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ELi audiitorid uurivad piimaturgu käsitlevaid erakorralisi
meetmeid
Euroopa Kontrollikoda uurib erakorralisi meetmeid, mida EL võttis piimaturu häirete
kõrvaldamiseks ajavahemikul 2014–2017. Audiitorid hindavad, kas need meetmed, millele
eraldati ELi eelarvest ligikaudu 740 miljonit eurot, olid nõuetekohaselt kavandatud ja
leevendasid piisavalt häirete mõju. Samuti kontrollivad audiitorid, kas Euroopa Komisjon ja
liikmesriigid on nüüd paremini valmis piimaturu tulevasteks häireteks.
Piimatootmine on ELi suurima käibega põllumajandussektor (2018. aastal 58 miljardit eurot) ja
moodustab praegu ligikaudu 14% põllumajandustoodangust. Selleks et vältida piimatoodete
hindade langemist jätkusuutmatule tasemele, võeti liigsete koguste turult eemaldamiseks
kasutusele meetmed, mida tuntakse ka turvavõrgu nime all. Need hõlmavad või ja lõssipulbri
riikliku sekkumise korras kokkuostu ning eraladustamist.
Aastatel 2014–2015 langesid piima tootjahinnad ELis umbes 10 senti liitri kohta ligikaudu 30
eurosendini. Komisjoni hinnangul oli piimaturg maailmaturul valitsenud pakkumise ja nõudluse
tasakaalustamatuse tõttu häiritud ning selles mängis oma osa ka Venemaa impordikeeld ELi
põllumajandustoodetele. Seetõttu võttis komisjon lisaks turvavõrgule kasutusele ka erandlikke
meetmeid. Nendega anti ajutist erakorralist abi kariloomakasvatajatele ja piimatootjatele, keda
kõnealused häired kõige enam mõjutasid Liikmesriigid võisid lisaks ELi eraldatud rahastamisele
enda eelarvetest täiendavat toetust maksta.
„Piimatootjate tulu langes märkimisväärselt,“ ütles auditit juhtiv kontrollikoja liige Nikolaos
Milionis. „Uurime, kas ELi vahendeid kasutati hästi selleks, et aidata neil kriisist üle saada, ning
kas komisjon on nüüd paremini valmis tulevasteks turuhäireteks.“
Audiitorid avaldasid täna audititutvustuse, milles vaadeldakse piimaturu häireid käsitlevaid ELi
erakorralisi meetmeid aastatel 2014–2017. Audititutvustustes käsitletakse käimasolevat
auditiülesannet. Nende eesmärk on anda teavet auditeeritud poliitikast või programmidest
huvitatutele.
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Audiitorid analüüsivad komisjoni poliitikat ja liikmesriikide andmeid ning koguvad teavet
põllumajandustootjatelt, kutseorganisatsioonidelt ja piimatööstusest. Samuti külastavad nad
Prantsusmaad, Itaaliat, Iirimaad ja Soomet, et uurida, kuidas meetmed ellu viidi.
Toimetajatele
Aruanne on kavas avaldada 2020. aasta lõpus.
Peamised lehmapiimatootjad on Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Madalmaad, Poola ja
Itaalia. Kaks kolmandikku piimatööstuse töödeldavast piimast kasutatakse juustu ja või
tootmiseks.
Kuni 2015. aasta 31. märtsini kasutati ELis piimakvootide süsteemi, mille abil püüti piirata ELi
üldist piimatootmist. ELi turvavõrgustiku eelarve ajavahemikus 2015–2017 oli 45,3 miljonit eurot.
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