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NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní ustanovení 

týkajúcich sa organizácií výrobcov, operačných fondov a operačných programov v sektore 

ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 (COM(2014/0012)), 

– so zreteľom na článok 18 ods. 4 nariadenia Rady č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej 

organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach 

pre určité poľnohospodárske výrobky1, 

A. keďže cieľom reformy z roku 2007 bolo posilniť organizácie výrobcov v sektore ovocia a 

zeleniny poskytnutím širšej škály nástrojov, ktoré by okrem iných opatrení umožnili 

predchádzať trhovým rizikám a zvládať ich, ako aj zhodnotením a sústredením ponuky, 

zvýšením kvality a konkurencieschopnosti, prispôsobením ponuky požiadavkám trhu 

a poskytnutím technickej podpory na ekologickú výrobu; 

B. keďže boli vytvorené stimuly na podporu zlučovania organizácií výrobcov a združení 

organizácií výrobcov, ako aj na podporu nadnárodnej spolupráce, aby sa rozvíjala 

vyjednávacia právomoc organizácií výrobcov v distribučnom reťazci; 

C. keďže organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny môžu založiť operačný fond 

na financovanie operačných programov schválených členskými štátmi; 

D. keďže tieto fondy sa financujú z príspevkov členov organizácie výrobcov alebo samotnej 

organizácie výrobcov a z finančnej pomoci EÚ a toto spolufinancovanie podporuje 

záväzok prijímateľov a pomáha zabezpečovať, aby títo pomoc vhodne využívali, pričom 

má aj multiplikačný účinok; 

E. keďže v niektorých regiónoch sa môže poskytovať cezhraničná podpora s cieľom 

povzbudiť výrobcov, ktorí by radi nadobudli postavenie organizácie výrobcov s cieľom 

vytvoriť skupiny výrobcov, a keďže EÚ môže takéto financovanie čiastočne uhrádzať, 

pričom sa skončí, len čo sa skupina výrobcov uznaná ako organizácia výrobcov; 

1. poukazuje na to, že z verejných konzultácií o politických možnostiach a z posúdenia ich 

vplyvu v súvislosti s revíziou schémy EÚ pre sektor ovocia a zeleniny, ktorú vykonala 

Komisia od 4. júna 2012 do 9. septembra 2012, vyplynulo, že väčšina podporuje 

pokračovanie uplatňovania schémy; 

2. konštatuje, že podľa údajov z uvedenej správy: 

(a) došlo v EÚ k miernemu poklesu celkovej plochy, na ktorej sa pestuje ovocie 

a zelenina (–6 %), a k výraznejšiemu poklesu počtu poľnohospodárskych podnikov, 

ktoré pestujú ovocie a zeleninu (–39 %); 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 154, 17.6.2009, s. 1. 
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(b) vzrástla priemerná plocha na poľnohospodársky podnik, na ktorej sa pestuje ovocie a 

zelenina; 

(c) nastal aj mierny pokles objemu produkcie ovocia a zeleniny v EÚ, konkrétne 3 % 

pokles priemernej produkcie ovocia a zeleniny v rokoch 2008 – 2010 v porovnaní 

s rokmi 2004 – 2006; a  

(d) za rovnaké obdobie sa hodnota produkcie ovocia a zeleniny pri súčasných cenách 

mierne zvýšila: + 6.5 %; 

3. víta: 

(a) zvýšenie miery organizácie, pričom podiel celkovej hodnoty produkcie ovocia a 

zeleniny v EÚ, ktorú uvádzajú na trh organizácie výrobcov/združenia organizácií 

výrobcov, predstavoval v roku 2010 približne 43 % (34 % v roku 2004); 

(b) vyššiu príťažlivosť organizácií výrobcov, pričom celkový podiel výrobcov ovocia a 

zeleniny, ktorí sú členmi organizácií výrobcov, vzrástol z 10,4 % v roku 2004 

na 16,5 % v roku 2010 a 

(c) väčšiu príťažlivosť združení organizácií výrobcov, ako dokazuje rapídny nárast počtu 

združení organizácií výrobcov spolu so značným nárastom počtu a podielu organizácií 

výrobcov, ktoré sú členmi týchto združení; 

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že miera organizácií zostáva v niektorých členských 

štátoch nízka, pričom na nízkej úrovni je počet členov organizácií výrobcov aj celková 

hodnota produkcie na trhu, a že väčšina výrobcov, najmä v niektorých južných členských 

štátoch a niektorých členských štátoch, ktoré do EÚ vstúpili v roku 2004 a neskôr, je 

vylúčených z priamych výhod, ktoré poskytuje schéma EÚ pre sektor ovocia a zeleniny; 

5. poukazuje na potrebu zvýšiť mieru organizácie v sektore, keďže táto miera je zjavne 

vyššia v regiónoch, kde sú výroba a uvádzanie na trh modernizovanejšie a viac zamerané 

na vývoz, zatiaľ čo najnižšia je v krajinách, ktoré dlhé roky nemali príležitosť využívať 

operačné fondy; 

6. považuje preto za nevyhnutné zatraktívniť organizácie výrobcov znížením byrokracie, 

zlepšením podpory, ktorú týmto skupinám poskytuje Európska únia, a zdokonalením 

mechanizmov krízového riadenia; 

7. poukazuje na to, že podmienky uplatňovania a odôvodňovania schémy pomoci sú 

neprimerané a nepresné a podliehajú početným kontrolám zo strany rôznych správnych 

orgánov, ktoré často nie sú jednotné ani presné, čo vedie k tomu, že určité typy partnerov 

od schémy upustia a určité organizácie výrobcov sa rozhodnú nepredložiť operačné 

programy; v tejto súvislosti považuje za nevyhnutné objasniť európske právne predpisy 

týkajúce sa uznávania organizácií výrobcov s cieľom zaručiť právnu istotu schémy 

a zabrániť neistote medzi výrobcami; 

8. zdôrazňuje, že cieľ dosiahnuť priemernú 60 % mieru do roku 2013, stanovený v rámci 

reformy z roku 2007, bol neprimeraný a náhodný, pretože nezohľadňoval viacero 
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dôležitých faktorov, napríklad vstup krajín východnej Európy a potrebu prispôsobiť prvky 

systému týmto krajinám; 

9. je znepokojený tým, že najväčšie organizácie výrobcov (približne 18 % všetkých 

organizácií výrobcov s obratom vyšším ako 20 miliónov EUR) dostávajú približne 70 % 

finančnej pomoci EÚ; 

10. zastáva názor, že hodnotiace správy za rok 2012, ktoré zaslali Belgicko, Cyprus, Česká 

republika, Dánsko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, 

Rakúsko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo, poukazujú na potrebu zlepšiť operačné 

programy s cieľom optimalizovať výrobné náklady, stabilizovať výrobné ceny a zvýšiť 

príťažlivosť organizácií výrobcov; poukazuje na to, že tieto programy pomáhajú napĺňať 

niektoré environmentálne ciele, napríklad pokiaľ ide o ochranu krajiny, zmierňovanie 

zmeny klímy, zachovávanie kvality ovzdušia, vody a pôdy a znižovanie produkcie 

odpadu; 

11. vyjadruje poľutovanie nad týmito nedostatkami stanovovania niektorých národných 

stratégií: príliš veľa cieľov, chýbajúce presné, vopred definované cieľové hodnoty 

pre viaceré ciele a predovšetkým veľmi nízka operačná účinnosť nástrojov 

na predchádzanie krízam a na krízové riadenie, najmä v súvislosti s poistením úrody, 

propagáciou a komunikáciou a stiahnutím výrobkov z trhu, a to hlavne z dôvodu, že sa 

musia financovať na úkor iných štrukturálnych opatrení a pomoc poskytovaná 

na stiahnutie z trhu je v mnohých prípadoch nedostatočná, ako aj pre značnú mieru 

byrokracie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto nástroje dokážu zvládať len 

individuálne krízy na trhu a nepostačujú na riešenie rozsiahlych kríz, ako je súčasná kríza 

spôsobená ruským embargom;  

12. domnieva sa, že treba zaviesť preventívne opatrenia, ktoré by organizáciám výrobcov 

pomohli pochopiť, správne vypočítať a použiť vopred vymedzené výkonnostné 

ukazovatele, a zdôrazňuje, že v mnohých prípadoch existuje nadmerný počet 

ukazovateľov výkonnosti, ktoré organizáciám výrobcov a správe mimoriadne sťažujú 

postup; v tejto súvislosti sa domnieva, že oveľa užitočnejšie by bolo stanoviť menej 

ukazovateľov avšak s vyššou vypovedajúcou hodnotou; 

13. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia sa vyhla podávaniu správ o slabých 

stránkach systémov kontroly organizácií výrobcov a operačných programov, a zdôrazňuje, 

že Európsky dvor audítorov zverejnil vo svojej výročnej správe za rok 2013 nedostatky 

pri uznávaní skupín výrobcov v Poľsku; 

14. zdôrazňuje, že generálny riaditeľ GR AGRI vzniesol vo výročnej správe o činnosti GR 

za rok 2013 výhradu k uznaniu skupín výrobcov v Rakúsku, Holandsku, Poľsku 

a Spojenom kráľovstve; poznamenáva, že podľa odhadov môže byť ohrozených až 25 % 

celkových výdavkov; v tejto súvislosti považuje za nevyhnutné overiť, či prípadné 

vylúčenie organizácie výrobcov je dôsledkom nesprávnych postupov uznávania zo strany 

vnútroštátnych orgánov, čo by malo viesť k ich diskvalifikácii pre nedodržiavanie cieľov 

schémy, alebo či je to dôsledok nedostatočnej zrozumiteľnosti pravidiel, čo by si 

vyžadovalo ich objasnenie; 

15. pripomína, že ruské embargo aj program núdzových trhových opatrení pre ovocie 
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a zeleninu podliehajúce skaze, ktoré Komisia prijala v auguste a septembri 2014, 

potvrdzujú, že je absolútne nevyhnutné zlepšiť nástroje na predchádzanie krízam a krízové 

riadenie; 

16. žiada Komisiu, aby Parlament informovala o tom, ako sa vykonáva pravidlo požadujúce, 

aby sa minimálne 10 % prostriedkov použilo na environmentálne opatrenia nad rámec 

povinných opatrení každého operačného programu (alebo prípadne požadujúce, aby každý 

program zahŕňal minimálne dve takéto opatrenia). 
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