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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare
la sprijinul pentru sectorul european al cerealelor1

1. Sectorul italian, francez și european al cerealelor traversează, în prezent, o perioadă de
criză profundă. Din cauza competiției cu țările terțe, prețul de comercializare al grâului, în
special, atinge un nivel periculos de scăzut în raport cu costul de producție, periclitând,
astfel, viitorul a sute de mii de exploatații agricole.
2. În Italia, în 2012, grâul comun era vândut la prețul de 240 EUR/tonă; în prezent, același
produs se vinde la prețul de 160 EUR/tonă. În Franța, în 2012, prețul pe tona de grâu era
de 210 EUR, în timp ce în prezent este de aproximativ 140 EUR.
3. Producția de cereale este esențială pentru prepararea unor alimente excelente, precum
pâinea, pastele și produsele de brutărie, care sunt unele dintre produsele principale
fabricate în Europa și exportate din Italia, Franța și alte state membre.
4. Li se solicită Comisiei și Consiliului:
a. să ia în considerare elaborarea unor măsuri de sprijin pentru agricultorii europeni;
b. să încurajeze statele membre să promoveze campaniile de informare privind consumul
de produse din sectorul cerealelor, fabricate în Europa.
5. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

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.
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