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ES revidenti vērtē ārkārtas pasākumus piena tirgū
Eiropas Revīzijas palāta pārbauda ārkārtas pasākumus, ko ES veica, lai neitralizētu traucējumus
piena produktu tirgū no 2014. gada līdz 2017. gadam. Revidenti vērtē, vai šie pasākumi, kuriem
no ES budžeta piešķīra aptuveni 740 miljonus EUR, bija pienācīgi izstrādāti un vai tie pienācīgi
mazināja traucējumu radīto ietekmi. Revidenti pārbaudīs arī, vai Eiropas Komisija un
dalībvalstis tagad ir labāk sagatavojušās traucējumiem piena produktu tirgū nākotnē.
Piena ražošana ir galvenā ES lauksaimniecības nozare vērtības izteiksmē (58 miljardi EUR
2018. gadā) un pašlaik tā veido aptuveni 14 % no lauksaimniecības produkcijas. Nolūkā novērst
piena produktu cenu pazemināšanos līdz līmenim, kas apdraud ilgtspēju, ir ieviesti pasākumi, t. s.
drošības tīkls, lai uz laiku no tirgus izņemtu daļu pārpalikuma. Viens no šiem pasākumiem ir
publiska un privāta sviesta un sausā vājpiena iepirkšana un uzglabāšana.
2014.–2015. gadā piena ražotāju cenas Eiropas Savienībā samazinājās par apmēram 10 centiem
litrā un nokritās līdz 30 centiem. Komisija uzskatīja, ka piena tirgu ir skāruši traucējumi, ko izraisīja
izjauktais piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvars visā pasaulē, un šajā situācijā sava nozīme bija
Krievijas noteiktajam aizliegumam ievest Savienības izcelsmes lauksaimniecības produktus un
pārtikas produktus. Tāpēc Komisija līdztekus “drošības tīklam” pieņēma ārkārtas pasākumus. Tie
bija paredzēti, lai sniegtu īslaicīgu ārkārtas palīdzību tiem lopkopjiem un piena ražotājiem, kurus
traucējumi bija skāruši visvairāk. Dalībvalstis varēja papildināt ES finansējumu no valsts budžeta.
“Piena ražotāji piedzīvoja būtisku ienākumu kritumu,” sacīja par šo revīziju atbildīgais
ERP loceklis Nikolaos Milionis. “Mēs analizēsim, vai ES budžeta līdzekļi tika pārdomāti izlietoti,
sniedzot palīdzību krīzes pārvarēšanā, un vai Komisija ir gatava turpmākiem traucējumiem tirgū.”
Šodien revidenti ir publicējuši ieskatu gaidāmajā revīzijā par ES rīcību saistībā ar traucējumiem
piena produktu tirgū 2014.–2017. gadā. Šajā dokumentā ir sniegta informācija par revīzijas
uzdevumu, ar kuru revidenti pašlaik strādā. Dokuments ir iecerēts kā informācijas avots
personām, kuras interesējas par revidējamo politikas virzienu vai programmām.
Revidenti analizēs Komisijas politiku un dalībvalstu datus, kā arī ievāks informāciju no
lauksaimniekiem, profesionālām organizācijām un piena produktu nozares pārstāvjiem. Viņi arī
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veiks revīzijas apmeklējumus Francijā, Itālijā, Īrijā un Somijā, lai pārbaudītu, kā šie pasākumi tika
ieviesti praksē.
Piezīmes izdevējiem
Revīzijas ziņojumu plānots publicēt 2020. gada beigās.
Galvenās govs piena ražotājas ir Vācija, Francija, Apvienotā Karaliste, Nīderlande, Polija un Itālija.
Divas trešdaļas piensaimniecību pārstrādātā piena tiek izmantotas siera un sviesta ražošanai.
Līdz 2015. gada 31. martam Eiropas Savienība darbojās piena kvotu sistēma, kuras mērķis bija
noteikt maksimālo apjomu piena ražošanai Eiropas Savienībā. Drošības tīklam atvēlētais budžets
2015.–2017. gadā bija 45,3 miljoni EUR.
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