
Terv a francia baromfi-ágazat helyzetének javítására 

 

Stéphane Le Foll miniszter és Guillaume Garot államtitkár a baromfiágazat jövőjét biztosító 

program kidolgozását kezdte meg az ágazati szereplőkkel közösen április 18-én, közölte a 

tárca sajtóanyaga. Ennek első lépéseként Alain Berger tárcaközi megbízott
1
 ismertette annak a 

munkának az eredményeit, amit tavaly ősz óta a szakmai szereplőkkel együttműködve 

végzett. Ennek alapján megállapították, hogy a legnagyobb kihívást egy kollektív stratégia 

kidolgozása jelentette, de döntés született arról is, hogy megalakul egy kimondottan 

húsbaromfi szakmaközi szervezet, ami a termeléstől a földolgozáson át a nagy kereskedelmi 

láncokig és a vendéglátásig minden szereplőt magában foglal. Ez elengedhetetlen ugyanis 

ahhoz, hogy egy mindenki számára előnyös stratégiát ki lehessen dolgozni, ami hozzájárul a 

belföldi és külföldi piacokra egyaránt szállítható „standard” francia baromfihús előállításának 

megtartásához, mégpedig a minőségi árujelzőkkel ellátott termékek termelésével 

párhuzamosan. Stéphane Le Foll szakminiszter kifejtette, arra van szükség, hogy érdemi és 

kollektív lendület, szolidaritás uralja a termékpálya minden pontját mindenki érdekében. 

Megtörtént annak a négy fő iránynak is a meghatározása, ami mentén a kormányzat segíteni 

kívánja a baromfiszektort, ezek a következők. 

 

1. Az állattartó telepek modernizálása, ezen keresztül a termelők versenyképességének 

növelése, a gazdasági és környezetvédelmi hatékonyság együttes növelése, a megújuló 

energiákban rejlő lehetőségek kihasználásán keresztül a gazdaságok küldő forrásból származó 

energia-fogyasztásának csökkentése. 

 

2. A vágóhídi szektor megerősítése, ezen belül: 

- összhangban a január 22-i francia-német tanácsülésen elfogadottakkal, miszerint a két 

ország egyetért a munkavállaló-kölcsönzéssel kapcsolatos uniós jogszabályok 

betartatásának szükségességével, Franciaország a továbbiakban is mindent elkövet 

annak érdekében, hogy a vágóhídi munkaerő-költségekhez kapcsolódó 

versenysemlegességi kérdések továbbra is napirenden maradjanak, mivel számos 

uniós ország túllép a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó direktíva adta lehetőségeken
2
, 

- az uniós export-támogatások 2012. októberi és 2013. januári csökkentése után a 

Bizottság április 18-i döntése értelmében a következő három hónapban fönnmarad a 

108,50 euró/tonna támogatás – Stéphane Le Foll és Guillaume Garot arra törekednek, 

hogy ez a szint legalább olyan hosszú ideig maradjon érvényben, ami elegendő ahhoz, 

hogy a baromfiágazat megerősítése érdekében elhatározott intézkedések eredményre 

vezessenek, 

- elengedhetetlen a munkavállalók szakmai fölkészültségének minél szélesebb körű 

elismerése annak érdekében, hogy pályafutásuk biztosított legyen, ennek érdekében a 

baromfiágazatban is létre kell hozni az ennek anyagi hátterét biztosító szervezetet 

(Organisme paritaire collecteur agréé, OPCA
3
). 

 

3. A szerződéses alapon nyugvó kereskedelmi kapcsolatok megerősítése az ágazatban. 

Túlmutatva a 2008-as gazdasági modernizációs törvényben (LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 
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 Délégué interministériel aux industries agroalimentaires et à l’agro-industrie – a posztot Alain Berger látja el, 

aki annak idején Jean Glavany mezőgazdasági miniszter (PS) kabinetigazgatója volt. 
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de modernisation de l'économie) foglalt, a mezőgazdasági és élelmiszeripari nyerstermékek 

áringadozásával kapcsolatos helyzetet rendezendő kötelező záradék szerződésbe illesztésén 

egyeztetéseket kell kezdeni a keltetőüzemek, takarmánykeverők, baromfitartók és 

földolgozók bevonásával. Mindezt annak érdekében, hogy a termékpályán keletkező 

hozzáadott értéket arányosabban el lehessen osztani az egyes szereplők között, ösztönözni 

lehessen a technológiai hatékonyság növelését és a piaci igények változásához való jobb 

alkalmazkodást. 

 

4. Ki kell használni a termékek franciaországi eredetében rejlő lehetőségeket (Valoriser 

l’origine « France »).  A termékpálya szereplőinek önkéntes vállalása alapján föl kell tüntetni 

minden termék származását, és ki kell dolgozni a „francia szárnyasok” (volailles de France) 

előállítására vonatkozó minőségi kódexet, amiben szigorúan vett származás mellett ki kell 

térni az állat-egészségügyi, állat-jóléti és szociális normákra is.  

 

Guillaume Garot államtitkár reményei szerint ez a terv lehetővé teszi az ágazatban meglévő 

munkahelyek megtartását, az új exportpiacok megszerzésén keresztül pedig újabbak 

létrehozását. Megítélése szerint egy minőségi szociális párbeszéd egyben versenyképességi 

tényező is. A valamivel részletesebb tervezet ide kattintva letölthető. 

 

Somogyi Norbert, Párizs 
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