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Люксембург, 22 октомври 2019 г.

Одиторите на ЕС разглеждат извънредните мерки за пазара
на мляко
Европейската сметна палата прави преглед на извънредните мерки, приети от ЕС за
справяне със смущенията на пазара на млечни продукти през периода 2014—
2017 година. Одиторите проверяват дали мерките на стойност около 740 млн. евро,
финансирани от бюджета на ЕС, са разработени добре и дали изпълнението им е довело
до задоволително смекчаване на последиците от пазарните смущения. Те ще проверят
също дали Европейската комисия и държавите членки са подготвени по-добре за нови
смущения в областта на пазара на млечни продукти в бъдеще.
Млекопроизводството е селскостопанският сектор на ЕС с най-висока стойност (58 млрд.
евро през 2018 г.) и понастоящем представлява близо 14 % от общата селскостопанска
продукция. За да се предотврати падането на цените на млечните изделия до неустойчиви
нива, са въведени мерки, наречени „предпазна мрежа“, с които да бъдат временно
отстранявани някои излишъци от пазара. Те включват публично и частно изкупуване
и съхранение на масло и обезмаслено мляко на прах.
През периода 2014—2015 г. цените за млекопроизводителите в ЕС са спаднали с около 10
цента на литър до 30 цента на литър. Според Комисията, секторът на млякото е засегнат от
пазарни смущения поради дисбаланса между търсенето и предлагането в световен мащаб,
за който роля има и наложената от Русия забрана върху вноса на селскостопански
и продукти и хранителни изделия, произведени в ЕС. В резултат на това е било необходимо
въвеждането на извънредни мерки за допълване на „предпазната мрежа“. Те имат за цел
да осигурят временна извънредна помощ за животновъдите и млекопроизводителите,
които са засегнати в най-голяма степен от смущенията на пазара. Държавите членки имат
възможност да допълнят финансирането от ЕС със средства от националните си бюджети.
„Млекопроизводителите са засегнати от значителен спад на приходите,“ заяви
Николаос Милионис, членът на ЕСП, който ръководи одита. „Одитът ще анализира дали
средствата от бюджета на ЕС са изразходени правилно, за да помогнат за
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преодоляване на кризата, и дали Комисията е подготвена за бъдещи смущения на
пазара.“
Одиторите днес публикуваха документ за представяне на текущ одит относно действията на
ЕС в отговор на смущенията на пазара на млечни продукти за периода 2014—2017 г.
Документите за представяне на текущ одит разкриват информация относно одитна задача,
която е в процес на извършване. Те имат за цел да бъдат източник на информация за
лицата, заинтересовани от конкретната одитирана политика или програма.
Одиторите ще анализират политиката на Комисията и данните от държавите членки и ще
съберат информация от земеделските стопани, професионалните организации и млечната
промишленост. Те ще проведат и одитни посещения във Франция, Италия, Ирландия
и Финландия, за да проучат как мерките са приложени на практика.
Бележки към редакторите
Очаква се докладът по тази тема да бъде публикуван в края на 2020 г.
Основните производители на краве мляко са Германия, Франция, Обединеното кралство,
Нидерландия, Полша и Италия. Две трети от цялото количество мляко, преработено от
мандри, се използват за производството на сирене и масло.
До 31 март 2015 г. ЕС прилага система с квоти за мляко, която има за цел да ограничи
общото млекопроизводство в ЕС. За периода 2015—2017 г. бюджетът на ЕС за предпазната
мрежа възлиза на 45,3 млн. евро.
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