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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie pilnej potrzeby podniesienia cen interwencyjnych w celu powstrzymania 
kryzysu w sektorze mleczarskim1

1. Sektor mleczarski w Unii Europejskiej przechodzi bardzo trudny okres, a niskie ceny 
wypłacane producentom stanowią zagrożenie dla przetrwania tysięcy gospodarstw 
rolnych, które nie są w stanie pokryć swych kosztów produkcji.

2. Europa nie może sobie pozwolić na porzucenie sektora, który ma strategiczne znaczenie 
dla gospodarki wiejskiej, generuje działalność i zatrudnienie oraz ma kluczowe znaczenie 
dla przywiązania ludzi do danego obszaru.

3. Środki zaproponowane przez Komisję stanowią krok w dobrym kierunku, lecz są 
niewystarczające, szczególnie dla tych gospodarstw rolnych, które znajdują się w 
najgorszej sytuacji.

4. Wzywa się zatem Komisję do zatwierdzenia niezwłocznego podniesienia cen 
interwencyjnych w celu przywrócenia równowagi na rynku oraz do monitorowania 
właściwego funkcjonowania branży i dystrybucji w łańcuchu wartości, co doprowadzi do 
wzrostu cen płaconych rolnikom.

5. Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


