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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie landbouw 

en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 

tenuitvoerlegging van de bepalingen betreffende producentenorganisaties, actiefondsen en 

operationele programma's in de sector groenten en fruit sinds de hervorming van 2007 

(COM/2014/0112), 

– gezien artikel 18, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een 

gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een 

aantal landbouwproducten1, 

A. overwegende dat de hervorming van 2007 ten doel had de rol van producentenorganisaties 

(PO's) in de sector groenten en fruit te versterken door hun meer instrumenten aan te 

reiken om, in combinatie met andere maatregelen, marktrisico's te kunnen voorkomen en 

te beheersen, alsmede door het aanbod te vergroten en te concentreren, de kwaliteit en de 

concurrentiepositie te verbeteren, het aanbod op de marktvraag af te stemmen en 

technische steun te verlenen met het oog op milieuvriendelijke productie; 

B. overwegende dat er stimulansen zijn gecreëerd om fusies van PO's en verenigingen van 

producentenorganisaties (VPO's) evenals grensoverschrijdende samenwerking aan te 

moedigen, om daarmee de onderhandelingspositie van de PO's in de distributieketen te 

versterken; 

C. overwegende dat PO's in de sector groenten en fruit een actiefonds kunnen opzetten voor 

de financiering van operationele programma's die door de lidstaten zijn goedgekeurd; 

D. overwegende dat die fondsen worden gevoed met bijdragen van de PO-leden of de PO 

zelf en met financiële steun van de EU, en dat deze medefinanciering de betrokkenheid 

van de begunstigden vergroot en bijdraagt tot een goede besteding van de steun door de 

begunstigden en daarnaast een multiplicatoreffect heeft; 

E. overwegende dat in bepaalde regio's overgangssteun kan worden verleend om 

producenten die de PO-status willen verwerven, ertoe aan te zetten een producentengroep 

te vormen, en dat deze financiering gedeeltelijk door de EU kan worden vergoed en wordt 

stopgezet wanneer de producentengroep als PO is erkend; 

1. wijst erop dat uit de openbare raadpleging over beleidsopties en de desbetreffende 

effectbeoordeling in verband met de evaluatie van de EU-regeling voor de sector groenten 

en fruit die de Commissie van 4 juni 2012 tot 9 september 2012 heeft uitgevoerd, naar 

voren is gekomen dat er een meerderheid vóór voortzetting van de regeling is; 

2. stelt vast dat volgens de in bovengenoemd verslag opgenomen gegevens: 

(a) in de periode 2003-2010 de totale met groenten en fruit beteelde oppervlakte in de 

                                                 
1 PB L 154 van 17.6.2009, blz. 1. 
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Unie licht is gekrompen (- 6 %) en het aantal landbouwbedrijven die groenten en fruit 

telen scherper is gedaald (- 39,1 %) 

(b) de gemiddelde met groenten en fruit beteelde oppervlakte per bedrijf is toegenomen; 

(c) zich een kleine daling voordeed in het productievolume van groenten en fruit in de EU 

(de productie lag in de periode 2008-2010 gemiddeld 3 % lager dan in 2004-2006), en  

(d) in dezelfde periode de waarde van de groente- en fruitproductie in lopende prijzen 

licht is toegenomen: + 6.5 %; 

3. is verheugd over: 

(a) de toename van de organisatiegraad, waardoor PO's en VPO's in 2010, uitgaande van 

de waarde, ongeveer 43 % van de totale groente- en fruitproductie in de EU op de 

markt hebben gebracht (tegenover 34 % in 2004); 

(b) de toegenomen aantrekkingskracht van PO's, waardoor het percentage van het totale 

aantal groente- en fruittelers dat aangesloten is bij een PO is gestegen van 10,4 % in 

2004 tot 16,5 % in 2010, en 

(c) de toegenomen aantrekkingskracht van VPO's, zoals blijkt uit het snel stijgende aantal 

VPO's en de aanzienlijke getalsmatige en procentuele toename van het aantal PO's die 

lid van een VPO zijn; 

4. betreurt het dat de organisatiegraad in verscheidene lidstaten laag blijft, met PO's die 

zowel een gering aantal aangesloten leden hebben als een lage productiewaarde 

vertegenwoordigen, en dat de meeste producenten, met name in een aantal zuidelijke 

lidstaten en lidstaten die in 2004 of later tot de EU zijn toegetreden, niet kunnen profiteren 

van de rechtstreekse voordelen die de EU-regeling de sector groenten en fruit biedt; 

5. wijst erop dat de organisatiegraad in deze sector moet worden verhoogd, waarbij in het 

achterhoofd moet worden gehouden dat de organisatiegraad duidelijk hoger is in regio's 

met een modernere en op de export gerichte productie en marketing, en het zwakst in 

landen die jarenlang niet van actiefondsen gebruik hebben kunnen maken; 

6. acht het daarom noodzakelijk dat producentenorganisaties aantrekkelijker worden 

gemaakt door de administratieve rompslomp terug te dringen en de steunverlening van de 

Europese Unie aan deze groepen te verbeteren, alsmede door verbeteringen aan te brengen 

in de mechanismen voor crisisbeheer; 

7. wijst erop dat de voorwaarden voor het aanvragen van steun uit de regeling en het 

onderbouwen van aanvragen buitensporig en onnauwkeurig zijn en dat er tal van controles 

door allerlei bestuursorganen plaatsvinden die vaak noch consequent noch nauwkeurig te 

werk gaan, wat ertoe leidt dat bepaalde partners uit de regeling stappen en bepaalde PO's 

besluiten geen operationele programma's in te dienen; acht het in dit verband van cruciaal 

belang dat de Europese wetgeving inzake de erkenning van PO's wordt verduidelijkt om 

de juridische soliditeit van de regeling te garanderen en te voorkomen dat onder de 

producenten onzekerheid ontstaat; 
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8. onderstreept dat de bij de hervorming in 2007 geformuleerde doelstelling van een 

gemiddeld percentage van 60 % in 2013 veel te hoog gegrepen en willekeurig gekozen 

was, omdat er geen rekening is gehouden met een aantal belangrijke factoren, zoals de 

toetreding van Oost-Europese landen en de noodzaak van aanpassing van de 

systeemkenmerken aan die landen; 

9. vindt het zorgwekkend dat de grootste PO's (circa 18 % van alle PO's, met een omzet van 

meer dan 20 miljoen EUR) ongeveer 70 % van de financiële steun van de EU ontvangen; 

10. is van mening dat de evaluatieverslagen over 2012 die zijn ingediend door BE, CY, CZ, 

DK, DE, ES, FR, HU, IT, NL, AT, PT en UK, aantonen dat de operationele programma's 

moeten worden verbeterd teneinde de productiekosten te optimaliseren, de 

producentenprijzen te stabiliseren en de aantrekkelijkheid van PO's te verhogen; wijst erop 

dat deze programma's bijdragen tot de verwezenlijking van bepaalde milieudoelstellingen, 

zoals landschapsbehoud, beperking van klimaatverandering, behoud van de lucht-, water- 

en bodemkwaliteit en vermindering van de afvalproductie; 

11. betreurt de volgende tekortkomingen bij het uitstippelen van een aantal nationale 

strategieën: te veel doelstellingen, geen precieze, vooraf vastgestelde streefcijfers voor de 

verschillende doelstellingen en met name de zeer beperkte operationele effectiviteit van 

instrumenten voor crisispreventie en -beheersing, voornamelijk met betrekking tot 

oogstverzekering, afzetbevordering en communicatie en het uit de markt nemen van 

producten, hetgeen voornamelijk te wijten is aan het feit dat de financiering ervan ten 

koste gaat van andere structuurmaatregelen en de steun voor uit de markt genomen 

producten in veel gevallen niet voldoende is, en ook aan het feit dat de administratieve 

rompslomp aanzienlijk is; betreurt het feit dat die instrumenten alleen individuele 

marktcrises aankunnen en niet voldoen bij grootschalige crises, zoals de huidige crisis als 

gevolg van het Russische embargo;  

12. stelt vast dat er behoefte is aan preventieve maatregelen om PO's te helpen om vooraf 

vastgestelde prestatie-indicatoren te begrijpen, correct te berekenen en te gebruiken, en 

benadrukt dat er in veel gevallen een buitensporig groot aantal prestatie-indicatoren is, 

waardoor de procedure zowel voor de PO's als voor de administratie buitengewoon lastig 

wordt; is van mening dat het in dit verband veel nuttiger zou zijn om minder, maar 

significantere indicatoren te hebben; 

13. betreurt het dat de Commissie in haar verslag niet is ingegaan op de zwakke punten in de 

controlesystemen voor PO's en operationele programma's, en benadrukt dat de Europese 

Rekenkamer in haar jaarverslag 2013 tekortkomingen heeft vastgesteld bij de verlening 

van erkenning aan producentengroepen in Polen; 

14. onderstreept dat de directeur-generaal van DG AGRI in zijn activiteitenverslag 2013 een 

voorbehoud heeft opgenomen ten aanzien van de verlening van erkenning aan 

producentengroepen in Oostenrijk, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk; 

constateert dat volgens ramingen maximaal 25 % van de totale uitgaven in gevaar zou 

kunnen zijn; acht het in dit verband van het grootste belang dat wordt nagegaan of de 

eventuele diskwalificatie van een PO te wijten is aan onjuiste erkenningsprocedures door 

de nationale autoriteiten, hetgeen tot diskwalificatie van die autoriteiten moet leiden 

wegens handelen in strijd met de doelstellingen van de regeling, dan wel te wijten is aan 
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een gebrek aan duidelijkheid in de regelgeving, in welk geval de regels moeten worden 

verduidelijkt; 

15. wijst erop dat zowel het Russische embargo als het in augustus en september 2014 door de 

Commissie goedgekeurde programma met noodmaatregelen voor de afzet van bederfelijke 

groenten en fruit duidelijk maken dat de instrumenten voor crisispreventie en -beheersing 

absoluut moeten worden verbeterd; 

16. verzoekt de Commissie verslag uit te brengen over de wijze waarop uitvoering is gegeven 

aan het voorschrift dat in elk operationeel programma ten minste 10 % wordt uitgegeven 

aan milieumaatregelen die verder gaan dan hetgeen wettelijk vereist is (respectievelijk dat 

elk programma ten minste twee van dit soort maatregelen omvat). 
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