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Revidenti publicē informatīvo dokumentu par
ES pasākumiem dzīvnieku labturības jomā
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) šodien ir publicējusi informatīvo dokumentu par
ES pasākumiem, kuru mērķis ir panākt atbilstību tiesību aktiem dzīvnieku labturības
jomā un uzlabot koordināciju starp dzīvnieku labturības pasākumiem un kopējo
lauksaimniecības politiku. Informatīvie dokumenti sniedz informāciju par revīzijas
uzdevumu, ar kuru revidenti pašlaik strādā, un tos publicē pēc tam, kad revīzija ir
izziņota. Tie ir iecerēti kā informācijas avots personām, kuras interesējas par
revidējamo politikas virzienu un/vai programmām. Lai īstenotu interaktīvāku pieeju,
katrā informatīvajā dokumentā ir norādīta e-pasta adrese, ko ieinteresētās personas
var izmantot, lai sazinātos ar revīzijas darba grupu.
Šodienas informatīvajā dokumentā ir sniegts ieskats darbā, ko revidenti veic saistībā ar
revīziju par to, cik efektīvi ir ES veiktie dzīvnieku labturības pasākumi. Revīzija attiecas uz
lauksaimniecības dzīvniekiem, jo tiem piemēro lielāko daļu šīs jomas ES tiesību aktu.
Saskaņā ar aplēsēm Eiropas Savienībā ir 4,5 miljardi cāļu, dējējvistu un tītaru un ap
330 miljoniem govju, cūku, kazu un aitu. Revīzija aptvers ne tikai dzīvnieku dzīves laiku
lauku saimniecībā, bet arī to pārvadāšanu un nokaušanu.
Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ES lauku attīstības fondi piešķīra aptuveni
1,5 miljardus EUR dzīvnieku labturības maksājumiem. Šie pasākumi ir paredzēti tam, lai
mudinātu panākt tādu labturības līmeni, kas pārsniedz ES un valstu obligātās prasības.
Revīzijā plānots apmeklēt piecas dalībvalstis – Rumāniju, Poliju, Franciju, Itāliju un Vāciju.
Revīziju vada ERP loceklis Janusz Wojciechowski, un ziņojumu ir plānots publicēt
2018. gada otrajā pusē.

Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto informatīvo dokumentu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.
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