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JAVASLATOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

– tekintettel a 2007. évi reformot követően a gyümölcs- és zöldségágazatban működő 

termelői szervezetekre, működési alapokra és operatív programokra vonatkozó 

rendelkezések végrehajtásáról szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 

bizottsági jelentésre (COM(2014)0112), 

– tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes 

mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK 

tanácsi rendelet 18. cikkének (4) bekezdésére1, 

A. mivel a 2007-es reform célja a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői 

szervezetek megerősítése volt, egyrészt többek között a piaci kockázatok megelőzésének 

és kezelésének lehetővé tétele érdekében eszközök szélesebb körének biztosításával, 

másrészt a kínálat javításával és koncentrációjával, a minőség és versenyképesség 

fokozásával, a kínálat piachoz történő hozzáigazításával és a környezetbarát termelés 

technikai támogatásával; 

B. mivel ösztönzőket hoztak létre a termelői szervezetek közötti és a termelői szervezetekből 

álló egyesületek közötti összeolvadás, valamint a nemzetközi együttműködés elősegítése 

érdekében, ezzel javítandó a termelői szervezetek alkupozícióját az értékesítési láncban; 

C. mivel a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek működési alapot 

hozhatnak létre a tagállamok által jóváhagyott operatív programok finanszírozására; 

D. mivel ezen alapok finanszírozását a termelői szervezet tagjaitól vagy magától a termelői 

szervezettől származó hozzájárulások, valamint uniós pénzügyi támogatás biztosítja, és 

mivel ez a fajta társfinanszírozás elősegíti a kedvezményezettek elköteleződését és azt, 

hogy a támogatást megfelelő módon használják fel, továbbá multiplikátor hatással bír; 

E. mivel bizonyos régiókban átmeneti, termelői csoportok alakítását célzó támogatás adható 

azon termelők részére, amelyek meg kívánják szerezni a termelői szervezeti státuszt, és 

mivel ezt a támogatást az Unió részben visszatérítheti, illetve a támogatás megszűnik, 

amint a termelői csoportot termelői szervezetként ismerik el; 

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az uniós gyümölcs- és zöldségágazat rendszerének a 

Bizottság által 2012. június 4. és szeptember 9. között lefolytatott felülvizsgálatával 

összefüggő, szakpolitikai alternatívákról szóló nyilvános konzultációból és ezen 

alternatívák hatásvizsgálatából az derül ki, hogy a többség a rendszer folytatását 

támogatja; 

2. megjegyzi, hogy a fent említett jelentés adatai szerint: 

                                                 
1 HL L 154., 2009.6.17., 1. o. 
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a) 2003–2010 között mérsékelt (6%-os) csökkenés következett be a gyümölcs- és 

zöldségtermesztés céljából igénybe vett uniós területeket nézve, a gyümölcs- és 

zöldségtermelő gazdaságok számát tekintve pedig ennél drasztikusabb (39%-os) 

visszaesés volt megfigyelhető, 

b) gazdasági üzemenként nőtt a gyümölcs- és zöldségtermelésre használt területek 

átlagos nagysága, 

c) az EU-ban kismértékben csökkent a gyümölcs- és zöldségtermelés volumene, ami azt 

jelenti, hogy 2008–2010 között a 2004–2006 közötti időszakhoz viszonyítva a 

gyümölcs-és zöldségtermelés átlagértékeit tekintve 3%-os csökkenés volt 

megfigyelhető, valamint  

d) ugyanebben az időszakban a gyümölcs- és zöldségtermelés átlagos értéke – folyó 

árakon – kismértékben (6,5%-kal) nőtt; 

3. üdvözli 

a) a szervezettségi fok javulását, amit az mutat, hogy a termelői szervezetek és a termelői 

szervezetekből álló egyesületek által forgalmazott gyümölcs- és zöldségtermékek 

teljes értékének aránya 2010-ben 43% volt (a 2004-es 34%-hoz képest), 

b) a termelői szervezetek növekvő vonzerejét, amit az mutat, hogy a termelői 

szervezetekben részt vevő gyümölcs- és zöldségtermelők aránya a 2004-es 10,4%-ról 

2010-ben 16,5%-ra nőtt, valamint 

c) a termelői szervezetekből álló egyesületek növekvő vonzerejét, amit bizonyít az ilyen 

egyesületek számának gyors emelkedése, valamint a termelői szervezetekből álló 

egyesületekhez tartozó termelői szervezetek számának és arányának jelentős 

növekedése; 

4. sajnálja, hogy számos tagállamban továbbra is alacsony a szervezettségi fok és a termelői 

szervezetek taglétszámukat és a piaci termelés összértékét tekintve egyaránt kicsik, 

valamint hogy a legtöbb termelő – különösen egyes déli tagállamokban és egyes 2004-ben 

vagy azt követően csatlakozott tagállamban – nem részesül a gyümölcs- és 

zöldségágazatra vonatkozó uniós rendszer közvetlen előnyeiből; 

5. emlékeztet rá, hogy az ágazatban növelni kell a szervezettség fokát, figyelembe véve, 

hogy az egyértelműen magasabb azon térségekben, ahol a termelés és forgalmazás 

korszerűbb és exportorientáltabb, és alacsonyabb azon országokban, ahol sok éven 

keresztül nem volt lehetőség a működési alapok felhasználására; 

6. ezért szükségesnek tartja a termelői szervezetek vonzerejének növelését a bürokrácia 

csökkentésével és az Európai Unió által e csoportoknak nyújtott támogatások növelésével, 

valamint a válságkezelési mechanizmusok javításával; 

7. hangsúlyozza, hogy a támogatás iránti kérelem feltételei és e kérelmek indoklásának 

feltételei sok helyen túlzottak és pontatlanok, és azokat számos, különböző szintű 

igazgatási szervnek kell többszörösen ellenőriznie, amely ellenőrzések sokszor nem 
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egységesek és pontosak, aminek következtében bizonyos típusú partnerek kiléphetnek a 

rendszerből, egyes termelői szervezetek pedig úgy dönthetnek, hogy nem nyújtanak be 

működési programot; ebben az összefüggésben alapvető fontosságúnak tartja a termelői 

szervezetek elismerésére vonatkozó uniós szabályozás egyértelművé tételét a rendszer 

jogbiztonságának szavatolása és a termelőket érintő bizonytalanságok elkerülése 

érdekében; 

8. hangsúlyozza, hogy a 2007-es reform során kitűzött azon cél, hogy 2013-ra megvalósuljon 

a 60%-os arány, túlzott és önkényes volt, mivel nem vett figyelembe olyan fontos 

tényezőket, mint például a kelet-európai országok belépése, valamint hogy ezen 

országoknak igazodniuk kell a rendszer sajátosságaihoz; 

9. aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az uniós pénzügyi támogatás 

hozzávetőlegesen 70%-át a legnagyobb termelői szervezetek (az összes termelői szervezet 

mintegy 18%-a, 20 millió eurót meghaladó forgalommal) kapják; 

10. úgy véli, hogy a belga, a ciprusi, a cseh, a dán, a német, a spanyol, a francia, a magyar, az 

olasz, a holland, az osztrák, a portugál és a brit hatóságok által küldött 2012. évi értékelő 

jelentések azt bizonyítják, hogy a termelési költségek optimalizálása, a termelői árak 

stabilizálása és a termelői szervezetek vonzerejének növelése érdekében javítani kell a 

működési programokat; hangsúlyozza, hogy ezek a programok hozzájárulnak egyes 

környezetvédelmi célkitűzések – például a tájmegőrzés, az éghajlatváltozás mérséklése, a 

levegő-, víz- és talajminőség megőrzése és a  hulladékképződés mérséklése – 

megvalósításához; 

11. helyteleníti bizonyos nemzeti stratégiák kialakításának alábbi hiányosságait: a 

célkitűzések túlságosan magas száma, az egyes célkitűzések esetében a pontos, előre 

megállapított célértékek hiánya, valamint különösen sajnálatosnak tartja a 

válságmegelőzési és -kezelési eszközkészlet működési hatékonyságának rendkívül 

alacsony voltát, ami elsősorban a betakarítási biztosításra, a promócióra és 

kommunikációra, valamint a forgalomból történő kivonásra összpontosul, főként mivel 

ezeket más strukturális intézkedések rovására kell finanszírozni, és mivel a forgalomból 

történő kivonásra irányuló támogatások sok esetben nem elégségesek, amit jelentős 

bürokratikus terhek is súlyosbítanak; helyteleníti, hogy ezek az eszközök csupán egyedi 

válságokra képesek választ adni, ám nem elégségesek például a jelenlegi orosz embargó 

miattihoz hasonló nagyságrendű válságok kezeléséhez;  

12. szükségesnek tartja az olyan megelőző intézkedések elfogadását, amelyek segítségével a 

termelői szervezetek az előre megállapított teljesítménymutatókat meg tudnák érteni, 

megfelelően ki tudnák számítani és használni tudnák, és hangsúlyozza, hogy sok esetben 

túl sok eredménymutató létezik, ami jelentősen megnehezítik az eljárást mind a termelői 

szervezetek, mind az igazgatási szervek számára; úgy véli, hogy ebben a tekintetben jóval 

hasznosabb lenne, ha kevesebb, ám lényegibb mutatókat alkalmaznának; 

13. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a Bizottság elmulasztott jelentést tenni a termelői 

szervezetekkel és az operatív programokkal kapcsolatos ellenőrzési rendszerek 

hiányosságairól, és hangsúlyozza, hogy az Európai Számvevőszék 2013-as éves 

jelentésében hiányosságokat tárt fel a lengyelországi termelői csoportok elismerésének 

megadásával kapcsolatban; 
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14. hangsúlyozza, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság főigazgatója 

2013-as éves tevékenységi jelentésében fenntartást alkalmazott az ausztriai, hollandiai, 

lengyelországi és egyesült királysági termelői csoportok elismerésének megadása 

tekintetében; megjegyzi, hogy a becslések szerint az összes kiadás akár 25%-a is 

veszélyben lehet; úgy véli, hogy ebben az összefüggésben igen fontos megállapítani, hogy 

egy adott termelői szervezet lehetséges kizárása annak tulajdonítható-e vagy sem, hogy a 

nemzeti hatóságok azt nem megfelelő módon ismerték el, ami e hatóságok kizárását kell, 

hogy eredményezze, mivel nem felelnek meg a rendszer célkitűzéseinek, vagy hogy a 

kizárás oka a szabályozás egyértelműségének hiánya, ami a szabályok egyértelművé 

tételét teszi szükségessé; 

15. rámutat arra, hogy az orosz embargó és a Bizottság által 2014 augusztusában és 

szeptemberében elfogadott, a romlandó gyümölcsöket és zöldségeket érintő sürgősségi 

piactámogatási intézkedések egyaránt bizonyítják, hogy valóban mindenképpen szükség 

van a válságmegelőzés és -kezelés javítására; 

16. arra kéri a Bizottságot, hogy tegyen jelentést arról, hogyan hajtották végre azt a szabályt, 

amely előírja, hogy valamennyi operatív programban legalább 10%-ot fordítsanak olyan 

környezetvédelmi fellépésekre, amelyek túlmutatnak a kötelező normákon (vagy hogy 

minden program tartalmazzon legalább 2 ilyen fellépést). 
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