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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over steun aan de Europese sector granen1

1. De sector granen in Italië, Frankrijk en Europa lijdt momenteel onder een ernstige crisis. 
Vooral vanwege concurrentie uit derde landen is de handelsprijs voor tarwe op een 
zorgwekkend niveau onder de productiekosten beland, en brengt daardoor het 
bestaansrecht van honderdduizenden landbouwbedrijven in gevaar.

2. In 2012 bedroeg in Italië de verkoopprijs van zachte tarwe 240 EUR per ton; vandaag 
bedraagt de prijs voor hetzelfde product 160 EUR per ton. In 2012 bedroeg in Frankrijk de 
prijs voor een ton tarwe 210 EUR, terwijl de prijs nu ongeveer 140 EUR bedraagt. 

3. De productie van granen is de basis van uitstekende voedingsmiddelen zoals brood, pasta 
en bakkerijproducten, die een belangrijk deel uitmaken van de in Europa gemaakte 
producten en van de uitvoer van Italië, Frankrijk en andere lidstaten. 

4. De Commissie en de Raad wordt verzocht:

a. te overwegen steunmaatregelen te ontwerpen voor Europese landbouwers; 

b. lidstaten aan te moedigen informatiecampagnes voor de consumptie van in Europa 
gemaakte producten uit de sector granen te bevorderen. 

5. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


