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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по земеделие и развитие 

на селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

– като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета 

относно прилагането на разпоредбите, отнасящи се до организациите на 

производителите, оперативните фондове и оперативните програми в сектора на 

плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 година (COM/2014/0112), 

– като взе предвид член 18, параграф 4 от Регламент №1234/2007 на Съвета за 

установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно 

специфични разпоредби за някои земеделски продукти1, 

A. като има предвид, че целта на реформата от 2007 г. беше да се засилят 

организациите на производителите (ОП) на плодове и зеленчуци, като им се 

предостави по-широкообхватен набор от инструменти, наред с други мерки, за да 

могат те да предотвратяват и да управляват рискове на пазара, както и да се засилят 

и концентрират доставките, да се повишат качеството и конкурентоспособността, да 

се адаптират доставките спрямо пазара и да се предостави техническа подкрепа за 

екологосъобразно производство; 

Б. като има предвид, че се създават стимули за насърчаване на сливанията между ОП и 

между сдружения на организации на производители (СОП), както и 

транснационалното сътрудничество, за да се развие покупателната способност на 

ОП в рамките на дистрибуторската верига; 

В. като има предвид, че ОП в сектора на плодовете и зеленчуците могат да учредят 

оперативен фонд с цел финансиране на оперативни програми, одобрени от 

държавите членки; 

Г. като има предвид, че тези фондове се финансират чрез финансови вноски на 

членовете на ОП или на самата ОП и чрез финансова помощ от ЕС, както и че това 

финансиране засилва ангажираността от страна на ОП и спомага за гарантиране на 

това, че те използват помощите добре, както и че то има мултиплициращ ефект; 

Д. като има предвид, че в някои региони може да се предостави преходна помощ, за да 

се насърчат производители, които желаят да придобият статут на ОП, да формират 

производителски групи, както и като има предвид, че това финансиране може 

отчасти да се финансира от ЕС и се прекратява след признаването на групата от 

производители като ОП; 

1. изтъква, че публичната консултация относно вариантите на политика и оценката на 

въздействието им във връзка с прегледа на режима на ЕС за сектора на плодовете и 

зеленчуците, проведена от Комисията в периода от 4 юни 2012 г. до 9 септември 

                                                 
1 ОВ L 154, 17.6.2009 г., стр. 1. 
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2012 г., показва наличието на мнозинство, подкрепящо продължаването на режима; 

2. Отбелязва, че според данните, предоставени от посочения по-горе доклад: 

а) наблюдава се лек спад в периода 2003-2010 г. на общия размер на площите, 

засадени с плодове и зеленчуци (– 6 %), и по-рязък спад на броя на стопанствата, 

които отглеждат плодове и зеленчуци (– 39 %); 

б) налице е увеличение на средния размер на площите, засадени с плодове и 

зеленчуци, за стопанство; 

в) наблюдава се лек спад в обема на производството на плодове и зеленчуци в ЕС, 

т.е. намаление в размер на 3% на средното производство на плодове и зеленчуци 

през периода 2008-2010 г. в сравнение с периода 2004-2006 г.; и  

г) през същия период средната стойност на продукцията на плодове и зеленчуци по 

текущи цени се е повишила леко: + 6.5 %; 

3. Приветства: 

а) увеличаването на степента на организация, на дела на общата стойност на 

продукцията на плодове и зеленчуци в ЕС, предлагани на пазара от ОП и СОП 

през 2010 г., е около 43 % (34 % през 2004 г.); 

б) повишената привлекателност на ОП, като делът на общия брой производители 

на плодове и зеленчуци, които са членове на ОП, е нараснал - от 10,4 % през 

2004 г. до 16,5 % през 2010 г.; и 

в) повишената привлекателност на СОП, както се вижда от рязкото нарастване на 

броя на СОП, съчетано със значителното увеличаване на броя и дела на ОП, 

които са членове на СОП; 

4. Изразява съжаление относно факта, че степента на организация остава ниска в 

няколко държави членки, като ОП са малки както от гледна точка на броя на 

членуващите производители, така и на общата стойност на предлаганата на пазара 

продукция, както и че повечето производители, по-специално в някои от южните 

държави членки и в някои държави членки, присъединили се към ЕС през 2004 г. и 

след това, са изключени от преките ползи от режима на ЕС за сектора на плодовете 

и зеленчуците; 

5. Изтъква необходимостта от подобряване на степента на организация в сектора, като 

се има предвид, че тя е определено по-висока в региони, където производството и 

маркетингът са по-модерни и адаптирани към износа, и че е най-ниска в държави, 

които не са имали възможността да използват оперативни фондове в продължение 

на много години; 

6. Следователно счита, че е необходимо ОП да станат по-атрактивни чрез намаляване 

на бюрокрацията и засилване на подкрепата, предоставяна на тези групи от 

Европейския съюз, както и чрез подобряване на механизмите за управление на 
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кризи; 

7. Изтъква, че условията за кандидатстване за режима на подпомагане и за 

обосноваване на заявленията са твърде много и неточни, както и че подлежат на 

многобройни проверки от редица административни органи, които не са нито 

съгласувани, нито точни, което кара някои видове партньори да изоставят режима и 

определени ОП да решат да не представят оперативни програми; счита, че е 

изключително важно в този контекст да се разясни европейското законодателство 

относно признаването на ОП с цел гарантиране на правната сигурност на режима и 

предотвратяване на несигурността сред производителите; 

8. Изтъква, че целта за постигане на средно равнище от 60 % до 2013 г., заложена в 

реформата от 2007 г., е била извънредно голяма и произволна, тъй като тя не е 

отчела набор от значими фактори, като например влизането на източноевропейски 

държави, и необходимостта от адаптиране на характеристиките на системата към 

тези държави; 

9. Изразява загриженост, че най-големите ОП (около 18 % от всички ОП с оборот в 

размер на над 20 млн. евро) получават около 70 % от финансовата помощ от ЕС; 

10. Застъпва становището, че докладите за оценка от 2012 г., изпратени от Белгия, 

Кипър, Чешката република, Дания, Германия, Испания, Франция, Унгария, Италия, 

Нидерландия, Австрия, Португалия и Обединеното кралство, показват 

необходимостта от подобряване на оперативните програми, за да се оптимизират 

производствените разходи, да се стабилизират производствените цени и и да се 

повиши привлекателността на ОП; изтъква, че тези програми спомагат за 

постигането на някои екологични цели, например опазване на пейзажа, смекчаване 

на изменението на климата, запазване на качеството на въздуха, водата и почвите и 

намаляване на генерирането на отпадъци; 

11. Изразява съжаление относно следните слабости, установени при изготвянето на 

някои национални стратегии: твърде голям брой цели, липса на предварително 

точно определени резултати за различните цели и в частност много ниската 

оперативна ефективност на инструментите за предотвратяване и управление на 

кризи във връзка предимно със застраховането на реколтата, промоционална 

дейности и комуникация и изтегляне на продукти, основно поради това, че те трябва 

да бъдат финансирани за сметка на други структурни мерки, и помощта за изтегляне 

в много случаи не е достатъчна, както и защото равнището на бюрокрацията е 

значително; изразява съжаление относно факта, че тези инструменти могат да се 

справят само с отделни пазарни кризи и са недостатъчни за справяне с 

широкомащабни кризи, като настоящата криза, причинена от руското ембарго;  

12. Вижда необходимост от установяване на превантивни мерки, за да се помогне на 

ОП да разберат и правилно да изчисляват и използват някои предварително 

определени показатели за постигнатите резултати, както и изтъква това, че в много 

случаи е налице извънредно голям брой такива показатели, което прави 

процедурата изключително трудна за ОП и за администрацията; счита, че в този 

контекст би било много по-полезно използването на по-малко на брой, но по-

значими показатели; 
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13. Изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията не е изготвила доклади 

относно слабостите в системите за контрол по отношение на организациите на 

производителите и на оперативните програми, и подчертава факта, че в годишния 

си доклад за 2013 г. Европейската сметна палата разкри недостатъци в признаването 

на групи от производители в Полша; 

14. Подчертава, че генералният директор на ГД „Земеделие и развитие на селските 

райони“ изрази в годишния доклад за дейността на ГД за 2013 г. резерви по 

отношение на признаването на организации на производители в Австрия, 

Нидерландия, Полша и Обединеното кралство; отбелязва, че се счита, че близо 25 % 

от общите разходи могат да бъдат изложени на риск; счита за изключително важно 

във връзка с това да се провери дали евентуалното дисквалифициране на ОП се 

дължи на неправилни процедури по признаване от страна на националните органи, 

което следва до доведе до дисквалифициране на органите на основата на това, че не 

спазват целите на режима, или се дължи на липсата на яснота в правилата, при 

което правилата следва да бъдат разяснени; 

15. Посочва, че както руското ембарго, така и програмата за спешни мерки за 

нетрайните плодове и зеленчуци, приета от Комисията през август и септември 

2014 г., потвърждават, че подобряването на инструментите за предотвратяване и 

управление на кризи е абсолютно необходимо; 

16. Призовава Комисията да докладва за това, как е изпълнено правилото, което 

изисква минимум 10 % да се изразходват за действия по опазване на околната среда, 

които надхвърлят задължителните стандарти за всяка оперативна програма (или, 

като алтернатива, което изисква всяка програма да включва най-малко два такива 

действия). 
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