15 listopada

2018

Komunikat prasowy1
Połącz się ze światem mleczarstwa

"Dobry dzień dla mleczarstwa"
Przyszłe Mleczarskie Ramy Współpracy UE-UK robią krok do
przodu
Tematy Mleczarskie: w całej Unii Europejskiej jest 700 000 gospodarstw mlecznych, 12 000
zakładów przetwórczych mleka oraz 300 000 ludzi zatrudnionych w sektorze. Sektor mleczarski
jest przemysłowym i socjalnym kręgosłupem rolniczej Europy i poza nią. Co ważniejsze
mleczarstwo jest istotne dla konsumentów. Wysokiej jakości i w przystępnej cenie mleko,
sery, masło i inne produkty, bogate w białko oraz zdrowe naturalne tłuszcze, są głównym
elementem europejskich diet.
Na dzisiejszej Konwencji Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Mleka (EDA) w Dublinie,
prezydent EDA Michel Nalet wyraził podziękowania dla wysiłków obu zespołów negocjacyjnych w celu
osiągnięcia porozumienia o wystąpieniu.
Michel Nalet stwierdził: „Europejski przemysł mleczarski jest zintegrowany w całym obszarze
granicznym UE. Jest to specjalnie ważne w przypadku wyspy Islandii, ale stosowane jest także w całej
pozostałej Europie. Dlatego z zadowoleniem witamy wiadomość, że negocjatorzy UK i UE dogadali się
w sprawie porozumienia o wystąpieniu oraz w zakresie politycznych deklaracji o przyszłych relacjach
pomiędzy UE i UK. My ciągle wzywaliśmy i wzywamy obie strony do uniknięcia sytuacji braku
porozumienia oraz do zapewnienie możliwie najściślejszych przyszłych relacji handlowych. Obecnie
oczekujemy na jak najszybsze podpisanie porozumienia, aby pozwolić parlamentom UE i UK na ich
ratyfikację”
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“W interesie przemysłu mleczarskiego i konsumentów w Unii jak również w Zjednoczonym Królestwie
leży, aby umowa o wystąpieniu zabezpieczała wolny przepływ mleka i przetworów mlecznych
pomiędzy UK a UE.
Teraz wzywamy decydentów z obu stron do odpowiedzialnego działania”
Michel Nalet

Alexander Anton

Prezydent, European Dairy Association

SeKretarz Generalny, European Dairy Association

O Europejskim Stowarzyszeniu Przetwórców
Mleka.

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka
reprezentuje interesy przetwórców mleka w
Unii Europejskiej. Członkami EDA są
stowarzyszenia przetwórców mleka w krajach
członkowskich UE.
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