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Revizorji EU preučujejo izredne ukrepe na trgu mleka
Evropsko računsko sodišče preučuje izredne ukrepe, ki jih je sprejela EU za odpravo motenj na
trgu mleka in mlečnih izdelkov v obdobju 2014–2017. Revizorji ocenjujejo, ali so bili ti ukrepi, za
katere je bilo iz proračuna EU zagotovljenih približno 740 milijonov EUR, pravilno zasnovani in
so ustrezno ublažili učinke motenj. Revizorji bodo preverili tudi, ali so Evropska komisija in
države članice zdaj bolje pripravljene za prihodnje motnje na trgu mleka in mlečnih izdelkov.
Proizvodnja mleka je po vrednosti najpomembnejši sektor (58 milijard EUR leta 2018) in trenutno
pomeni 14 % kmetijske proizvodnje. Da bi se preprečil padec cen mleka in mlečnih izdelkov na
nevzdržno raven, so bili uvedeni ukrepi, znani kot varnostna mreža, za začasno odstranitev dela
viškov s trga, med drugim tudi z javnimi in zasebnimi nakupi ter skladiščenjem masla in posnetega
mleka v prahu.
V obdobju 2014–2015 so cene proizvajalcev mleka EU padle za okoli 10 centov na liter, in sicer na
približno 30 centov. Komisija je menila, da se sektor mleka srečuje z motnjami v delovanju trga
zaradi svetovnega neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem, pri katerem je imela
pomembno vlogo ruska prepoved uvoza kmetijskih proizvodov in živil iz EU. Zato so bili potrebni
izredni ukrepi za dopolnitev varnostne mreže, katerih namen je bil zagotoviti začasno izredno
pomoč tistim živinorejcem in proizvajalcem mleka, ki so jih motnje najbolj prizadele. Države
članice so lahko dopolnile financiranje EU s sredstvi iz svojih nacionalnih proračunov.
„Prihodki proizvajalcev mleka so znatno upadli,“ je povedal član Evropskega računskega sodišča
Nikolaos Milionis, ki vodi revizijo. „Sodišče bo analiziralo, ali so bila sredstva iz proračuna EU
dobro porabljena in so jim pomagala prebroditi krizo ter ali je Komisija pripravljena na prihodnje
motnje na trgu.“
Revizorji so danes objavili napovednik revizije o odzivu EU na motnje na trgu mleka in mlečnih
izdelkov obdobju 2014–2017. Napovedniki revizij vsebujejo informacije o potekajoči revizijski
nalogi. Zasnovani so kot vir informacij za vse, ki jih zanimajo politike ali programi, ki jih revidira
Sodišče.

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila napovednika revizije, ki ga je pripravilo Evropsko računsko sodišče. Celoten
napovednik v angleščini je na voljo na www.eca.europa.eu.
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Revizorji bodo analizirali politiko Komisije in podatke držav članic, pa tudi zbrali informacije od
kmetov, strokovnih organizacij in mlečne industrije. Opravili bodo tudi revizijske obiske v Franciji,
Italiji, na Irskem in Finskem, da bi preučili, kako so bili ukrepi izvedeni v praksi.
Pojasnila za urednike
Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno konec leta 2020.
Glavne proizvajalke kravjega mleka so Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo, Nizozemska, Poljska
in Italija. Dve tretjini vsega mleka, ki se predela v mlekarnah, se uporabi za proizvodnjo sira in
masla.
Do 31. marca 2015 je EU upravljala sistem mlečnih kvot, s katerim je skušala omejiti skupno
proizvodnjo mleka v EU. Za obdobje 2015–2017 so bila v okviru varnostne mreže dodeljena
sredstva EU v višini 45,3 milijona EUR.
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