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Írásbeli nyilatkozat a Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján az 
intervenciós árak növelésének sürgető szükségességéről a tejágazat válságának 
megszüntetése érdekében1

1. a tejágazat válságos időszakon megy keresztül az Európai Unióban, a termelőknek fizetett 
alacsony felvásárlási árak több ezer gazdaság létét veszélyeztetik, mivel nem képesek 
fedezni az előállítási költségeket.

2. Európa nem engedheti meg magának, hogy magára hagyja a vidéki gazdaság stratégiai 
ágazatainak egyikét, amely gazdasági tevékenységet és foglalkoztatást teremt, és alapvető 
fontosságú a vidékhez való kötődés kialakítása terén.

3. Az Európai Bizottság által javasolt lépések iránya helyes, ám nem elegendőek, különösen 
a legrosszabb helyzetben lévő gazdaságok számára.

4. Ezért felhívjuk a Bizottságot, hogy sürgősen hagyja jóvá az intervenciós árak növelését a 
piaci egyensúly visszaállítása érdekében, valamint arra, hogy felügyelje az ágazat 
megfelelő működését és az értékláncon belüli megosztást, amely eredményeképpen 
emelkedni fognak a gazdálkodóknak fizetett felvásárlási árak.

5. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

1 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 136. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot, 
amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd 
továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára.


