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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju določb, ki se nanašajo na organizacije proizvajalcev, operativne sklade in 
operativne programe v sektorju sadja in zelenjave, od reforme iz leta 2007
(2014/2147(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju poročila Komisije o izvajanju določb, ki se nanašajo na organizacije 
proizvajalcev, operativne sklade in operativne programe v sektorju sadja in zelenjave, 
od reforme iz leta 2007 (COM(2014)0112),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. junija 2014 o omenjenem poročilu Komisije,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2014 o prihodnosti evropskega 
hortikulturnega sektorja – strategije za rast2,

– ob upoštevanju študije iz leta 2011, izvedene pod okriljem Evropskega parlamenta, z 
naslovom Sektor sadja in zelenjave v EU: pregled in perspektive SKP v obdobju po letu 
2013,

– ob upoštevanju dveh študij z naslovom V pripravah na nova pravila za sektor sadja in 
zelenjave v EU, ki sta ju za delavnico Evropskega parlamenta z dne 22. januarja 2015 
pripravila AREFLH (Assemblée des Régions Européennes Légumières et Horticoles) in 
Univerza v Wageningnu,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o boju proti nepoštenim trgovinskim praksam v 
verigi preskrbe s hrano med podjetji (COM(2014)0473),

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenja Odbora za 
proračunski nadzor (A8-0000/2015),

A. ker se politika Unije za sektor sadja in zelenjave od 90-ih let prejšnjega stoletja 
osredotoča na krepitev vloge organizacij proizvajalcev;

B. ker se s podporo Unije za te organizacije skuša povečati konkurenčnost tega sektorja in 
izboljšati pogajalski položaj kmetov, obenem pa v pridelavo in trženje sadja in 
zelenjave vključiti tudi okoljska vprašanja;

C. ker bi bilo treba na podlagi študije o ureditvi sektorja sadja in zelenjave, pripravljene 
leta 2011 za Evropski parlament, spodbujati organizacije proizvajalcev, saj naj bi bila 

                                               
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 671.
2 Še ni objavljeno v UL.
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kolektivno ukrepanje na ravni proizvajalcev in učinkovito usklajevanje v verigi pogoja 
za uspešno strategijo pri spopadanju s padanjem relativnih cen proizvajalcev;

D. ker se finančna podpora v okviru skupne kmetijske politike za kmete, ki pridelujejo 
sadje in zelenjavo, namenja prek operativnih skladov, ki jih upravljajo organizacije 
proizvajalcev in vanje praviloma prispevajo 50 % sredstev;

E. ker se delež celotne vrednosti proizvodnje sadja in zelenjave, ki ju tržijo organizacije 
proizvajalcev v Uniji, postopoma zvišuje in se je z 31 % v letu 2004 povzpel na 47 % 
leta 2012, kar kaže, da so te organizacije okrepile svojo vlogo;

F. ker so te številke za vso Unijo povprečne vrednosti, ki so odraz različnih razmer v 
državah članicah, kar je mogoče pripisati zgodovinskim dejavnikom, kažejo pa tudi na 
različna izhodišča pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev; 

G. ker je stopnja organiziranosti med proizvajalci v povprečju še vedno nizka;

H. ker se je skupna kmetijska površina v EU, na kateri se gojita sadje in zelenjava, od leta 
2003 do 2010 zmanjšala za 6 %, kar kaže na to, da so kmetje začeli gojiti druge 
pridelke; ker naj bi bilo to zmanjšanje na podlagi študije AREFLH iz leta 2015 večje v 
južni kot v severni Evropi ;

I. ker se je v zadnjih letih zmanjšala tudi količina pridelanega sadja in zelenjave, obenem 
pa je njuna realna vrednost stabilna in je v letu 2012 znašala 48,25 milijarde EUR;

J. ker podatki foruma Freshfel Europe kažejo, da je v letu 2012 dnevna poraba svežega 
sadja in zelenjave za EU-28 znašala 387 g na prebivalca, kar pomeni zmanjšanje glede 
na povprečje v obdobju 2007–2011; ker naj bi bilo to zmanjšanje odraz dolgoročnih 
trendov k večji porabi predelanih živil in posledica ekonomske krize;

K. ker Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, naj za preprečevanje kroničnih 
bolezni, kot so bolezni srca, rak, sladkorna bolezen in debelost, dnevno zaužijemo 400 g 
sadja in zelenjave;

L. ker je EU v letu 2012 zabeležila primanjkljaj v trgovini s sadjem in zelenjavo, glavni 
razlog za to pa je dejstvo, da uvozi precej več sadja, kot pa ga izvozi; 

M. ker študija AREFLH iz leta 2015 izpostavlja, da je trg EU razmeroma odprt za uvoz, 
medtem ko se evropski izvozniki soočajo s precejšnjimi carinskimi in necarinskimi 
ovirami trgovinskih partnerjev; ker proizvodi, ki se uvozijo iz tretjih držav, sicer 
neposredno konkurirajo s podobnimi proizvodi EU, pri njihovi pridelavi pa se ne 
uporabljajo enaki okoljski in delovni standardi; 

N. ker so na trgu sadja in zelenjave pogoste krize, saj lahko že majhen presežek proizvodov 
povzroči ogromen padec cene proizvajalca; ker so sadje in zelenjava pokvarljivi 
pridelki, ki jih je treba hitro prodati, zato so kmetje v tem sektorju v strukturno slabem 
pogajalskem položaju nasproti trgovcem na drobno;

O. ker je kriza zaradi ruske prepovedi zelo negativno vplivala na sektor sadja in zelenjave; 
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ker je treba poudariti pomen obstoja močnih organizacij proizvajalcev, ki se kolektivno 
spopadajo z nepredvidenimi in neugodnimi razmerami;

P. ker Komisija v svojem poročilu priznava, da se instrumenti za preprečevanje krize iz 
ureditve sektorja sadja in zelenjave po reformi leta 2007 ne uporabljajo v veliki meri;

Q. ker je Komisija v svojem poročilu ugotovila, da sta pomanjkljivost sedanje ureditve 
sektorja sadja in zelenjave zapletenost pravil in pomanjkanje pravne varnosti; ker se 
komisar Phil Hogan zavezal, da bo v prvem letu svojega mandata to ureditev 
poenostavil;

R. ker je bilo v študiji Univerze v Wageningnu ugotovljeno, da so različne razlage 
izvajanja zakonodaje EU povzročile pravno negotovost za nacionalne uprave in 
organizacije proizvajalcev, kar je privedlo do večjih upravnih obremenitev in strahu 
pred prevzemanjem tveganja ter ustvarilo ovire za ustanavljanje organizacij 
proizvajalcev;

S. ker organizacije proizvajalcev pogosto težko najdejo in usposobijo upravljavce z 
znanjem in spretnostmi, ki so potrebni za opravljanje trgovskih dejavnosti v 
konkurenčnem okolju kmetijskega gospodarstva; ker je v poročilu Komisije navedeno, 
da so organizacije proizvajalcev malo porabile za usposabljanje in svetovanje;

T. ker se kmečko prebivalstvo v 28 državah EU hitro stara in ker je v povprečju na vsakih 
devet kmetov, starejših od 55 let, le en kmet, mlajši od 35 let;

1. pozdravlja poročilo Komisije, ki uravnoteženo ponazarja razvoj ureditve sektorja sadja 
in zelenjave po reformi leta 2007 in opredeljuje področja, na katerih je bil dosežen 
napredek, obenem pa navaja še vedno pereče probleme;

2. poziva Komisijo, naj si še bolj prizadeva odpraviti nepoštene trgovinske prakse v verigi 
preskrbe s hrano, ki negativno vplivajo na donos proizvajalcev, znižujejo prihodek in 
ogrožajo uspešnost in vzdržnost tega sektorja;

3. ugotavlja, da so številne države članice uvedle ukrepe proti nepoštenim trgovinskim 
praksam, poziva k usklajenemu odzivu na ravni EU, da bi okrepili delovanje notranjega 
trga za kmetijske proizvode;

4. ugotavlja, da se stopnja organiziranosti v tem sektorju, merjena kot delež skupne 
vrednosti proizvodnje sadja in zelenjave, ki jo tržijo organizacije proizvajalcev, zadnjih 
nekaj let v Uniji stalno povečuje;

5. poudarja, da je kljub temu zvišanju stopnja organiziranosti med proizvajalci v povprečju 
še vedno nizka in da je za prihodnost ureditve sektorja sadja in zelenjave nadvse 
pomembno, da se ta težava reši;

6. v zvezi s tem poudarja, da je treba povečati splošno raven podpore za organizacije 
proizvajalcev in zagotoviti odločnejše spodbude za združevanje obstoječih organizacij 
proizvajalcev in ustanavljanje novih; 
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7. poziva Komisijo, naj pri naslednjem pregledu izvajanja zakonodaje in v okviru agende 
za poenostavitev poveča pravno varnost za nacionalne uprave in organizacije 
proizvajalcev ter zmanjša upravne obremenitve zanje; poudarja, da se pri tem pregledu 
ne bi smela spremeniti osnovna arhitektura ureditve sektorja sadja in zelenjave

8. meni, da moral biti prvi korak za večjo privlačnost organizacij proizvajalcev za kmete 
zmanjšanje zapletenosti, tudi pravil za ustanavljanje novih organizacij proizvajalcev; 
poziva Komisijo, naj opredeli dodatne ukrepe za povečanje privlačnosti organizacij 
proizvajalcev;

9. poziva Komisijo, naj razvije sedanje ukrepe ali oblikuje nove, vključno z ukrepi za 
usposabljanje, s katerimi se lahko izboljša upravljanje organizacij proizvajalcev in 
njihov konkurenčni položaj v verigi preskrbe s hrano; 

10. meni, da bi lahko imela združenja organizacij proizvajalcev pomembno vlogo pri 
povečanju pogajalske moči kmetov, in poziva Komisijo, naj okrepi pobude za 
ustanavljanje združenj organizacij proizvajalcev ter naj zanje v prihodnje predvidi večjo 
vlogo;

11. poudarja, da morajo proizvodne metode tretjih držav za izvoz v EU evropskim 
potrošnikom zagotavljati enaka jamstva glede zdravja, varnosti hrane, dobrobiti živali, 
trajnostnega razvoja in minimalnih socialnih standardov, kot veljajo za proizvajalce v 
EU;

12. poziva Komisijo, naj opredeli razloge za nizko uporabo instrumentov za preprečevanje 
in obvladovanje kriz in naj prouči, kako bi lahko te razmere popravili, pri čemer naj 
upošteva najboljšo prakso med obstoječimi organizacijami proizvajalcev;

13. poziva Komisijo, naj razmisli o tem, da bi bili prispevki v vzajemne sklade upravičeni 
kot ukrepi za preprečevanje in obvladovanje kriz, da bi zagotovili večjo zaščito za 
kmete v primeru krize na trgu, zaradi katere se lahko prihodek bistveno zmanjša;

14. poudarja, da lahko organizacije proizvajalcev prek operativnih programov pomembno 
prispevajo k doseganju okoljskih ciljev in izboljšanju standardov za varnost hrane; 
poziva Komisijo, naj prouči, kako bi lahko te učinke čim bolj povečala, na primer s 
krepitvijo integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi;

15. meni, da je spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad tesno povezano z boljšim 
poznavanjem kmetovanja in tega, kako se hrana proizvaja, zato podpira cilj krepitve 
izobraževalne razsežnosti programov sadja in mleka v šolah

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

1. Razvoj ureditve sektorja sadja in zelenjave po reformi leta 2007

V skupni kmetijski politiki se je v zadnjih dvajsetih letih zmanjšal obseg regulacije kmetijskih 
trgov, kar je omogočilo, da proizvodnjo narekujejo tržne sile. Ta splošni pristop se je posebej 
uporabil v ureditvi sektorja sadja in zelenjave, pri čemer so se odpravili instrumenti, kot so 
izvozna nadomestila ali določanje najnižjih cen, ki so jih morali predelovalci plačati kmetom 
za nekatere proizvode. 

Unija je ta proces liberalizacije povezala s politiko za krepitev organizacije proizvajalcev s 
ciljem, da bi kmetje imeli večjo moč, da ukrepajo in zagovarjajo svoje interese, na primer s 
kolektivno prodajo svojih proizvodov ali povečanje vrednosti teh proizvodov z njihovo 
predelavo na kmetiji. 

V okviru skupne kmetijske politike se zato zagotavlja podpora za organizacije proizvajalcev, 
ki jo je mogoče uporabiti za operativne programe. Organizacije proizvajalcev te programe 
uporabljajo za doseganje različnih ciljev, prilagojenih njihovim posebnim razmeram, na 
primer za naložbe v kampanje trženja ali dejavnosti usposabljanja; Cilji operativnih 
programov so v širšem smislu določeni v uredbi o enotni SUT (Uredba 1308/2013). 

Z reformo ureditve sektorja sadja in zelenjave leta 2007 je bila politika krepitve organizacije 
proizvajalcev in združenj teh organizacij potrjena in razširjena. EU je v zadnjih letih povečala 
obseg financiranja za operativne programe. Splošno pravilo v skladu z uredbo o enotni SUT 
je, da EU in organizacije proizvajalcev kot enakovredne partnerice zagotovijo finančna 
sredstva za operativne sklade, in sicer vsaka stran 50 % teh sredstev. Finančna pomoč Unije 
pa je na splošno omejena na 4,1 % vrednosti tržne proizvodnje zadevnih organizacij 
proizvajalcev.

Ureditev sektorja sadja in zelenjave vključuje tudi okoljske obveznosti. V Uredbi 1308/2013 
je določeno, da je treba najmanj 10 % proračuna za operativne programe nameniti okoljskim 
ukrepom. Uredba vsebuje tudi postopek za spremljanje izvajanja politike, v skladu s katerim 
morajo države članice oblikovati nacionalno strategijo za operativne programe, vključno z 
nacionalnim okvirom za okoljske ukrepe.

Ne smemo pozabiti, da je podpora skupne kmetijske politike za ta sektor sicer pomembna, a je 
še vedno skromna, in (po podatkih Komisije za leto 2012) znaša približno 1,5 % skupne 
vrednosti proizvodnje EU. Te številke se nanašajo na financiranje, ki je neposredno na voljo 
organizacijam proizvajalcev. 

2. Poročilo Komisije o sektorju sadja in zelenjave od reforme iz leta 2007 
[COM(2014)0112]

Komisija naj bi v skladu s členom 184 pripravila poročilo o izvajanju novih pravil za ureditev 
sektorja sadja in zelenjave, ki so bila uvedena z reformo leta 2007, in sicer kar zadeva 
organizacije proizvajalcev, operativne sklade in operativne programe. To je tudi storila in 
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marca 2014 objavila poročilo.

Poročevalec meni, da to poročilo, ki vsebuje predvsem gole podatke, uravnoteženo ponazarja 
razmere v sektorju sadja in zelenjave, saj so v njem opredeljena področja, na katerih je bil 
dosežen napredek, obenem pa je navedeno, da še vedno ostajajo nekateri problemi. Podatki, ki 
jih poročilo vsebuje, se v glavnem nanašajo na leto 2010, zato so le v omejeni meri uporabni 
za analizo učinkov reforme iz leta 2007, ki se je začela izvajati šele v obdobju 2008–2009.  
Zato se v poročilu ni skušalo oceniti reforme ali oblikovati prihodnjih konceptov. Vsebuje pa 
nekaj omembe vrednih ugotovitev:

 v obdobju 2004–2010 so se kmetijske površine, zasajene s sadjem in zelenjavo, zmanjšale 
za 6 %;

 delež celotne vrednosti proizvodnje sadja in zelenjave, ki so ju tržile organizacije 
proizvajalcev, t. i. stopnja organiziranosti, se je v letu 2010 za EU-28 povečal na 43 % (z 
31 % leta 2004). Med državami članicami so še vedno velike razlike glede stopnje 
organiziranosti;

 celotna finančna pomoč EU temu sektorju se je s 380 milijonov EUR leta 2004 povečala 
na 671 milijonov EUR leta 2010 (v tekočih cenah, ki niso prilagojene inflaciji);

 uporaba instrumentov za preprečevanje in obvladovanje kriz je bila nizka; 
 poraba za usposabljanje in svetovanje ali za raziskave je bila še nižja;
 v nekaterih državah članicah so operativni programi zaradi nizke pogajalske moči 

organizacije proizvajalcev v dobavni verigi malo prispevali k povečanju tržne vrednosti 
proizvodov;

 veljavna pravila so malo prispevala k doseganju nekaterih okoljskih ciljev, kot so 
ohranjanje krajine, blažitev podnebnih sprememb, ohranjanje kakovosti zraka in 
zmanjšanje proizvodnje odpadkov.

Poročevalec želi to sliko dopolniti z naslednjimi ugotovitvami:

 dolgoročni padec glede porabe sadja in zelenjave v EU se v zadnjih letih nadaljuje in ga je 
gospodarska kriza verjetno še okrepila (podatke vsebuje osnutek poročila);

 EU ima primanjkljaj v trgovini s sadjem in zelenjavo, zlasti s sadjem, in je v zadnjih letih 
ukrepala tako, da je odprla svoj trg;

3. Stališče poročevalca

Poročevalec meni, da povečanje stopnje organiziranosti v zadnjih letih v skoraj vseh državah 
članicah kaže na to, da je politika EU za spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij 
proizvajalcev v neki meri uspešna. Zelo velike razlike glede te stopnje med državami 
članicami pa so odraz različnih izhodišč pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev, zato jih 
ne moremo pripisati neuspehu politike.

Poročevalec meni, da bi moralo biti povečanje stopnje organiziranosti v Uniji še naprej biti 
prednostna naloga ureditve sektorja sadja in zelenjave. Zato je treba okrepiti spodbude za 
ustanavljanje organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev ter 
njihovo združevanje. Poiskati je treba načine, kako bi naredili članstvo v organizaciji 
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proizvajalcev bolj privlačno.

Na podlagi poročila Komisije in študije Univerze v Wageningnu, ki je bila Evropskemu 
parlamentu predstavljena januarja 2015, naj bi bila ureditev sektorja sadja in zelenjave 
prezapletena ter naj bi ji primanjkovalo pravne varnosti. Slednje zelo ovira povečanje stopnje 
organiziranosti, saj se lahko od kmetov, ki ustanovijo organizacijo proizvajalcev, pozneje pa 
se priznanje te organizacije odvzame ali postavi pod vprašaj, teoretično zahteva, da iz svojega 
žepa vrnejo sredstva EU.

Zato poročevalec meni, da bi moral biti prvi korak za večjo privlačnost organizacij 
proizvajalcev zmanjšanje zapletenosti in negotovosti. Pozdravlja, da se je komisar Phil Hogan 
zavezal, da bo ureditev sektorja sadja in zelenjave poenostavil.

V osnutku poročila je navedeno, da je treba večjo pozornost nameniti izboljšanju 
upravljanja organizacij proizvajalcev. Poročevalec je v neposrednih stikih z organizacijami 
proizvajalcev ugotovil, da te nimajo usposobljenih upravljavcev z znanjem in spretnostmi za 
poslovanje v konkurenčnem in mednarodnem kmetijskem gospodarstvu. Zato meni, da je 
treba dati na voljo dovolj sredstev EU za izboljšanje človeškega kapitala v teh organizacijah . 
Ni treba posebej poudarjati, da organizacije proizvajalcev same odločajo o svojih prednostnih 
nalogah in potrebah.

Kot kaže, obstaja soglasje, da instrumenti za preprečevanje in obvladovanje kriz niso bili 
uporabljeni v zadostni meri. To je zaskrbljujoče glede na to, da so krize na trgu s sadjem in 
zelenjavo pogoste, saj lahko na primer že manjše povečanje proizvodnje zaradi ugodnejših 
vremenskih pogojev povzroči velik padec cen. Sadje in zelenjava so predvsem pokvarljivi 
proizvodi, zaradi česar so kmetje v primeru neugodnih tržnih pogojev v še posebej ranljivem 
pogajalskem položaju nasproti trgovcem na debelo in drobno. Ker se te krize ponavljajo, se v 
osnutku poročila Komisijo poziva, naj razmisli o tem, da bi bili prispevki v vzajemne sklade 
upravičeni kot ukrepi za preprečevanje in obvladovanje kriz, da bi kmetom omogočili zaščito 
pred velikimi padci prihodka. Krize pa ne povzročijo samo tržni pogoji, temveč jo lahko, 
čeprav redko, povzročijo tudi sanitarni problemi (na primer kriza E. coli) in politične 
napetosti (sedanja ruska prepoved).

Poročevalec poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva zaščititi kmete pred nepoštenimi praksami 
velikih trgovcev. Ni posebej smiselno vlagati vire v krepitev in ustanavljanje organizacij 
proizvajalcev, ki je počasen in težaven proces, če je pogajalska moč v verigi preskrbe s hrano 
še vedno zelo skoncentrirana na strani trgovcev na drobno. Poleg tega številne države članice 
sprejemajo nacionalne ukrepe za reševanje teh težav, ki pa jih je treba za pravilno delovanje 
notranjega trga na ravni Unije nekoliko uskladiti. To vprašanje bo Evropski parlament 
vsekakor celoviteje obravnaval v poročilu, ki ga bo v naslednjih nekaj tednih pripravil Odbor 
za notranji trg in varstvo potrošnikov. 


