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FÖRSLAG 

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

– med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om 

genomförandet av bestämmelserna om producentorganisationer, operativa fonder och 

verksamhetsprogram inom sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform 

(COM(2014)0112), 

– med beaktande av artikel 18.4 i rådets förordning nr 1234/2007 om upprättande av en 

gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för 

vissa jordbruksprodukter1, och av följande skäl: 

A. Reformen 2007 syftade till att stärka producentorganisationerna för frukt och grönsaker 

genom att ge dem större möjligheter att bland annat kunna förebygga och hantera 

marknadsrisker, samt till att öka och koncentrera tillgången, förbättra kvaliteten och 

konkurrenskraften, anpassa tillgången till marknaden och förbättra det tekniska stödet för 

miljövänlig produktion. 

B. I syfte att öka producentorganisationernas förhandlingskraft i distributionskedjan skapades 

det incitament för producentorganisationer och sammanslutningar av 

producentorganisationer och gränsöverskridande samarbeten inleddes. 

C. Producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn kan upprätta en operativ fond 

för att finansiera operativa program som medlemsstaterna har godkänt. 

D. Dessa fonder finansieras av ekonomiska bidrag från producentorganisationens 

medlemmar eller själva producentorganisationen och av ekonomiskt stöd från EU. Denna 

samfinansiering främjar åtaganden från mottagarnas sida och hjälper till att se till att de 

använder stödet på ett bra sätt, samt ger en multipeleffekt. 

E. I vissa regioner kan gränsöverskridande stöd ges för att uppmuntra producenter som vill få 

status som producentgrupper för att kunna bilda producentgrupper. Denna finansiering 

kan delvis återbetalas av EU men upphör så snart producentgruppen erkänns som 

producentorganisation. 

1. Europaparlamentet påpekar att det i det offentliga samråd och den konsekvensbedömning 

av politiska alternativ som gjordes i samband med den översyn av EU:s ordning för frukt 

och grönsaker som kommissionens genomförde mellan den 4 juni 2012 och den 

9 september 2012 framkom att en majoritet var för en fortsättning av den nuvarande 

ordningen. 

2. Parlamentet konstaterar att enligt de uppgifter som tillhandahålls i ovanstående rapport 

                                                 
1 EUT L 154, 17.6.2009, s. 1. 
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a) har den totala arealen för frukt- och grönsaksodling i EU minskat något under 

perioden 2003–2010 (-6 %), medan det har skett en kraftigare minskning av antalet 

företag inom frukt- och grönsakssektorn (-39 %), 

b) har det skett en ökning av den genomsnittliga arealen för frukt- och grönsaksodling 

per företag, 

c) har frukt- och grönsaksproduktionens volym i EU minskat något, i genomsnitt –3 % 

2008–2010 jämfört med 2004–2006 och  

d) under samma period skedde en liten ökning av frukt- och grönsaksproduktionens 

värde, i löpande priser,  +6,5 %. 

3. Europaparlamentet välkomnar 

a) att organiseringsgraden ökar: den andel av det totala värdet på frukt- och 

grönsaksproduktionen som marknadsförs av producentorganisationer och 

sammanslutningar av producentorganisationer var 2010 cirka 43 % (34 % år 2004), 

b) att producentorganisationerna har blivit attraktivare: den andel av det totala antalet 

frukt- och grönsaksproducenter som är medlemmar i producentorganisationer har ökat 

från 10,4 % år 2004 till 16,5 % år 2010 och 

c) att sammanslutningar av producentorganisationer har blivit attraktivare, vilket visas av 

att deras antal har stigit snabbt och av att det även har skett en kraftig ökning av 

antalet och andelen producentorganisationer som är med i sammanslutningar av 

producentorganisationer. 

4. Europaparlamentet beklagar att organiseringsgraden fortfarande är låg i flera 

medlemsstater, där producentorganisationerna är små både räknat i antalet 

producentmedlemmar och det totala värdet av marknadsproduktionen, samt att de flesta 

producenter, i synnerhet i en del sydliga medlemsstater och i en del medlemsstater som 

gick med i EU från 2004 och framåt, utesluts från de direkta fördelar som EU:s ordning 

för frukt och grönsaker ger. 

5. Europaparlamentet understryker behovet av att förbättra organisationsgraden inom 

branschen och påpekar att denna är klart högre i regioner där produktion och 

marknadsföring är modernare och inriktad på export, medan den är som svagast i länder 

där man inte har haft möjlighet att använda operativa fonder på flera år. 

6. Europaparlamentet anser därför att det är nödvändigt att öka producentorganisationernas 

attraktivitet genom att minska byråkratin och förbättra det stöd dessa grupper får från EU, 

samtidigt som man förbättrar krishanteringsmekanismerna. 

7. Europaparlamentet påpekar att villkoren för att ansöka om stödordningen och motivera 

ansökningarna är onödigt omfattande och oprecisa, samt är föremål för flera kontroller 

genom en rad administrativa organ som ofta varken är konsekventa eller precisa, vilket 

leder till att vissa typer av partner avstår från ordningen och att en del 

producentorganisationer väljer att inte lämna in några operativa program. Parlamentet 
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anser att det i detta sammanhang är mycket viktigt att förtydliga den europeiska 

lagstiftningen om erkännande av producentorganisationer för att kunna garantera 

rättssäkerheten i ordningen och undvika osäkerhet bland producenter. 

8. Europaparlamentet betonar att det mål som sattes upp i reformen 2007, om en 

genomsnittlig andel på 60 % 2013, var överdrivet och godtyckligt eftersom man inte tog 

hänsyn till betydelsefulla faktorer som de östeuropeiska ländernas inträde och behovet av 

att anpassa systemet till dessa länder. 

9. Europaparlamentet oroas av att 70 % av det ekonomiska EU-stödet går till de största 

producentorganisationerna (ca 18 % av alla producentorganisationer, med en omsättning 

på mer än 20 miljoner euro). 

10. Europaparlamentet anser att utvärderingsrapporterna från Belgien, Cypern, Danmark, 

Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, 

Ungern och Österrike visar att de operativa programmen måste förbättras för att kunna 

optimera produktionskostnader, stabilisera producentpriser och öka 

producentorganisationernas attraktivitet. Parlamentet påpekar att dessa program bidrar till 

att uppnå vissa miljömål, såsom bevarande av landskapet, begränsning av 

klimatförändringarna, bevarande av luft-, vatten- och markkvaliteten och minskning av 

avfallsproduktionen. 

11. Europaparlamentet beklagar djupt följande svagheter i upprättandet av vissa nationella 

strategier: alltför många mål, avsaknad av precisa, fördefinierade målsättningar inom de 

olika målen och framför allt den mycket begränsade effektiviteten i krisförebyggande 

verktyg och ledningsverktyg i samband med skördeförsäkringar, marknadsföring och 

kommunikation och tillbakadragande av produkter, framför allt på grund av att dessa 

måste finansieras på bekostnad av andra strukturåtgärder eftersom stödet för 

tillbakadragandet i många fall är otillräckligt, samtidigt som det även innebär en stor 

administrativ börda. Parlamentet beklagar djup att dessa instrument endast hjälper vid 

enskilda marknadskriser, men är otillräckliga vid storskaliga kriser såsom den som de 

ryska sanktionerna nu har medfört.  

12. Europaparlamentet anser att det finns ett behov av att införa förebyggande åtgärder för att 

hjälpa producentorganisationerna att förstå och på ett korrekt sätt beräkna utnyttjande av 

fördefinierade prestationsindikatorer, samt betonar att det i många fall finns ett överdrivet 

antal prestationsindikatorer, vilket gör att förfarandet blir mycket svårt för såväl 

producentorganisationer som förvaltningen. Parlamentet anser att det i detta sammanhang 

skulle vara mycket mer användbart att ha färre men mer betydelsefulla indikatorer. 

13. Europaparlamentet beklagar att kommissionen undvek att rapportera om svagheterna i 

kontrollsystemen för producentorganisationer och operativa program, samt betonar att i 

årsrapporten för 2013 pekade revisionsrätten ut brister vid erkännandet av 

producentgrupper i Polen. 

14. Europaparlamentet betonar att GD AGRI:s generaldirektör införde en reservation i 

generaldirektoratets verksamhetsrapport för 2013 när det gällde godkännandet av 

producentgrupper i Nederländerna, Polen, Storbritannien och Österrike. Parlamentet 

konstaterar att man har beräknat att upp till 25 % av de totala utgifterna äventyras. 
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Parlamentet anser att det i detta sammanhang är av avgörande betydelse att fastställa 

huruvida underkännandet av en producentorganisation beror på felaktiga 

godkännandeförfaranden från de nationella myndigheternas sida, vilket i så fall bör leda 

till att dessa myndigheter förlorar rätten att göra godkännanden eftersom de inte uppfyller 

ordningens mål, eller om det beror på otydlighet i reglerna, varvid reglerna i så fall måste 

förtydligas. 

15. Europaparlamentet påpekar att de ryska sanktionerna och de akuta marknadsåtgärder för 

ömtåliga frukt- och grönsaksprodukter som kommissionen beslutade om i augusti och 

september 2014, är en bekräftelse på att en förbättring av riskförebyggandet och 

förvaltningsinstrumentet är ett absolut krav. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om hur regeln om att minst 

10 % ska gå till miljöinsatser utöver de obligatoriska standarder som fastställs i varje 

operativt program (eller alternativt, krav på att varje program omfattar minst två sådana 

insatser) har genomförts. 
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