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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare 
la necesitatea urgentă de a majora prețurile de intervenție pentru a opri criza din 
sectorul produselor lactate1

1. Sectorul produselor lactate traversează o perioadă critică în Uniunea Europeană, prețurile 
scăzute plătite producătorilor constituind o amenințare pentru supraviețuirea a mii de 
ferme care nu își pot acoperi costurile de producție.

2. Europa nu își poate permite să abandoneze acest sector, care are o importanță strategică 
pentru economia rurală, creează activități economice și locuri de muncă și este esențial 
pentru a menținerea persoanelor pe teritoriul lor.

3. Măsurile propuse de Comisie reprezintă un pas în direcția bună, dar nu sunt suficiente, în 
special în cazul fermelor aflate în situația cea mai gravă.

4. Prin urmare, Comisia este invitată să aprobe majorarea prețurilor de intervenție de urgență 
pentru a restabili un echilibru pe piață și să monitorizeze buna funcționare a sectorului și 
distribuirea veniturilor în cadrul lanțului valoric, ceea ce va duce la o creștere a prețurilor 
plătite producătorilor.

5. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în 
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze 
Parlamentul.


