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Revizorji so objavili informativni dokument o ukrepih EU
za dobrobit živali
Evropsko računsko sodišče je danes objavilo informativni dokument o ukrepih EU za
doseganje skladnosti z zakonodajo na področju dobrobiti živali ter za izboljšanje
uskladitve dejavnosti na tem področju s skupno kmetijsko politiko. Informativni
dokumenti vsebujejo informacije o potekajočih revizijskih nalogah in se objavijo po
najavi revizije. Zasnovani so kot vir informacij za vse, ki jih zanimajo politike in/ali
programi, ki jih revidira Sodišče. Dokumenti vsebujejo tudi razdelek, v katerem ekipa
revizorjev z objavo elektronskega naslova, ustvarjenega posebej za ta namen, deležnike
vabi, naj stopijo z njo v stik, da bi tako spodbudila bolj interaktiven pristop.
Dokument, ki je bil objavljen danes, je zasnovan na podlagi dela, ki ga je Sodišče opravilo
v zvezi s trenutno potekajočo revizijo uspešnosti ukrepov EU na področju dobrobiti živali.
Revizija je omejena na rejne živali, ki so predmet večine zadevne zakonodaje EU. V EU je
po ocenah 4,5 milijarde piščancev, kokoši nesnic in puranov ter približno 330 milijonov
krav, prašičev, koz in ovac. Pri reviziji ne bo obravnavano le življenje živali na kmetijah,
temveč tudi njihov prevoz in zakol.
Za plačila v zvezi z dobrobitjo živali je bilo Iz skladov EU za razvoj podeželja za obdobje
2014–2020 dodeljenih 1,5 milijarde EUR. Ti ukrepi naj bi spodbudili doseganje višje ravni
dobrobiti živali, ki bi presegala minimalne zahteve EU in držav članic.
Revizija zajema obiske petih držav članic: Romunije, Poljske, Francije, Italije in Nemčije.
Vodi jo član Evropskega računskega sodišča Janusz Wojciechowski, poročilo pa naj bi bilo
objavljeno proti koncu leta 2018.

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila informativnega dokumenta Evropskega računskega sodišča.
Cel dokument je na voljo na www.eca.europa.eu.
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