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SUGESTII 

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

– având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 

punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la organizațiile de producători, la fondurile 

operaționale și la programele operaționale din sectorul fructelor și legumelor de la reforma 

din 2007 și până în prezent (COM(2014)0112), 

– având în vedere articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al 

Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții 

specifice referitoare la anumite produse agricole1, 

A. întrucât reforma din 2007 a urmărit consolidarea rolului organizațiilor de producători (OP) 

de fructe și legume prin punerea la dispoziție a unei game largi de instrumente care să le 

dea posibilitatea, printre alte măsuri, de a preveni și gestiona riscurile de piață, precum și 

consolidarea și concentrarea ofertei, îmbunătățirea calității și a competitivității, adaptarea 

ofertei și asistența tehnică adusă producției care respectă mediul; 

B. întrucât au fost create stimulente pentru a încuraja atât fuziunile dintre organizațiile de 

producători și dintre asociațiile de organizații de producători (AOP), cât și cooperarea 

transnațională, cu scopul de a consolida puterea de negociere a organizațiilor de 

producători în cadrul lanțului de distribuție; 

C. întrucât organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor pot crea un fond 

operațional pentru finanțarea programelor operaționale aprobate de statele membre; 

D. întrucât fondurile în cauză sunt finanțate din contribuția financiară a membrilor 

organizațiilor de producători sau chiar a organizației de producători și din asistența 

financiară a UE, iar această cofinanțare favorizează angajamentul beneficiarilor și 

contribuie la utilizarea corectă a asistenței de către aceștia, având totodată un efect 

multiplicator; 

E. întrucât, în anumite regiuni, este posibil să se acorde sprijin în perioada de tranziție pentru 

a încuraja producătorii care doresc să obțină statutul de organizații de producători, cu 

scopul de a forma grupuri de producători și întrucât finanțarea în cauză ar putea fi 

rambursată parțial de UE, încetând în momentul în care grupul de producători este 

recunoscut ca organizație de producători, 

1. subliniază faptul că consultarea publică privind opțiunile de politică și evaluarea de 

impact a acestora în legătură cu revizuirea regimului UE aplicabil sectorului fructelor și 

legumelor, realizată de Comisie în perioada 4 iunie 2012 - 9 septembrie 2012, a revelat o 

opinie majoritară în favoarea continuării acestui regim; 

                                                 
1  JO L 154, 17.6.2009, p. 1. 
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2. ia act de faptul că, potrivit datelor furnizate de raportul menționat mai sus: 

(a) în perioada 2003-2010 s-a înregistrat o ușoară scădere a suprafeței totale cultivate cu 

fructe și legume în UE (– 6 %) și o scădere mai dramatică a numărului exploatațiilor 

care cultivă fructe și legume (– 39 %); 

(b) s-a înregistrat o creștere a suprafeței medii cultivate cu fructe și legume pe exploatație; 

(c) s-a înregistrat o mică reducere a volumului producției de fructe și legume în UE (o 

scădere cu 3 % a producției medii de fructe și legume în perioada 2008-2010, față de 

perioada 2004-2006); și  

(d) în aceeași perioadă, valoarea medie a producției de fructe și legume la prețurile actuale 

a crescut ușor: + 6,5 %; 

3. salută: 

(a) creșterea nivelului de organizare a sectorului, ponderea valorii totale a producției de 

fructe și legume din UE comercializate de organizațiile de producători și de asociațiile 

de organizații de producători fiind, în 2010, de aproximativ 43 % (34 % în 2004); 

(b) creșterea atractivității organizațiilor de producători, ponderea producătorilor de fructe 

și legume care sunt membri ai unor organizații de producători continuând să crească, 

de la 10,4 % în 2004 la 16,5 % în 2010; și 

(c) creșterea atractivității asociațiilor de organizații de producători, demonstrată de 

creșterea rapidă a numărului acestora, însoțită de creșterea substanțială a numărului și 

a ponderii organizațiilor de producători care sunt membre ale unor asociații de 

organizații de producători; 

4. regretă faptul că, în mai multe state membre, rata de organizare rămâne scăzută, 

organizațiile de producători fiind mici, atât din perspectiva numărului de producători care 

sunt membri, cât și din perspectiva valorii totale a producției de piață, precum și faptul că 

majoritatea producătorilor, în special în unele state membre din sud și în unele state 

membre care au aderat la UE în 2004 sau mai târziu, nu poate beneficia în mod direct de 

regimul UE aplicabil sectorului fructelor și legumelor; 

5. subliniază necesitatea îmbunătățirii ratei de organizare din sector, ținând seama de faptul 

că aceasta este în mod evident mai mare în regiunile în care producția și comercializarea 

sunt mai modernizate și orientate spre export și mai redusă în țările care nu au avut ocazia 

să folosească fondurile operaționale timp de mulți ani; 

6. consideră, prin urmare, necesară mărirea atractivității organizațiilor de producători prin 

reducerea birocrației și îmbunătățirea sprijinului acordat acestor grupuri de către Uniunea 

Europeană, precum și îmbunătățirea mecanismelor de gestionare a crizei; 

7. subliniază faptul că, în multe cazuri, condițiile de aplicare și justificare a regimului de 

asistență sunt excesive și imprecise și fac obiectul unor verificări multiple de către diverse 

organisme administrative care adesea nu sunt nici coerente, nici precise, conducând la 
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abandonarea regimului de către un anumit tip de parteneri și la decizia organizațiilor de 

producători de a nu prezenta programe operaționale; consideră, în acest context, că este 

esențial să se clarifice legislația europeană cu privire la recunoașterea organizațiilor de 

producători pentru a garanta securitatea juridică a regimului și a evita incertitudini în 

rândul producătorilor; 

8. subliniază că obiectivul atingerii unei rate de organizare medii de 60 % până în 2013 

stabilit în cadrul reformei din 2007 a fost unul excesiv și arbitrar, deoarece nu a luat în 

considerare o serie de factori importanți, cum ar fi intrarea țărilor est-europene și 

necesitatea de a adapta caracteristicile sistemului la aceste țări; 

9. este preocupat de faptul că cele mai mari organizații de producători (aproximativ 18 % 

dintre toate organizațiile de producători, cu o cifră de afaceri de peste 20 de milioane 

EUR) primesc aproximativ 70 % din asistența financiară a UE; 

10. consideră că rapoartele de evaluare din 2012 transmise de BE, CY, CZ, DK, DE, ES, FR, 

HU, IT, NL, AT, PT și UK, demonstrează necesitatea de a îmbunătăți programele 

operaționale în vederea optimizării costurilor de producție, stabilizării prețurilor de 

producător și creșterii atractivității organizațiilor de producători; subliniază faptul că 

aceste programe contribuie la îndeplinirea anumitor obiective de mediu, cum ar fi 

conservarea peisajelor, atenuarea efectelor schimbărilor climatice, păstrarea calității 

aerului, a apei și a solului și reducerea generării de deșeuri; 

11. regretă punctele slabe identificate la stabilirea unora dintre strategiile naționale: numărul 

prea mare de obiective, lipsa unor ținte precise predefinite pentru diversele obiective și, în 

special, eficiența foarte redusă a instrumentelor de prevenire și gestionare a crizelor, mai 

ales în ceea ce privește asigurarea recoltelor, promovarea și comunicarea și retragerea 

produselor, în special din cauza faptului că acestea trebuie finanțate în detrimentul altor 

măsuri structurale, iar ajutorul pentru retragerea produselor este, în multe cazuri, 

insuficient, precum și din cauza volumului considerabil de demersuri birocratice; regretă 

faptul că instrumentele respective pot face față doar crizelor de piață individuale și sunt 

insuficiente pentru a gestiona crizele la scară largă, cum ar fi cea actuală provocată de 

embargoul rusesc;  

12. consideră că se impune stabilirea unor măsuri preventive care să ajute organizațiile de 

producători să înțeleagă, să calculeze și să utilizeze în mod corect indicatori de 

performanță predefiniți și subliniază faptul că, în numeroase cazuri, există un număr 

excesiv de indicatori de performanță, care fac procedura foarte dificilă atât pentru 

organizațiile de producători, cât și pentru administrație; consideră că, în acest context, ar fi 

mult mai util să existe mai puțini indicatori de performanță, dar mai semnificativi; 

13. regretă faptul că Comisia nu a transmis informații privind punctele slabe ale sistemelor de 

control referitoare la organizațiile de producători și programele operaționale și subliniază 

că, în raportul său anual pe 2013, Curtea de Conturi Europeană a evidențiat deficiențe 

legate de recunoașterea grupurilor de producători din Polonia; 

14. subliniază faptul că directorul general al DG AGRI a emis în raportul anual de activitate 

din 2013 al direcției generale o rezervă în ceea ce privește recunoașterea grupurilor de 

producători din Austria, Țările de Jos, Polonia și Marea Britanie; se estimează că până la 
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25 % din totalul cheltuielilor ar putea fi expuse riscurilor; consideră că este esențial, în 

acest sens, să se verifice dacă eventuala descalificare a unei organizații de producători se 

datorează unor proceduri incorecte de recunoaștere din partea autorităților naționale, fapt 

care ar trebui să conducă la descalificarea acestora pentru neîndeplinirea obiectivelor 

regimului, sau dacă se datorează unei lipse de claritate în ceea ce privește normele, caz în 

care s-ar impune clarificarea acestora; 

15. subliniază faptul că atât embargoul rusesc, cât și programele de măsuri de urgență de 

sprijinire a pieței pentru fructele și legumele perisabile, adoptate de Comisie în august și 

septembrie 2014, confirmă necesitatea absolută a îmbunătățirii instrumentelor de 

prevenire și gestionare a crizelor; 

16. invită Comisia să ofere informații privind modul în care a fost pusă în aplicare norma care 

impune ca un minimum de 10 % din sumele totale să fie alocat acțiunilor din domeniul 

mediului, în plus față de standardele obligatorii din cadrul fiecărui program operațional 

(sau, eventual, ca fiecare program să prevadă în mod obligatoriu cel puțin două astfel de 

acțiuni). 
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