται στην Πολωνία.
Αντίθετα, οι µεγάλες γεωργικές εκµεταλλεύσεις κυριαρχούν στην Ουγγαρία
(γεωργικές εκµεταλλεύσεις 10 εκταρίων και άνω αντιπροσωπεύουν το 50% της
συνολικής έκτασης, έναντι 3% στην Πολωνία). Λόγω του µικρού µεγέθους των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, στη Γερµανία και την Πολωνία τα βύσσινα
συγκοµίζονται µε το χέρι. Στην Ουγγαρία, η συγκοµιδή µε µηχανικά µέσα αφορά το
30% της παραγωγής. Ως εκ τούτου, το εργατικό κόστος διαδραµατίζει αποφασιστικό
ρόλο στην αποδοτικότητα της παραγωγής και η Γερµανία βρίσκεται σε µειονεκτική
θέση έναντι της Ουγγαρίας και της Πολωνίας.
Στη Γερµανία και στην Ουγγαρία, οι οργανώσεις παραγωγών και οι οµάδες
παραγωγών (Ορ.Π. και Οµ.Π.) διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εµπορική
προώθηση των βύσσινων προς τη βιοµηχανία µεταποίησης: προωθούν το 40% της
συνολικής παραγωγής στη Γερµανία και το 50-60% στην Ουγγαρία. Αντίθετα, στην
Πολωνία οι Ορ.Π ή οι Οµ.Π. εξακολουθούν να έχουν περιθωριακό ρόλο.
Οι εισαγωγές της ΕΕ των 25 από τρίτες χώρες έχουν περιορισµένο βάρος στο
σύνολο του εφοδιασµού της ΕΕ σε βύσσινα για τη βιοµηχανία µεταποίησης, µε
ποσοστό 11% κατά µέσο όρο την περίοδο 2002-2004.
Η παραγωγή βύσσινων γνώρισε σηµαντική ανάπτυξη στα νέα κράτη µέλη της ΕΕ
από τη δεκαετία του 1990. Η ανάλυση καταδεικνύει ότι η µείωση των τιµών το 2004
προκλήθηκε από την πλεονάζουσα συγκοµιδή στην ΕΕ και στη Σερβία, η οποία
υπερέβη τις ανάγκες της βιοµηχανίας. ∆εδοµένου του εύρους ανάπτυξης νέων
οπωρώνων, ιδίως στην Πολωνία, οι τιµές στον τοµέα ενδέχεται να παραµείνουν
χαµηλές, εκτός εάν οι καιρικές συνθήκες επηρεάσουν την συγκοµιδή, όπως συνέβη
το 2005.
2.3.5.

Γλυκά κεράσια
Περίπου το 15% της παραγωγής γλυκών κερασιών της ΕΕ χρησιµοποιείται από τη
βιοµηχανία µεταποίησης. Τρία κράτη µέλη προσανατολίζουν µερίδιο του οικείου
τοµέα στη βιοµηχανία µεταποίησης: η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Οι κύριες
χρήσεις είναι η κονσερβοποίηση (κεράσια µε σιρόπι και άλλα προϊόντα), τα
παρασκευάσµατα µε αλκοόλη (εν µέρει για τη βιοµηχανία ειδών ζαχαροπλαστικής)
και τα σακχαρόπηκτα φρούτα (σακχαρόπηκτα κεράσια).
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η παραγωγή κονσερβοποιηµένων γλυκών
κερασιών µειώθηκε στην ΕΕ, εν µέρει λόγω της υποκατάστασής τους από
κονσερβοποιηµένα βύσσινα που εισάγονται από την Κεντρική Ευρώπη ή από
εισαγόµενα κονσερβοποιηµένα γλυκά κεράσια. Η παραγωγή γλυκών κερασιών στην
ΕΕ, τα οποία παρασκευάζονται µε αλκοόλη, αντιµετώπισε επίσης τον ανταγωνισµό
των εισαγωγών παρόµοιων προϊόντων από τρίτες χώρες. Ο τοµέας συρρικνώθηκε
σηµαντικά.
Η Γαλλία και η Ιταλία είναι οι µεγαλύτεροι παραγωγοί των σακχαρόπηκτων
κερασιών στην ΕΕ, και έπεται η Ισπανία. Στη Γαλλία και στην Ιταλία ο τοµέας
αναπτύχθηκε ακολουθώντας διαφορετικές ατραπούς από τη δεκαετία του 1990. Στην
Ιταλία, η βιοµηχανία στράφηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από τις ιταλικές
παραγόµενες πρώτες ύλες στις εισαγωγές από τρίτες χώρες (Βουλγαρία, Τουρκία και
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Ρουµανία). Σηµαντικό µέρος των πρώτων υλών (προσωρινά κονσερβοποιηµένα
κεράσια) που εισάγονται από τρίτες χώρες επανεξάγονται µετά από µικρή
µεταποίηση (ταξινόµηση, διαλογή, κ.λπ) σε τρίτες χώρες. Μέρος των πρώτων υλών
µεταποιούνται σε σακχαρόπηκτα κεράσια. Στη Γαλλία, ο τοµέας ακολούθησε µια
σταθερή στρατηγική, βασιζόµενη στην ισχυρή ενοποίηση της αλυσίδας βασικών
αγαθών και σε συντονισµένες προσεγγίσεις και δράσεις σε διεπαγγελµατικό πλαίσιο.
Αναπτύχθηκαν διαφορετικά µέτρα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της
αλυσίδας βασικών αγαθών σε διεπαγγελµατικό πλαίσιο. Παρά τον αυξηµένο
ανταγωνισµό, η βιοµηχανία χρησιµοποιεί ακόµη τοπικά παραγόµενες πρώτες ύλες.
3.

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα τελευταία έτη, ορισµένα φρούτα τα οποία προορίζονταν για µεταποίηση
αντιµετώπισαν δυσκολίες στην αγορά της ΕΕ, µε πτώση των τιµών τους (τιµές
παραγωγού και τιµές ηµιµεταποιηµένων προϊόντων). Οι εν λόγω δυσκολίες µπορούν
να αποδοθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες παραγόντων, οι οποίοι επενεργούν
διαφορετικά, ανάλογα µε το προϊόν: 1) αυξηµένος ανταγωνισµός από τρίτες χώρες
(στον τοµέα της φράουλας)· 2) πλεονάζουσα παραγωγή σε σύγκριση µε τις ανάγκες
της αγοράς· 3) ανεπαρκής ανταγωνιστικότητα ορισµένων τµηµάτων της αγοράς που
προκαλείται από τον κατακερµατισµό των αλυσίδων βασικών αγαθών (χαµηλό
επίπεδο οργάνωσης των παραγωγών, κ.λπ).
Όσον αφορά τις άλλες καλλιέργειες, ενδέχεται να προκύψουν προσωρινές
δυσκολίες, επίσης λόγω ειδικών συνθηκών (π.χ. µη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες).

3.1.

Ανταγωνισµός από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες
Η ανάλυση καταδεικνύει ότι η σηµασία των εισαγωγών από τρίτες χώρες στην ΕΕ
των 25 είναι µικρή όσον αφορά τα βύσσινα και ανύπαρκτη όσον αφορά τα µαύρα
φραγκοστάφυλα. Η σηµασία των εισαγωγών αυτών είναι µεγαλύτερη όσον αφορά τα
σµέουρα και τα γλυκά κεράσια, µολονότι µειώθηκε όσον αφορά τα σµέουρα τα
τελευταία έτη. Αυξήθηκε τα τελευταία τρία έτη για τις κατεψυγµένες φράουλες. Ο
τοµέας των φραουλών που προορίζονται για τη βιοµηχανία µεταποίησης
αντιµετώπισε εποµένως τον αυξηµένο ανταγωνισµό των εισαγωγών κατεψυγµένων
φραουλών από τρίτες χώρες, ιδίως από την Κίνα, σε χαµηλές τιµές.
Η Επιτροπή αυτή τη στιγµή διερευνά εάν οι εισαγωγές από την Κίνα
πραγµατοποιήθηκαν σε συνθήκες ντάµπινγκ.

3.2.

Αντιµετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγής σε σύγκριση µε τις ανάγκες της
αγοράς

3.2.1.

Προσαρµογή της παραγωγικής δυνατότητας στη ζήτηση
Το παραγωγικό δυναµικό της ΕΕ σε µαύρα φραγκοστάφυλα και βύσσινα υπερβαίνει
την υφιστάµενη ζήτηση της βιοµηχανίας. Εφόσον δεν υπάρχουν δυσµενείς καιρικές
συνθήκες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τη συγκοµιδή, οι τιµές ενδέχεται να
παραµείνουν σε χαµηλά επίπεδα. Σε αµφότερους τους τοµείς το παραγωγικό
δυναµικό αυξήθηκε σηµαντικά τα τελευταία έτη µε νέες φυτεύσεις, οι οποίες ήταν
αποτέλεσµα των έως πρόσφατα υψηλών τιµών.
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Υπό αυτές τις συνθήκες, ορισµένοι γεωργοί ενδεχοµένως επιθυµούν να αποσυρθούν
από την εν λόγω παραγωγή και να στραφούν σε άλλες καλλιέργειες. Οι κανόνες της
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, την
εφαρµογή από τα κράτη µέλη επιδοτούµενων προγραµµάτων εκρίζωσης.
Προκειµένου να διευκολυνθεί η στροφή προς άλλες καλλιέργειες εκτός από τους
θάµνους καρπών χωρίς πυρήνα και τα φραγκοστάφυλα (θεωρούνται πολυετείς
καλλιέργειες από τη νοµοθεσία της ΕΕ), τα κράτη µέλη τα οποία εφαρµόζουν την
ενιαία ενίσχυση της ΚΓΠ στο πλαίσιο του ιστορικού µοντέλου µπορούν να
χρησιµοποιήσουν το εθνικό απόθεµα, προκειµένου να θεσπίσουν νέα ποσά
αναφοράς για τους γεωργούς σε περιοχές που υφίστανται αναδιάρθρωση2.
Τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ µπορούν επίσης να διευκολύνουν, σε
επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης, τον αναπροσανατολισµό προς άλλες γεωργικές
δραστηριότητες (µέτρα στο πλαίσιο του Άξονα 1 για τη “βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και του δασικού τοµέα” του νέου κανονισµού
για την αγροτική ανάπτυξη3) ή προς µη γεωργικές δραστηριότητες (µέτρα στο
πλαίσιο του Άξονα 3 για την “ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και τη
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας”). Τα µέτρα ενίσχυσης στο πλαίσιο του
Άξονα 3 προωθούν τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές
και, ως εκ τούτου, ενισχύουν την τοπική οικονοµία και την ικανότητά της να
αντιµετωπίζει τις δυσκολίες που µπορούν να παρουσιαστούν σε ορισµένους ειδικούς
γεωργικούς τοµείς.
3.2.2.

Προώθηση της ζήτησης: προώθηση και καινοτοµία όσον αφορά τα προϊόντα
Σε σύγκριση µε άλλα φρούτα, η αγορά µαλακών απύρηνων καρπών είναι
περιορισµένου µεγέθους. Αυτό αφορά τόσο τα νωπά, όσο και τα µεταποιηµένα
προϊόντα. Τα προγράµµατα προώθησης σπάνια επικεντρώνονται στα προϊόντα του
εν λόγω τοµέα, γεγονός που έχει ως συνέπεια να µην είναι συχνά γνωστά στους
καταναλωτές. Οι εµπορευόµενοι του τοµέα έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες σε
ορισµένα κράτη µέλη για την προώθηση των προϊόντων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η
στήριξη της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων µπορεί να αποτελέσει
σηµαντικό επικοινωνιακό εργαλείο για τους µαλακούς απύρηνους καρπούς και για
την προώθηση της ζήτησής τους.
Η καινοτοµία όσον αφορά τα προϊόντα αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τη
διεύρυνση και τη δηµιουργία νέων αγορών. Ορισµένα µέτρα στο πλαίσιο των
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης µπορούν να βοηθήσουν τους εµπορευόµενους
να αναπτύξουν νέα προϊόντα: ενίσχυση των επενδύσεων για εµπορική προώθηση και
µεταποίηση, ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των γεωργών για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων και ενίσχυση της συµµετοχής των γεωργών σε προγράµµατα για την
ποιότητα των τροφίµων.

2
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Βλ. άρθρο 42 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου (ΕΕ L270 της 21ης Οκτωβρίου
2003).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου (ΕΕ L277 της 21ης Οκτωβρίου 2005).
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3.3.

Προώθηση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα
Μεταξύ των αδυναµιών των αλυσίδων βασικών αγαθών που ανέδειξε η ανάλυση, οι
πλέον καθοριστικές είναι ο κατακερµατισµός της παραγωγής φρούτων και της
εµπορικής τους προώθησης προς τη βιοµηχανία µεταποίησης στην Πολωνία.
Συχνά λέγεται ότι ένα καθεστώς παρόµοιο µε την ενίσχυση που παρασχέθηκε στις
οργανώσεις παραγωγών που πωλούν νωπά προϊόντα στη βιοµηχανία µεταποίησης,
σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και αριθ. 2202/96 του
Συµβουλίου, θα µπορούσε να συµβάλλει στην άρση των περιορισµών που
επιβάλλονται από τον κατακερµατισµό της παραγωγής και στον εξορθολογισµό ενός
µεγάλου µέρους της εµπορικής προώθησης στη βιοµηχανία, συµβάλλοντας έτσι στη
σταθεροποίηση του τοµέα. Ωστόσο, τα µέσα που εφαρµόζονται έως σήµερα στο
πλαίσιο των προαναφερθέντων κανονισµών δικαιολογούνταν ουσιαστικά από τις
υψηλότερες τιµές παραγωγού στην ΕΕ απ’ ό,τι στις τρίτες χώρες. Αυτό όµως δεν
ισχύει για µεγάλο µέρος του τοµέα των µαλακών απύρηνων καρπών και των
κερασιών που προορίζονται για τη βιοµηχανία µεταποίησης. Επιπλέον, αυτή τη
στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη η επανεξέταση των υφιστάµενων καθεστώτων, µε
σκοπό την περαιτέρω ευθυγράµµισή τους µε τη µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εισαγωγή παρόµοιου καθεστώτος ενίσχυσης
θα ήταν αφενός ακατάλληλη από τεχνική άποψη και αφετέρου άκαιρη. Η Επιτροπή
αναγνωρίζει ότι το χαµηλό επίπεδο οργάνωσης του τοµέα στην Πολωνία και η
κατακερµατισµένη εµπορική προώθηση στη βιοµηχανία αποτελούν σοβαρούς
περιορισµούς για την ανταγωνιστικότητα του τοµέα. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι
µπορούν να ενεργοποιηθούν οι υφιστάµενες πολιτικές στο πλαίσιο του πρώτου και
του δεύτερου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, µε σκοπό την άρση των εν
λόγω περιορισµών.
Ο ακρογωνιαίος λίθος της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς είναι η στήριξη που
παρέχεται στις Οργανώσεις Παραγωγών (Ορ.Π) για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς
τους.
Η
εν λόγω
ενίσχυση
παρέχεται
µέσω
συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων που εφαρµόζονται από τις
Οργανώσεις Παραγωγών.
Παρέχεται επίσης ενίσχυση στις οµάδες παραγωγών (Οµ.Π) που εφαρµόζουν ένα
σχέδιο αναγνώρισης, προκειµένου να ανταποκριθούν στα κριτήρια προκειµένου να
χαρακτηριστούν ως Οργάνωση Παραγωγών (Ορ.Π). Η εν λόγω ενίσχυση έχει ειδική
σηµασία για τα νέα κράτη µέλη, στα οποία το επίπεδο οργάνωσης του τοµέα είναι
συχνά χαµηλό και οι αναδυόµενες οµάδες παραγωγών έχουν κατά τα πρώτα χρόνια
της ύπαρξής τους εξαιρετικά µικρό µέγεθος προκειµένου να θεωρηθούν Οργάνωση
Παραγωγών (Οµ.Π). Η ενίσχυση σε οµάδες παραγωγών (Οµ.Π) µπορεί να είναι
διττή: ενίσχυση για την ενθάρρυνση της σύστασής τους και τη διευκόλυνση της
διοικητικής τους λειτουργίας, και επενδυτική ενίσχυση (υπό µορφή ειδικών δανείων
ή κεφαλαίου).
Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών, η Επιτροπή δύναται να προτείνει ειδική συµπληρωµατική
ενίσχυση για κράτη µέλη µε χαµηλό επίπεδο οργάνωσης.
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Τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ µπορούν επίσης να διαδραµατίσουν
ρόλο, ιδίως τα µέτρα στο πλαίσιο του Άξονα 1 για τη “βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και του δασικού τοµέα”. Αυτό ισχύει ιδίως για
µέτρα όπως η στήριξη του εκσυγχρονισµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η
στήριξη της δηµιουργίας προστιθέµενης αξίας των γεωργικών προϊόντων (εµπορική
προώθηση και µεταποίηση). Στο πλαίσιο του Άξονα 1, στα νέα κράτη µέλη
εφαρµόζονται µεταβατικά µέτρα τα οποία παρέχουν συµπληρωµατική ενίσχυση
επιβίωσης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και ενίσχυση για τη σύσταση Οµάδων
Παραγωγών.
Η έλλειψη οργάνωσης στο κράτος µέλος που είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός
παράλληλα µε τη σπανιότητα των οικονοµικών δεδοµένων για τους σχετικούς τοµείς
επιβάλλουν καλύτερη παρακολούθηση της οικονοµικής κατάστασης του σχετικού
τοµέα σε επίπεδο ΕΕ, ενδεχοµένως µε την καθιέρωση τακτικών συνεδριάσεων των
σχετικών εµπειρογνωµόνων.
3.4.

∆ιαχείριση κατάστασης κρίσης
Όπως συµβαίνει και µε άλλα είδη φρούτων, η παραγωγή µαλακών απύρηνων
καρπών και κερασιών για τη βιοµηχανία µεταποίησης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από τις καιρικές συνθήκες. Ο βροχερός καιρός µπορεί να καταστρέψει τη συγκοµιδή,
ενώ οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής
περιόδου µπορούν να την ευνοήσουν.
Η αποζηµίωση των γεωργών που υφίστανται απώλειες λόγω δυσµενών καιρικών
συνθηκών επιτρέπεται στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις
στο γεωργικό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή προτείνει την απλοποίηση των
εν λόγω κανόνων και τη διευκόλυνση της παροχής ενίσχυσης σε περίπτωση κρίσης.
Ειδικότερα, προτείνεται η ενίσχυση για αποζηµίωση λόγω των επιπτώσεων των
δυσµενών καιρικών συνθηκών να µην προϋποθέτει προηγούµενη έγκριση της
Επιτροπής, επιταχύνοντας έτσι σε µεγάλο βαθµό την καταβολή των ενισχύσεων
στους γεωργούς.
Σε περίπτωση µη αναµενόµενων και προσωρινών δυσχερειών λόγω πλεονάζουσας
προσφοράς στην αγορά, ως εργαλείο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η µη
διενέργεια της συγκοµιδής. Η δυνατότητα να ενσωµατωθούν οι αποζηµιώσεις για µη
πραγµατοποιηθείσα συγκοµιδή στα επιχειρησιακά προγράµµατα των Οργανώσεων
Παραγωγών χρειάζεται να συζητηθεί στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της Κοινής
Οργάνωσης Αγορών στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών.

3.5.

Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
Συνολικά, οι πρωταρχικοί παράγοντες που οδήγησαν σε κρίση τον τοµέα των
µαλακών απύρηνων καρπών και των κερασιών για µεταποίηση το 2004 και το 2005
ήταν η πλεονάζουσα προσφορά (βύσσινα το 2004 και µαύρα φραγκοστάφυλα) και η
ύπαρξη κατακερµατισµένων αλυσίδων βασικών αγαθών.
Για κάθε κατηγορία προβληµάτων, επανεξετάστηκαν τα υφιστάµενα κοινοτικά µέσα
πολιτικής που θα µπορούσαν να ενεργοποιηθούν. Η εν λόγω επανεξέταση κατέδειξε
ότι τα περισσότερα προβλήµατα µπορούν να επιλυθούν µε τα υφιστάµενα µέσα.
Ιδίως, µέσω της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον τοµέα των οπωροκηπευτικών και
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των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, η ΕΕ έχει στη διάθεσή της τα κατάλληλα
εργαλεία για τη βελτίωση της λειτουργίας των αλυσίδων βασικών αγαθών στον
τοµέα των µαλακών απύρηνων καρπών και των κερασιών.
Η παρούσα έκθεση, καθώς και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της
Επιτροπής µε θέµα "Επανεξέταση του τοµέα των µαλακών απύρηνων καρπών και
των κερασιών που προορίζονται για µεταποίηση εντός της ΕΕ" θα εξεταστούν
δεόντως, παράλληλα µε τις εξωτερικές αξιολογήσεις και την εκτίµηση των
επιπτώσεων, κατά την εκπόνηση της µεταρρύθµισης της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς
των οπωροκηπευτικών.
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