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Połącz się ze światem mleczarstwa 

 
Brexit: Przyszłe Ramy Współpracy UE-UK 
 
EDA i Dairy UK  zaprezentowały oficjalnie wspólne  ‘Przyszłe Ramy Współpracy UE-Dairy UK’ 
unijnemu negocjatorowi, którym jest  Michel  Barnier oraz głównemu negocjatorowi  UK, 
którym jest  David Davis.  
 
Sektor mleczarski jest najważniejszym sektorem rolnym dla obu stron UE 27 i Zjednoczonego 
Królestwa oraz głównym motorem ekonomii rolnej w całej Europie. 
Przemysł mleczarski UK jest wewnętrznie powiązaną częścią łańcucha mleczarskiego UE. Unijny 
sektor mleka i jego przetwórstwa współpracują codziennie na bazie ponad 700 000 producentów 
mleka, spośród których 13 000 działa w UK. Czternaście miliardów spośród 160 miliardów litrów mleka 
surowego produkowanego rocznie w całej Unii pochodzi z UK. Ponad 300 000 dobrze wyszkolonych i  
bardzo zaangażowanych ludzi pracuje w  zakładach mleczarskich UE, 23 000 z nich w zakładach 
przetwórczych Zjednoczonego Królestwa. 
 
Sektor mleczarski UE w pełni skorzystał z możliwości oferowanych przez Jednolity Rynek UE. 
 
„ Sektor mleczarski z całej Unii wspólnie opracował ‘Przyszłe Ramy Współpracy UE-UK’. Poprzez jego 
opracowanie jesteśmy dumni z silnego ducha współpracy pokazanego przez każdego 
zaangażowanego w ten projekt. Jesteśmy także dumni z końcowego rezultatu, który pokazuje naszą 
kolektywną determinację dostrzegania znaczenia mleczarstwa w ramach procesu Brexitu w  miarę 
jego rozwijania. Przyszłość mleczarstwa będzie jasna jeśli negocjacje Brexitu zostaną  
przeprowadzone poprawnie.”, skomentował przewodniczący Dairy UK Paul Vernon podczas 
podpisywania dokumentu. 
 
 

                                                           
1 Komentarz KSM: tłumaczenie sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mleka 
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 “Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka oraz nasz członek UK, DairyUK, chcą zapewnić 

wejście z sukcesem sektora mleczarskiego w przyszłość. W celu zapewnienia tego sukcesu, jest 

żywotne,  aby nasz sektor mógł kontynuować prace na bazie wolnego handlu pomiędzy UK i UE w 

odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych”, podkreślił przewodniczący EDA Michel Nalet, „ Te 

‘Przyszłe Ramy Współpracy Mleczarskiej UE-UK‘  ustanawiają punkt odniesienia dla przewodnika 

sektorowego w ramach przebiegającego procesu Brexitu. Ramy robocze nie tylko przedstawiają 

efekty scenariusza „twardego Brexitu” na sektor mleczarski, ale także prezentują wspólnie 

opracowane rozwiązania pewnych kluczowych kwestii wokół Brexitu, które będą oddziaływać na 

biznes mleczarski. Wierzymy, że nasze Ramy mogą pomoc otrzymać najlepsze rozwiązania dla 

sektorów UK i UE 27. Ufamy, że te ułatwiające   proces negocjacyjny nasze wspólne stanowisko  

będą wzięte pod uwagę  i oczekujemy na reakcje ze strony głównych negocjatorów . 

 Link do wspólnego listu EDA-DairyUK : 

 http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Position_papers/EDA_Dairy_UK_letter_Future_EU-

UK_Dairy_Framework_30_Jan_2018.pdf 

 

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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