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Písemné prohlášení předložené v souladu s článkem 136 jednacího řádu Parlamentu 
o naléhavé potřebě zvýšit intervenční ceny v zájmu překonání krize v mlékárenství1

1. Mlékárenství v Evropské unii prochází kritickým obdobím, kdy nízké ceny placené 
výrobcům ohrožují existenci tisíců zemědělských podniků, které nedokáží pokrýt své 
výrobní náklady.

2. Evropa si nemůže dovolit opomenout odvětví, které má strategický význam pro 
hospodářství venkovských oblastí, vytváří hospodářskou činnost a pracovní místa a které 
má zásadní význam pro vztah obyvatel k území, na kterém žijí.

3. Opatření navržená Komisí jsou krokem správným směrem, nejsou však dostačující, a to 
zejména v případě zemědělských podniků, které se nacházejí v nejhorší situaci.

4. Vyzýváme proto Komisi, aby za účelem znovunastolení tržní rovnováhy neprodleně 
schválila zvýšení intervenčních cen a aby sledovala správné fungování daného odvětví 
a distribuci v rámci hodnotového řetězce, což povede ke zvýšení cen vyplácených 
zemědělcům.

5. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


