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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule puu- ja 

köögiviljasektori tootjaorganisatsioone, rakendusfonde ja rakenduskavu käsitlevate sätete 

rakendamise kohta alates 2007. aasta reformist (COM(2014)0112), 

– võttes arvesse nõukogu määruse nr 1234/2007 (millega kehtestatakse 

põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete 

erisätteid)1 artikli 18 lõiget 4, 

A. arvestades, et 2007. aasta reformi eesmärk oli tugevdada puu- ja köögiviljasektori 

tootjaorganisatsioonide rolli, pakkudes neile muu hulgas laiema valiku vahendeid, et 

võimaldada neil ennetada turukriise ja nendega toime tulla, samuti edendades ja 

koondades tarneid, parandades kvaliteeti ja konkurentsivõimet , kohandades nõudlust 

vastavalt turule ning pakkudes tehnilist tuge keskkonnahoidlikuks tootmiseks; 

B. arvestades, et töötati välja stiimulid, et ergutada tootjaorganisatsioonide ühinemist, 

tootjaorganisatsioonide liitude teket ja riikidevahelist koostööd, et suurendada 

tootjaorganisatsioonide läbirääkimisjõudu turustusahelas; 

C. arvestades, et puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonid võivad moodustada 

rakendusfondi, mis rahastab liikmesriikide heakskiidu saanud rakenduskavasid; 

D. arvestades, et neid fonde rahastatakse tootjaorganisatsioonide liikmete panustest või 

tootjaorganisatsioonide endi poolt ning ELi rahalisest abist, ning et selline 

kaasrahastamine tugevdab abisaajate pühendumust ja aitab tagada abi mõistlikku 

kasutamist, samuti on sellel mitmekordistav mõju; 

E. arvestades, et teatavates piirkondades võidakse anda üleminekutoetust nende tootjate 

ergutamiseks, kes soovivad saada tootjarühma moodustamiseks tootjaorganisatsiooni 

staatust ning EL võib seda toetust osaliselt rahastada ning selle andmine lõpetatakse, kui 

tootjarühm on saanud tootjaorganisatsiooni staatuse; 

1. juhib tähelepanu asjaolule, et andmed, mis saadi komisjoni poolt seoses ELi puu- ja 

köögivilja korra läbivaatamisega 4. juunist 2012 kuni 9. septembrini 2012 läbi viidud 

avalikust konsultatsioonist poliitikavalikute teemal ja sellega seotud mõju hindamisest, 

näitasid, et enamus toetab vana korra jätkumist; 

2. märgib, et eelpool nimetatud raportis esitatud andmete kohaselt: 

a) ajavahemikul 2003–2010 vähenes veidi (–6 %) kogu ELi puu- ja köögiviljakasvatuse 

all olev maa-ala ning järsem oli langus puu- ja köögiviljakasvatusega tegelevate 

põllumajanduslike majapidamiste arvus (–39 %); 

                                                 
1 ELT L 154, 17.6.2009, lk 1. 
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b) suurenes keskmine puu- ja köögiviljakasvatuse all olev maa-ala põllumajandusliku 

majapidamise kohta; 

c) ajavahemikul 2004–2010 vähenes ELis veidi ka puu- ja köögiviljatoodangu maht 

(võrreldes aastatega 2004–2006 langes puu- ja köögiviljade keskmine toodang 2008.–

2010. aastal 3%), ja  

d) samal ajavahemikul kasvas veidi puu- ja köögiviljatoodangu väärtus jooksevhindades 

(6,5%); 

3. väljendab heameelt: 

a) organiseerituse taseme suurenemise üle: 2010. aastal oli tootjaorganisatsioonide / 

tootjaorganisatsioonide liitude turustatud ELi puu- ja köögiviljatoodangu koguväärtuse 

osakaal u 43% (2004. aastal oli see 34%); 

b) tootjaorganisatsioonide paranenud atraktiivsuse üle: kõigi nende puu- ja 

köögiviljatootjate osakaal, kes on tootjaorganisatsioonide liikmed, on jätkuvalt 

kasvanud (10,4%lt 2004. aastal 16,5%ni 2010. aastal); ja 

c) tootjaorganisatsioonide liitude suurenenud atraktiivsuse üle, mida näitab 

tootjaorganisatsioonide liitude arvu kiire suurenemine, mis on seotud 

tootjaorganisatsioonide liitude liikmeks olevate tootjaorganisatsioonide arvu ja 

osakaalu kiire suurenemisega; 

4. peab kahetsusväärseks, et organiseerituse tase on madal mitmes liikmesriigis, kus 

tootjaorganisatsioonid on väikesed nii tootjatest liikmete arvult kui ka turutoodangu 

koguväärtuse poolest ning et enamik tootjaid, eelkõige osades ELi lõunapoolsetes 

liikmesriikides ja ELiga 2004. aastal ja pärast seda ühinenud liikmesriikides on ELi puu- 

ja köögiviljasektori korrast otsese kasu saajate hulgast välja jäetud; 

5. juhib tähelepanu vajadusele suurendada selles sektoris organisatsioonide määra, pidades 

silmas, et see on kindlasti suurem piirkondades, kus tootmist ja turundust on rohkem 

moderniseeritud ja mis on suunatud ekspordile, kuid madalaim nendes riikides, mis ei ole 

paljude aastate jooksul saanud rakendusfonde kasutada; 

6. peab seepärast vajalikuks muuta tootjaorganisatsioone atraktiivsemaks, vähendades 

bürokraatiat ja suurendades Euroopa Liidu toetust nendele rühmadele, samuti parandades 

kriisijuhtimismehhanisme; 

7. juhib tähelepanu sellele, et abi taotlemise ja taotluste põhjendamise tingimused on liigsed 

ja ebamäärased ning peavad läbima mitmekordse kontrolli mitmetes haldusorganites, mis 

ei ole sageli kooskõlas ega täpsed, mistõttu teatud liiki partnerid loobuvad sellest korrast 

ning teatud tootjaorganisatsioonid otsustavad rakenduskavasid mitte esitada; peab sellega 

seoses hädavajalikuks täpsustada Euroopa õigusakte tootjaorganisatsioonide tunnistamise 

kohta, et tagada korra õiguskindlus ning vältida tootjate hulgas ebakindlust; 

8. rõhutab, et 2007. aasta reformis seatud eesmärk saavutada 2013. aastaks keskmine määr 

60 % oli liigne ja meelevaldne, kuna selles ei võetud arvesse mitmeid olulisi tegureid, 
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nagu Ida-Euroopa riikide liitumine ja vajadus kohandada süsteemi nende riikidega; 

9. väljendab muret selle pärast, et kõige suuremad tootjaorganisatsioonid (umbes 18 % 

kõigist tootjaorganisatsioonidest, kogukäibega rohkem kui 20 miljonit eurot) saavad 

umbes 70% ELi finantsabist; 

10. on seisukohal, et 2012. aastal BE, CY, CZ, DK, DE, ES, FR, HU, IT, NL, AT, PT ja UK 

saadetud hindamisaruanded näitavad vajadust parandada rakenduskavasid, et optimeerida 

tootmiskulusid, stabiliseerida tootjahindasid ja muuta tootjaorganisatsioone 

atraktiivsemaks; märgib, et need kavad aitavad saavutada mõnesid keskkonnaeesmärke 

nagu maastikukaitse, kliimamuutuste leevendamine, õhu, vee ja pinnase kvaliteedi 

säilitamine ja jäätmete tekitamise vähendamine. 

11. taunib järgmisi puudusi mõnede riiklike strateegiate koostamisel: liiga suur eesmärkide 

arv, konkreetsete eelnevalt määratletud sihtide puudumine, kriiside ennetamise ja 

ohjamise vahendite väga vähene kasutamine peamiselt seoses saagi kindlustamise, 

müügiedendamise, teabevahetuse ja toodete turult kõrvaldamisega, peamiselt seetõttu, et 

neid tuleb rahastada teiste struktuurimeetmete arvelt ja turult kõrvaldamise abi ei ole 

paljudel juhtudel piisav, lisaks on sageli tegemist märkimisväärse bürokraatiaga; mõistab 

hukka asjaolu, et need vahendid tulevad toime ainult üksiku turukriisiga, kuid ei ole 

piisavad suuremõõtmelise kriisi puhul, nagu praegune Venemaa embargost põhjustatud 

kriis;  

12. peab vajalikuks kehtestada ennetusmeetmed, mis aitaksid tootjaorganisatsioonidel mõista, 

õigesti arvutada ja kasutada teatud eelnevalt määratletud tulemuslikkuse näitajaid, ning 

rõhutab, et paljudel juhtudel on tulemuslikkuse näitajaid liiga palju, mis teeb menetluse 

raskeks nii tootjaorganisatsioonide kui ka haldusasutuste jaoks; usub, et selles kontekstis 

oleks kasulikum, kui näitajaid oleks vähem, kuid need oleksid olulisemad; 

13. peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjon vältis aruandlust tootjaorganisatsioonide ja 

rakenduskavade kontrollisüsteemide puuduste teemal ning rõhutab asjaolu, et Euroopa 

Kontrollikoja 2013. aasta aruandes leiti Poolas tootjarühmadele tunnustuse andmise puhul 

olulisi puudusi; 

14. rõhutab, et põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi peadirektor esitas 2013. 

aasta tegevusaruandes reservatsiooni Austria, Madalmaade, Poola ja Ühendkuningriigi 

tootjarühmade tunnustuse andmise suhtes; märgib, et hinnanguliselt on ohustatud kuni 

25 % kogukuludest; peab selles olukorras väga oluliseks kontrollida, kas 

tootjaorganisatsiooni võimalik diskvalifitseerimine tuleneb riiklike ametiasutuste 

ebaõigest tunnustamise menetlusest, mille tulemusena tuleks need ametiasutused 

diskvalifitseerida, kuna nad ei täida kehtiva korra eesmärke, või tuleneb see eeskirjade 

ebamäärasusest – sel juhul tuleks eeskirju täpsustada; 

15. juhib tähelepanu sellele, et Venemaa sisseveokeeld ja komisjoni poolt 2014. aasta augustis 

ja septembris kiiresti riknevate puu- ja köögiviljatoodete suhtes vastu võetud erakorraliste 

turumeetmete kava kinnitavad, et kriiside ennetamise ja ohjamise vahendite parandamine 

on hädavajalik; 

16. palub komisjonil anda aru selle kohta, kuidas on rakendatud eeskirja, mille kohaselt tuleb 
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vähemalt 10% kulutada keskkonnameetmetele, mis lähevad kaugemale kõigis 

rakenduskavades kehtestatud kohustuslikest normidest (või millega kehtestatakse 

alternatiivne nõue, et iga kava sisaldaks vähemalt kahte sellist meedet). 
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