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IEROSINĀJUMI 

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 

attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par to noteikumu 

īstenošanu, ko pēc 2007. gada reformas piemēro ražotāju organizācijām, darbības fondiem 

un darbības programmām augļu un dārzeņu nozarē (COM(2014)0112), 

– ņemot vērā 18. panta 4. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido 

lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem 

lauksaimniecības produktiem1, 

A. tā kā 2007. gada reformas mērķis bija stiprināt augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas, 

šajā nolūkā nodrošinot plašāku klāstu instrumentu — tostarp pasākumus ar tirgu saistīto 

risku nepieļaušanai un pārvaldīšanai — kā arī pastiprinot un koncentrējot piegādi, 

uzlabojot kvalitāti un konkurētspēju, pielāgojot piegādi tirgus vajadzībām un sniedzot 

tehnisku atbalstu videi nekaitīgai ražošanai; 

B. tā kā, lai palielinātu ražotāju organizāciju ietekmi sarunās izplatīšanas ķēdē, tika radīti 

stimuli nolūkā veicināt ražotāju organizāciju apvienošanos un ražotāju organizāciju 

apvienību apvienošanos, kā arī starptautisku sadarbību; 

C. tā kā ražotāju organizācijas augļu un dārzeņu nozarē var izveidot darbības fondu, lai 

finansētu dalībvalstu apstiprinātas darbības programmas; 

D. tā kā šos fondus finansē ražotāju organizāciju locekļi vai pašas ražotāju organizācijas, kā 

arī izmantojot ES finansiālo atbalstu, un tā kā ar šādu līdzfinansēšanu tiek atbalstītas 

līdzekļu saņēmēju saistības un tā palīdz nodrošināt atbalsta lietderīgu izmantošanu un to, 

ka tam ir palielinoša ietekme; 

E. tā kā atsevišķos reģionos var tikt sniegts pārejas posma atbalsts, lai mudinātu ražotājus, 

kas vēlas iegūt ražotāju organizācijas statusu, lai veidotu ražotāju grupas, un tā kā šo 

finansējumu var daļēji atmaksāt ES un tā piešķiršanu pārtrauc, tiklīdz ražotāju grupa ir 

atzīta par ražotāju organizāciju, 

1. norāda, ka sabiedriskās apspriešanās par iespējamo īstenojamo politiku un tās ietekmes 

novērtējums saistībā ar augļu un dārzeņu nozarei piemērojamā ES režīma pārskatīšanu, ko 

Komisija veica laikposmā no 2012. gada 4. jūnija līdz 9. septembrim, atklāja, ka vairums 

atbalsta šī režīma piemērošanu; 

2. atzīmē, ka saskaņā ar iepriekš minētajā ziņojumā sniegtajiem datiem: 

a) Eiropas Savienībā laikposmā no 2003. līdz 2010. gadam nedaudz samazinājusies augļu 

koku un dārzeņu aizņemtā kopējā platība (-6 %) un straujāk samazinājies ar augļu 

kokiem un dārzeņiem apstādīto zemes gabalu skaits (-39,1 %); 

                                                 
1  OV L 154, 17.6.2009., 1. lpp. 
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b) ir palielinājusies vidējā ar augļu kokiem un dārzeņiem apstādītā platība uz vienu 

zemes gabalu; 

c) Eiropas Savienībā nedaudz samazinājies augļu un dārzeņu ražošanas apjoms: 

laikposmā no 2008. līdz 2010. gadam salīdzinājumā ar laikposmu no 2004. līdz 

2006. gadam vidējais augļu un dārzeņu ražošanas apjoms samazinājies par 3 %;  

d) tajā pašā laikposmā nedaudz (par 6,5 %) ir palielinājusies vidējā saražotās augļu un 

dārzeņu produkcijas vērtība faktiskajās cenās; 

3. atzinīgi vērtē: 

(a) ražotāju apvienošanās organizācijās līmeņa palielināšanos, kopējam ražotāju 

organizāciju un ražotāju organizāciju apvienību pārdotās ES augļu un dārzeņu 

produkcijas īpatsvaram 2010. gadā sasniedzot aptuveni 43 % (2004. gadā — 34 %); 

(b) ražotāju organizāciju pievilcības palielināšanos, to augļu un dārzeņu ražotāju 

īpatsvaram, kuri ir ražotāju organizāciju locekļi, palielinoties no 10,4 % 2004. gadā 

līdz 16,5 % 2010. gadā; 

(c) ražotāju organizāciju apvienību pievilcības palielināšanos, par ko liecina ražotāju 

organizāciju apvienību skaita straujais pieaugums un to ražotāju organizāciju skaita un 

īpatsvara būtiskais pieaugums, kuras ir šo apvienību locekles; 

4. pauž nožēlu par to, ka vairākās dalībvalstīs ražotāju apvienošanās organizācijās līmenis 

joprojām ir zems, jo ražotāju organizācijas ir mazas gan to locekļu skaita, gan pārdodamās 

produkcijas kopējās vērtības ziņā, un par to, ka vairākums ražotāju, it īpaši dažās dienvidu 

dalībvalstīs un dažās valstīs, kas ES pievienojās 2004. gadā un vēlāk, negūst labumu no 

augļu un dārzeņu nozarei piemērojamā ES režīma; 

5. norāda, ka ir jāpalielina ražotāju apvienošanās organizācijās līmenis, paturot prātā to, ka 

šis līmenis ir acīmredzami augstāks reģionos, kuros ražošana un tirgvedība ir vairāk 

modernizētas un virzītas uz eksportu, un zemāks valstīs, kurām nav bijusi izdevība 

daudzus gadus izmantot darbības fondus; 

6. tādēļ uzskata, ka ir jāpalielina ražotāju organizāciju pievilcība, mazinot birokrātiju, 

uzlabojot atbalstu, ko šīm grupām sniedz Eiropas Savienība, un uzlabojot krīzes 

pārvarēšanas mehānismus; 

7. norāda, ka noteikumi par pieteikšanos atbalsta režīma piemērošanai un pieteikumu 

pamatošanas noteikumi ir pārmērīgi un neprecīzi un ka tie ir pakļauti daudzkārtīgām 

administratīvo institūciju veiktām pārbaudēm, kas bieži vien nav nedz saskaņotas, nedz 

precīzas, tādējādi novedot pie tā, ka dažu veidu partneri atstāj šo režīmu un dažas ražotāju 

organizācijas nolemj neiesniegt darbības programmas; uzskata, ka šajā sakarībā ir ļoti 

svarīgi skaidrot Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumus par ražotāju organizāciju 

atzīšanu, lai nodrošinātu režīma tiesisko noteiktību un novērstu neskaidrību ražotāju vidū; 

8. uzsver, ka 2007. gada reformas laikā noteiktais mērķis līdz 2013. gadam panākt vidējo 

līmeni 60 % apmērā bija pārmērīgs un neobjektīvs, jo tā noteikšanā netika ņemta vērā 
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virkne būtisku faktoru, piemēram, Austrumeiropas valstu pievienošanās un 

nepieciešamība sistēmas iezīmes pielāgot šīm valstīm; 

9. pauž bažas, ka lielākās ražotāju organizācijas (apmēram 18 % no visām ražotāju 

organizācijām, kuru apgrozījums ir lielāks par EUR 20 miljoniem) saņem aptuveni 70 % 

no ES finansiālā atbalsta; 

10. uzskata, ka Apvienotās Karalistes, Austrijas, Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Francijas, Itālijas, 

Kipras, Nīderlandes, Portugāles, Spānijas, Ungārijas un Vācijas iesniegtie 2012. gada 

novērtējuma ziņojumi liecina par nepieciešamību uzlabot darbības programmas, lai 

optimizētu ražošanas izmaksas, stabilizētu ražotāja cenas un palielinātu ražotāju 

organizāciju pievilcību, norāda, ka minētās programmas palīdz sasniegt dažus vides jomas 

mērķus, piemēram, ainavas saglabāšanu, klimata pārmaiņu mazināšanu, gaisa, ūdens un 

augsnes kvalitātes saglabāšanu un radīto atkritumu daudzuma samazināšanu; 

11. pauž nožēlu par šādiem dažu valsts stratēģiju noteikšanā konstatētajiem trūkumiem: pārāk 

lielais mērķu skaits, dažādo mērķu sasniegšanai nepieciešamo iepriekš noteiktu precīzu 

uzdevumu trūkums un it īpaši ļoti zemais krīzes novēršanas un pārvarēšanas instrumentu 

izmantošanas līmenis galvenokārt saistībā ar ražas apdrošināšanu, pārdošanas veicināšanu 

un komunikāciju, kā arī izstrādājumu atsaukšanu, galvenokārt tāpēc, ka tie ir jāfinansē uz 

citu strukturālu pasākumu rēķina un palīdzība izstrādājumu atsaukšanai daudzos 

gadījumos ir nepietiekama, kā arī tāpēc, ka šādi gadījumi ir saistīti ar ievērojamu 

birokrātiju; pauž nožēlu, ka minētie instrumenti ir pietiekami tikai individuāla tirgus 

krīzes gadījumā, bet ne gadījumos, kad ir jāpārvar liela mēroga krīzes, piemēram, 

pašreizējā krīze, ko izraisīja Krievijas noteiktais embargo; 

12. uzskata, ka ir jāparedz preventīvi pasākumi, lai palīdzētu ražotāju organizācijām saprast, 

pareizi aprēķināt un izmantot iepriekš noteiktus izpildes rādītājus, un uzsver, ka daudzos 

gadījumos izpildes rādītāju ir pārāk daudz, kas attiecīgo procedūru padara ļoti sarežģītu 

gan ražotāju organizācijām, gan administrācijai; uzskata, ka šajā sakarībā būtu daudz 

lietderīgāk, ja izpildes rādītāju būtu mazāk, bet tie būtu nozīmīgāki; 

13. pauž nožēlu, ka Komisija izvairījās no ziņošanas par trūkumiem ražotāju organizāciju un 

darbības programmu kontroles sistēmās, un uzsver, ka Eiropas Savienības Revīzijas palāta 

savā 2013. gada pārskatā uzrādījusi nepilnības ražotāju grupu atzīšanā Polijā; 

14. uzsver, ka Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta 2013. gada darbības pārskatā 

ģenerāldirektors ir iekļāvis atrunu attiecībā uz ražotāju grupu atzīšanu Apvienotajā 

Karalistē, Austrijā, Nīderlandē un Polijā; atzīmē — tiek lēsts, ka riskam varētu būt 

pakļauti līdz pat 25 % no kopējiem izdevumiem; uzskata, ka šajā sakarībā ir ļoti svarīgi 

pārbaudīt, vai ražotāju organizācijas iespējamās diskvalifikācijas iemesls ir nepareizas 

procedūras, ko dalībvalsts iestādes izmanto ražotāju organizāciju atzīšanai (tādā gadījumā 

attiecīgās iestādes būtu jādiskvalificē, pamatojoties uz to, ka tās neīsteno režīma mērķus), 

vai arī neskaidri noteikumi (tādā gadījumā būtu jāskaidro noteikumi); 

15. norāda, ka gan Krievijas 2014. gada augustā noteiktais embargo, gan 2014. gada 

septembrī Komisijas pieņemtā ārkārtēju tirgus pasākumu programma attiecībā uz augļiem 

un dārzeņiem, kas ātri bojājas, apstiprina to, ka noteikti jāuzlabo krīzes novēršanas un 

pārvarēšanas instrumenti; 
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16. prasa Komisijai ziņot par to, kā tiek īstenots noteikums, ar ko paredz ikvienā darbības 

programmā vismaz 10 % līdzekļu izlietot darbībām vides jomā, kuras pārsniedz obligātos 

standartus (vai pretējā gadījumā paredzot, ka ikvienā programmā tiek iekļautas vismaz 

divas šādas darbības). 
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