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Notatka prasowa
Połączenie ze światem mleczarstwa

Przyszłe stosunki między UE a Wielką Brytanią:
umieszczenie na pierwszym miejscu listy priorytetów
działań na zasadzie zdrowego rozsądku
zadecydują o przyszłości europejskiego i brytyjskiego sektora mleczarskiego.
Wszelkie wstrząsy w tym sektorze będą miały wpływ na przemysłowy i społeczny
trzon rolniczej Europy. Dlatego też EDA, biorąc pod uwagę zapowiedziane rundy
negocjacji w sierpniu i wrześniu, wzywa do bezprecedensowego poziomu
pragmatyzmu w negocjacjach między UE a Wielką Brytanią. Należy znaleźć delikatną
równowagę z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw po obu stronach kanału La
Manche. Oznacza to, że rynek wewnętrzny UE jest zachowany i chroniony,
zapewnione są równe szanse, a obie strony przyznają, że Wielka Brytania potrzebuje
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możliwości manewru. Nie można też poświęcać żadnych z tych obszarów.
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Nadchodzące rundy negocjacji w sprawie przyszłych stosunków między UE a UK

Eksport produktów mleczarskich z UE stanowi około 99 % (ilościowo) importu produktów mleczarskich do Wielkiej
Brytanii, podczas gdy około 92 % (ilościowo) eksportu z Wielkiej Brytanii jest przeznaczone do UE, kwoty te mają
dużą wartość dla obu stron. Wielka Brytania postanowiła opuścić UE i rynek wewnętrzny, co oczywiście będzie miało
również skutki gospodarcze, ale nie żądajmy od konsumentów i przedsiębiorstw wyrzucania miliardów euro i funtów
rocznie przez okno ze względu na niepotrzebne bariery handlowe.

"Zadbajmy o to, aby konsumenci po obu stronach mogli nadal korzystać
z szerokiej gamy produktów mleczarskich o wysokich standardach po
rozsądnych

cenach;

najlepiej

poprzez

zapewnienie

ścisłej

współpracy

z zerowymi stawkami celnymi w handlu produktami mleczarskimi i przy jak
najmniejszych kosztach/administracji granicznej".
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Nieosiągnięcie porozumienia grozi znacznym zakłóceniem przepływów w handlu produktami
mleczarskimi w obu kierunkach. Ponad 1,2 mln ton produktów mleczarskich w UE może być
c o n nowych
n e c t rynków,
t o t halbo
e wbrytyjscy
o r l d konsumenci
o f
skierowanych do znalezienia
będą musieli ponieść
zwiększone koszty taryfowe. W 2019 r. eksport serów z UE do UK w ramach nowej proponowanej
globalnej taryfy celnej dla UK będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami w wysokości ponad 800 mln
EUR.
Eksport produktów mleczarskich z UK do UE również stałby się trudny pod względem handlowym,
biorąc pod uwagę unijny plan taryfowy WTO dotyczący klauzuli najwyższego uprzywilejowania.

Jesteśmy gotowi przedyskutować ten pragmatyzm w celu zapewnienia
porozumienia, ponieważ jasne jest, że obecny impas będzie niezwykle
szkodliwy dla konsumentów, rolników i przedsiębiorstw w UE i Wielkiej
Brytanii.
Stanowi to dowód na to, że postanowienia dotyczące równych szans podpisane przez Wielką
Brytanię w porozumieniu o odstąpieniu od umowy, jak również protokół w sprawie Irlandii i Irlandii
Północnej włączony do umowy, są honorowane w negocjacjach.
Mogą być Państwo pewni, że przemysł mleczarski nie spocznie na laurach - nasz przemysł po obu
stronach nadal przygotowuje się do scenariusza twardego Brexitu oraz konsekwencji gospodarczych
i administracyjnych, do których nieuchronnie doprowadzi w tych czasach COVID-19 i niestabilności
gospodarczej. Jednocześnie jednak zdecydowanie zachęcamy decydentów politycznych do
znalezienia rozsądnego rozwiązania dla konsumentów i przemysłu - tak jak czynimy to od samego
początku tego procesu, na przykład opracowując naszą wspólną inicjatywę EDA-DairyUK "Future UKEU-EU".
EUROPEAN DAIRY ASSOCIATION

Europejskie Stowarzyszenie Mleczarzy jest
głosem przetwórców mleka w Unii Europejskiej. Członkami EDA są
stowarzyszenia przetwórców mleka w państwach członkowskich UE.

Więcej informacji

Alexander ANTON
Sekretarz generalny
+32 2 549 50 43
+32 475 59 04 22
aanton@euromilk.org
Léa VITALI
Urzędnik ds. Komunikacji
+32 2 549 50 47
lvitali@euromilk.org

