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NÁVRHY 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění ustanovení 

týkajících se organizací producentů, provozních fondů a operačních programů v odvětví 

ovoce a zeleniny od reformy z roku 2007 (COM(2014)0112), 

– s ohledem na čl. 18 odst. 4 nařízení Rady č. 1234/2007, kterým se stanoví společná 

organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty1, 

A. vzhledem k tomu, že cílem reformy z roku 2007 bylo posílit organizace producentů v 

odvětví ovoce a zeleniny poskytnutím širší škály nástrojů s cílem umožnit jim mimo jiné 

předcházet krizím na trhu a řešit je, a dále pak rozšířením a soustředěním dodávek, 

zlepšením kvality a konkurenceschopnosti, přizpůsobením dodávek tak, aby odpovídaly 

potřebám trhu a poskytnutím technické podpory, která umožní uplatňovat při pěstování 

postupy šetrné k životnímu prostředí; 

B. vzhledem k tomu, že byly vytvořeny pobídky na podporu slučování organizací producentů 

a slučování sdružení organizací producentů, i na podporu mezinárodní spolupráce, s cílem 

rozvinout vyjednávací pozici organizací producentů v distribučním řetězci; 

C. vzhledem k tomu, že organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny mohou zřídit 

provozní fond na financování operačních programů schválených členskými státy; 

D. vzhledem k tomu, že tyto prostředky jsou financovány členy organizací producentů nebo 

samotnými organizacemi producentů a z finanční pomoci EU a že toto spolufinancování 

posiluje závazek příjemců a pomáhá zajistit, aby tuto pomoc dobře využili a aby měla 

multiplikační efekt; 

E. vzhledem k tomu, že v některých regionech může být poskytnuta přechodná podpora 

producentům, kteří hodlají získat status organizací producentů, aby vytvořily seskupení 

producentů, a vzhledem k tomu, že toto financování může být částečně uhrazeno z EU a je 

ukončeno, jakmile je seskupení producentů uznáno jako organizace producentů; 

1. zdůrazňuje, že veřejná konzultace k politickým možnostem a hodnocení dopadů v 

souvislosti s přezkumem režimu EU pro odvětví ovoce a zeleniny, který provedla Komise 

od 4. června 2012 do 9. září 2012, ukázaly, že většina se přiklání k pokračování 

uplatňování tohoto režimu; 

2. konstatuje, že podle údajů výše uvedené zprávy: 

a) v letech 2003–2010 se mírně zmenšila celková plocha v EU, na které se pěstuje ovoce 

a zelenina (- 6 %), a prudce se snížil počet zemědělských podniků zabývajících se 

pěstováním ovoce a zeleniny (- 39 %); 

                                                 
1 Úř. věst. L 154, 17.6.2009, s. 1. 
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b) došlo k nárůstu průměrné plochy, na které se pěstuje ovoce a zelenina, na jeden 

podnik; 

c) došlo k mírnému poklesu objemu produkce ovoce a zeleniny v EU, tj. k 3% poklesu 

průměrné produkce ovoce a zeleniny v období let 2008–2010 ve srovnání s obdobím 

let 2004–2006; a  

d) ve stejném období průměrná hodnota produkce ovoce a zeleniny v běžných cenách 

mírně vzrostla: +6,5 %; 

3. vítá: 

a) zvýšení míry organizovanosti, kdy podíl celkové hodnoty ovoce a zeleniny 

vypěstované v EU a uvedené na trh organizacemi producentů a sdruženími organizací 

producentů dosahoval v roce 2010 přibližně 43 % (34 % v roce 2004); 

b) větší atraktivitu organizací producentů, kdy vrostl podíl všech producentů ovoce a 

zeleniny, kteří jsou členy organizací producentů, a to z 10,4 % v roce 2004 na 16,5 % 

v roce 2010; a 

c) větší atraktivitu sdružení organizací producentů, jak to prokázal rychlý nárůst sdružení 

organizací producentů spolu se značným nárůstem počtu a podílu organizací 

producentů, jež jsou členy sdružení organizací producentů; 

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že v některých členských státech zůstává 

organizovanost nízká, s organizacemi producentů, jež jsou malé, jak pokud jde o počet 

členů z řad producentů, tak celkové hodnoty tržní produkce, a že většina producentů, 

zejména v některých jižních členských státech a některých členských státech, které se 

připojily k EU v roce 2004 a později, nepožívají přímých výhod z režimu EU pro odvětví 

ovoce a zeleniny; 

5. zdůrazňuje, že je nezbytné zlepšit v daném odvětví míru organizovanosti se zřetelem na 

skutečnost, že tato míra je jednoznačně vyšší v oblastech, kde je produkce a uvádění 

produktů na trh modernější a zaměřené na vývoz, zatímco v zemích, které po dlouhou 

dobu neměly příležitost provozní fondy využívat, je míra organizovanosti nejslabší; 

6. domnívá se, že je proto nezbytné zajistit, aby organizace producentů byly zajímavější, a to 

tím, že se sníží administrativní zátěž a zlepší podpora, kterou těmto skupinám poskytuje 

Evropská unie, a rovněž tím, že se zlepší mechanismy pro řešení krizí; 

7. zdůrazňuje, že podmínky pro uplatňování režimu pomoci a opravňování žádostí jsou 

nepřiměřené a nepřesné a podléhají četným kontrolám ze strany několika správních 

orgánů, které často nejednají shodně ani jednotně, což vede k tomu, že některé typy 

partnerů od režimu upustí a některé organizace producentů se rozhodnou o operační 

programy vůbec nežádat; domnívá se, že je nezbytné v tomto ohledu zprůhlednit evropské 

právní předpisy o uznávání organizací producentů s cílem zajistit právní jistotu tohoto 

režimu a předejít nejistotě mezi producenty; 

8. zdůrazňuje, že cíl dosáhnout průměrné míry 60 % pro rok 2013 stanovené v reformě 
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z roku 2007 byl nepřiměřený a svévolný, neboť nezohledňoval řadu důležitých faktorů, 

jako bylo přistoupení východoevropských zemí a nezbytné přizpůsobení prvků daného 

systému těmto zemím; 

9. je znepokojen skutečností, že největší organizace producentů (přibližně 18 % všech 

organizací producentů s obratem přesahujícím 20 milionů EUR) jsou příjemci přibližně 70 

% finanční pomoci EU; 

10. zastává názor, že hodnotící zprávy za rok 2012, kterou zaslaly BE, CY, CZ, DK, DE, ES, 

FR, HU, IT, NL, AT, PT a UK poukazují na nezbytnost zlepšit operační programy tak, 

aby optimalizovaly produkční náklady, stabilizovaly výrobní ceny a zlepšily přitažlivost 

organizací producentů; zdůrazňuje, že tyto programy pomáhají dosáhnout některých cílů v 

oblasti životního prostředí, jako je ochrana krajiny, zmírnění změn klimatu, zachování 

kvality ovzduší, vodních zdrojů a půdního fondu a snížení produkce odpadů; 

11. vyjadřuje politování nad následujícími slabými místy zjištěnými při stanovování 

některých vnitrostátních strategií: příliš vysokým počtem cílů, absencí přesně 

definovaných dílčích úkolů pro jednotlivé cíle a zejména velmi nízkou účinností krizové 

prevence a řídících nástrojů, především v souvislosti s pojištěním sklizně, propagací a 

komunikací a stahováním produktů z trhu, což je dáno především tím, že musí být 

financovány na úkor jiných strukturálních opatření, přičemž pomoc související se 

stahováním produktů z trhu je v mnoha případech nedostatečná, a rovněž kvůli značné 

administrativní zátěži; vyjadřuje politování nad skutečností, že tyto nástroje se umí 

vypořádat pouze se samostatnými tržními krizemi a nejsou vhodné pro řízení krizí 

velkého rozsahu, jako je například stávající krize způsobená ruským embargem;  

12. domnívá se, že je nezbytné stanovit preventivní opatření, která by organizacím producentů 

pomohla pochopit, správně vypočítat a používat určité předem definované výkonnostní 

ukazatele, a zdůrazňuje, že v mnoha případech je těchto ukazatelů příliš mnoho, což tento 

postup do značné míry znesnadňuje jak organizacím producentů, tak úřední správě; je 

přesvědčen o tom, že v této souvislosti by bylo mnohem užitečnější mít méně ukazatelů s 

větší vypovídající hodnotou; 

13. vyjadřuje politování nad skutečností, že Komise nepodala zprávu o nedostatcích 

kontrolních systémů týkajících se organizací producentů a operačních programů, a 

zdůrazňuje, že ve své výroční zprávě za rok 2013 Evropský účetní dvůr odhalil nedostatky 

při zajištění uznání seskupení producentů v Polsku; 

14. zdůrazňuje, že generální ředitel GŘ AGRI uvedl ve výroční zprávě GŘ o činnosti za rok 

2013 výhradu týkající se zajištění uznání seskupením producentů v Rakousku, 

Nizozemsku, Polsku a Spojeném království; uvádí, že se odhaduje, že až 25 % celkových 

výdajů může být ohroženo; domnívá se, že je v této souvislosti naprosto nutné ověřovat, 

zda případné vyřazení určité organizace producentů bylo zapříčiněno nesprávnými 

postupy uznávání ze strany vnitrostátních orgánů, což by mělo vést k jejich vyřazení pro 

nedodržování režimových cílů, nebo zda bylo zapříčiněno nejasnostmi ohledně pravidel, a 

v takovém případě by tato pravidla měla být lépe vysvětlena; 

15. poukazuje na to, že jak ruské embargo, tak program nouzových opatření pro trh s ovocem 

a zeleninou podléhajícím zkáze, který přijala Komise v srpnu a září 2014, potvrzuje, že 
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zlepšení krizové prevence a řídících nástrojů je absolutně nezbytné; 

16. žádá Komisi, aby podala zprávu o provádění pravidel požadujících, aby nejméně 10 % 

prostředků v každém operačním programu bylo vynaloženo na opatření v oblasti životního 

prostředí nad rámec povinných norem (nebo alternativního požadavku, aby každý 

program zahrnoval nejméně dvě taková opatření). 
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