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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на
Европейския парламент, относно подпомагането на европейския сектор на
зърнените култури1

1. Секторът на зърнените култури в Италия, Франция и Европа се намира
понастоящем в дълбока криза. Преди всичко поради конкуренцията от трети
държави цената на търгуване на пшеницата е установена на опасно ниско равнище,
което е под производствените разходи, като по този начин се застрашава
оцеляването на стотици хиляди селскостопански предприятия
2. В Италия през 2012 г. обикновената пшеница имаше продажна цена от 240 евро за
тон; Понастоящем същият този продукт е с продажна цена от 160 евро за тон. През
2012 г. във Франция цената на пшеницата беше 210 евро за тон, докато в настоящия
момент един тон пшеница се продава за 140 евро.
3. Производство на зърнени култури е в основата на висококачествени хранителни
продукти като хляб, тестени изделия и печива, които са основен компонент на
европейските продукти и на износа от Италия, Франция и други държави членки.
4. Съответно Комисията и Съветът са приканени да:
a. обмислят изготвянето на мерки за подпомагане на селскостопанските
производители в Европейския съюз;
б. насърчават държавите членки да популяризират информационни кампании в
подкрепа на консумацията на произведени в ЕС изделия на сектора на зърнените
култури.
5. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Съвета и на Комисията.

Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава
Парламента.
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