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FORSLAG 

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som 

er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

– der henviser til rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om 

gennemførelsen af bestemmelser om producentorganisationer, driftsfonde og 

driftsprogrammer i sektoren for frugt og grøntsager siden 2007-reformen 

(COM(2014)0112), 

– der henviser til artikel 18, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles 

markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse 

landbrugsprodukter1, 

A. der henviser til, at 2007-reformen havde til formål at styrke producentorganisationer i 

sektoren for frugt- og grøntsager ved at tilvejebringe et bredere udvalg af redskaber for 

bl.a. at gøre det muligt at forebygge og styre markedsrisici samt forbedre og koncentrere 

forsyningen, forbedre kvaliteten og konkurrenceevnen, at tilpasse udbuddet således, at det 

matcher markedet, og at yde teknisk bistand til miljøvenlig produktion, etc.; 

B. der henviser til, at der blev indført incitamenter for at fremme sammenlægninger mellem 

producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer og 

tværnationalt samarbejde for at udvikle producentorganisationers forhandlingsstyrke i 

distributionskæden; 

C. der henviser til, at producentorganisationerne i sektoren for frugt- og grøntsager kan 

oprette en driftsfond, som kun må bruges til at finansiere driftsprogrammer, der er 

godkendt af medlemsstaterne; 

D. der henviser til, at disse fonde finansieres af bidrag fra producentorganisationernes 

medlemmer eller af producentorganisationen selv og EU's finansielle støtte, og at denne 

medfinansiering fremmer en forpligtelse for modtagerne og bidrager til at sikre, at de 

udnytter støtten, og at den har en multiplikatoreffekt; 

E. der henviser til, at overgangsstøtte i visse regioner kan ydes til at tilskynde producenter, 

som ønsker at få status som producentorganisationer, til at etablere 

producentsammenslutninger, og at disse midler delvist kan refunderes af EU og ophører, 

når producentsammenslutningen er anerkendt som en producentorganisation; 

1. påpeger, at den offentlige høring om politiske valgmuligheder og konsekvensanalyser 

heraf i forbindelse med revurderingen af EU-ordningen for sektoren for frugt- og 

grøntsager, som Kommissionen foretog fra 4. juni 2012 til den 9. september 2012, viste, at 

der var et flertal for at fortsætte ordningen; 

2. bemærker, at der ifølge oplysningerne i den førnævnte rapport var: 

                                                 
1 EUT L 154 af 17.6.2009, s. 1. 
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a) et mindre fald i EU's samlede areal til dyrkning af frugt og grøntsager i perioden 2003-

2010 (- 6 %), og et kraftigt fald i antallet af landbrugsbedrifter, der dyrkede frugt og 

grøntsager (- 39 %) 

b) en forøgelse i gennemsnitsarealet til dyrkning af frugt og grøntsager pr. bedrift 

c) et mindre fald i produktionsmængden af frugt og grøntsager i EU, dvs. et fald på 3 % i 

den gennemsnitlige frugt- og grøntsagsproduktion i perioden 2008-2010 sammenlignet 

med 2004-2006 samt  

d) en mindre stigning i samme periode i grøntsagsproduktionens gennemsnitlige værdi i 

løbende priser: + 6,5 % 

3. glæder sig over 

a) stigningen i organiseringsgraden, og at andelen af den samlede produktionsværdi af 

frugt og grøntsager, som blev afsat af producentorganisationerne og 

producentorganisationernes sammenslutninger i EU, er på omkring 43 % (34 % i 

2004); 

b) producentorganisationernes øgede tiltrækningskraft, og at andelen af det samlede antal 

af frugt- og grøntsagsproducenter, der er medlem af en producentorganisation, er 

vokset fra 10,4 % i 2004 til 16,5 % i 2010, samt 

c) den stigende tiltrækningskraft af producentorganisationers sammenslutninger, som er 

kommet til udtryk ved den hurtige stigning i antallet af producentorganisationers 

sammenslutninger, kombineret med den markante stigning i antallet og andelen af 

producentorganisationer, som er medlem af en sammenslutning; 

4. beklager, at organiseringsgraden er lav i adskillige medlemsstater med 

producentorganisationer, som er små, både hvad angår antallet af producentmedlemmer 

og i forhold til den samlede andel af produktionen på markedet, og at de fleste 

producenter, navnlig i nogle sydlige medlemsstater og nogle medlemsstater, som tiltrådte 

EU i 2004 og senere, er udelukket fra de direkte fordele ved EU-ordningen for sektoren 

for frugt og grøntsager; 

5. påpeger behovet for at forbedre organiseringsgraden i sektoren i betragtning af, at den er 

klart højere i regioner, hvor produktionen og markedsføringen er mere moderniseret og 

gearet til eksport, samtidig med at den er mindst i lande, som ikke har haft nogen 

mulighed for at bruge driftsfonde i mange år; 

6. mener, at det derfor er nødvendigt at gøre producentorganisationer mere attraktive ved at 

mindske bureaukratiet og forbedre støtten, som Den Europæiske Union giver til disse 

grupper, samt at forbedre krisestyringsmekanismerne; 

7. påpeger, at betingelserne for ansøgning om støtte fra ordningen og begrundelserne i 

ansøgningerne er omfattende og upræcise og er genstand for flere kontroller af en række 

administrative organer, som ofte hverken er konsekvente eller præcise, hvilket fører til, at 

visse typer partnere opgiver ordningen, og at visse producentorganisationer vælger ikke at 
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indsende driftsprogrammer; mener, at det er afgørende i denne forbindelse at præcisere 

EU-lovgivningen om anerkendelse af producentorganisationer for at sikre ordningens 

retssikkerhed og forebygge usikkerhed blandt producenter; 

8. understreger, at målet om at nå en gennemsnitlig sats på 60 % i 2013, der blev fastsat i 

2007-reformen, var uforholdsmæssigt højt og vilkårligt fastsat, idet det slet ikke tog 

hensyn til en række betydningsfulde faktorer, som de østeuropæiske lande tiltrædelse og 

behovet for at tilpasse ordningens karakteristika til disse lande; 

9. er bekymret over, at de største producentorganisationer (ca. 18 % af alle 

producentorganisationer med en omsætning på mere end 20 mio. EUR) modtager ca. 70 % 

af EU's finansielle støtte; 

10. mener, at 2012-evalueringsrapporterne, som blev fremlagt af BE, CY, CZ, DK, DE, ES, 

FR, HU, IT, NL, AT, PT og UK, viser behovet for at forbedre driftsprogrammerne for at 

optimere produktionsomkostningerne, stabilisere producentpriserne og øge 

producentorganisationernes tiltrækningskraft; påpeger, at disse programmer bidrager til at 

nå visse miljømæssige mål, såsom landskabsbeskyttelse, modvirkning af klimaændringer, 

bevarelse af luft-, vand-, og jordkvaliteten og begrænsning af affaldsproduktionen; 

11. beklager følgende svagheder i fastlæggelsen af nogle nationale strategier: et for stort antal 

mål, manglen på præcise forhåndsdefinerede målsætninger for de forskellige mål og især 

den meget begrænsede operationelle effektivitet af instrumenterne til kriseforebyggelse og 

-styring navnlig i forbindelse med høstforsikring, salgsfremme og kommunikation og 

tilbagekøb fra markedet, hovedsagelig fordi disse skal finansieres til skade for andre 

strukturforanstaltninger, og at støtten til tilbagekøb i mange tilfælde ikke er tilstrækkelig, 

og også fordi der er et betydeligt bureaukrati i denne forbindelse; beklager, at disse 

instrumenter kun kan håndtere individuelle markedskriser og er utilstrækkelige til at styre 

omfattende kriser som f.eks. den nuværende krise som følge af den russiske embargo;  

12. mener, at der er et behov for at udarbejde forebyggende foranstaltninger, der kan hjælpe 

producentorganisationerne med at forstå og korrekt at udregne og anvende bestemte 

forhåndsdefinerede resultatindikatorer og understreger, at der i mange tilfælde er et for 

stort antal resultatindikatorer, som gør proceduren særdeles vanskelig både for 

producentorganisationer og administrationen; mener, at det i denne forbindelse ville være 

langt mere nyttigt at have færre men mere betydningsfulde indikatorer; 

13. beklager, at Kommissionen undlod at rapportere om svagheder i kontrolsystemerne for 

producentorganisationer og driftsprogrammer og fremhæver, at Den Europæiske 

Revisionsret i sin årsberetning for 2013 afslørede mangler i forbindelse med anerkendelse 

af producentsammenslutninger i Polen; 

14. understreger, at generaldirektøren for GD AGRI fremsatte et forbehold i 

generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport for 2013 med hensyn til anerkendelse af 

producentsammenslutninger i Østrig, Nederlandene, Polen og Det Forenede Kongerige; 

notere sig, at det anslås, at op til 25 % af de samlede udgifter kan være risikofyldte; 

mener, at det i denne forbindelse er afgørende at kontrollere, hvorvidt en mulig 

diskvalifikation af en producentorganisation skyldes fejlagtige anerkendelsesprocedurer 

fra de nationale myndigheders side, som bør føre til, at disse myndigheder diskvalificeres 
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som følge af, at de ikke opfylder ordningens målsætninger, og hvorvidt den skyldes 

manglende klarhed i bestemmelserne, hvor bestemmelserne i givet fald bør præciseres; 

15. påpeger, at både den russiske embargo og programmet for hastende 

markedsforanstaltninger for letfordærvelige frugt- og grøntsagsprodukter, som blev 

vedtaget af Kommissionen i august og september 2014 bekræfter, at det er absolut 

nødvendigt med forbedring af instrumenterne til kriseforebyggelse og -styring; 

16. anmoder Kommissionen om at rapportere om gennemførelsen af reglen om, at mindst 

10 % af midlerne anvendes til miljøforanstaltninger, som går længere end obligatoriske 

standarder i hvert driftsprogram (eller alternativt et krav om, at hvert program indeholder 

mindst to sådanne foranstaltninger). 
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