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Auditoři EU prověřují výjimečná opatření na trhu s mlékem
Evropský účetní dvůr prověřuje výjimečná opatření, která EU přijala proti poruchám na trhu
s mlékem a mléčnými výrobky v letech 2014 až 2017. Auditoři posuzují, zda tato opatření, která
stála asi 740 milionů EUR z rozpočtu EU, byla řádně koncipována a přiměřeně zmírnila dopady
poruch na trhu. Auditoři budou také kontrolovat, zda jsou Evropská komise a členské státy nyní
na budoucí poruchy na trhu s mlékem a mléčnými výrobky lépe připraveny.
Výroba mléka je svou hodnotou (58 miliard EUR v roce 2018) největším zemědělským odvětvím
v EU a v současné době na něj připadá asi 14 % zemědělské produkce. Aby ceny mléka a
mléčných výrobků neklesly na neudržitelnou úroveň, jsou zavedena opatření – označovaná jako
tzv. bezpečnostní síť –, která mají dočasně odstranit část přebytků na trhu. Jedná se o veřejný a
soukromý nákup a skladování másla a sušeného odtučněného mléka.
V letech 2014 až 2015 klesly výrobní ceny mléka v EU o přibližně 10 centů na litr na zhruba 30
centů. Komise usoudila, že odvětví mléka čelí poruchám na trhu v důsledku celosvětové
nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, v níž hrál roli i ruský zákaz dovozu zemědělských
výrobků a potravin pocházejících z EU. Na podporu bezpečnostní sítě tak bylo třeba přijmout
mimořádná opatření. Tato opatření měla poskytnout dočasnou mimořádnou podporu
chovatelům hospodářských zvířat a producentům mléka, na něž měly poruchy největší dopad.
Členské státy mohly financování EU doplnit ze svého vnitrostátního rozpočtu.
„Producentům mléka výrazně poklesly příjmy,“ uvedl člen Evropského účetního dvora
odpovědný audit Nikolaos Milionis. „Analyzujeme, zda byly prostředky z rozpočtu EU dobře
vynaloženy a pomohly jim krizi překonat a zda je Komise připravena na budoucí poruchy na trhu.“
Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu reakce EU na poruchy na trhu s mlékem
v letech 2014 až 2017. Zprávy o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu.
Slouží jako zdroj informací pro ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou předmětem
auditu.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních sděleních zprávy Evropského účetního dvora o připravovaném auditu. Plné znění
zprávy je k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu v angličtině.
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Auditoři analyzují politiku Komise a údaje členských států a také budou shromažďovat informace
od zemědělců, profesních organizací a zástupců mlékárenského průmyslu. Uskuteční též kontrolní
návštěvy ve Francii, Itálii, Irsku a Finsku, aby zkoumali, jak byla opatření uváděna do praxe.
Poznámky pro redaktory
Předpokládáme, že zpráva bude vydána ke konci roku 2020.
Hlavními producenty kravského mléka jsou Německo, Francie, Spojené království, Nizozemsko,
Polsko a Itálie. Ze dvou třetin mléka zpracovávaného v mlékárnách se vyrábí sýr a máslo.
Do 31. března 2015 provozovala EU systém mléčných kvót, který měl omezit celkovou produkci
mléka v EU. Na období 2015–2017 činil rozpočet EU určený na bezpečnostní síť 45,3 milionu EU.
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