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WSKAZÓWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

wdrożenia przepisów dotyczących organizacji producentów, funduszy operacyjnych i 

programów operacyjnych w sektorze owoców i warzyw od momentu wprowadzenia 

reformy z 2007 r. (COM(2014)0112), 

– uwzględniając art. 18 ust. 4 rozporządzenia Rady nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną 

organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów 

rolnych1, 

A. mając na uwadze, że celem reformy w 2007 r. było wzmocnienie organizacji producentów 

warzyw i owoców poprzez dostarczenie im m.in. szerszego zakresu narzędzi, które 

pozwoliłyby im na zapobieganie kryzysom rynkowym i zarządzanie nimi, a także 

zapewnienie waloryzacji i koncentracji podaży, poprawy jakości i konkurencyjności, 

dostosowanie podaży do rynku oraz wsparcie techniczne produkcji przyjaznej dla 

środowiska; 

B. mając na uwadze, że utworzono środki zachęty, aby wspierać łączenie się organizacji 

producentów i zrzeszeń organizacji producentów, a także współpracę międzynarodową, w 

celu rozwijania siły przetargowej organizacji producentów w sieci dystrybucji; 

C. mając na uwadze, że organizacje producentów działające w sektorze warzyw i owoców 

mogą ustanowić fundusz operacyjny w celu finansowania programów operacyjnych 

zatwierdzonych przez państwa członkowskie; 

D. mając na uwadze, że fundusze te są finansowane z wkładów finansowych pochodzących 

od członków organizacji producentów lub samej organizacji producentów oraz z pomocy 

finansowej UE oraz że to współfinansowanie sprzyja zaangażowaniu beneficjentów i 

dobremu wykorzystaniu przez nich pomocy, jak i efektowi mnożnikowemu; 

E. mając na uwadze, że w niektórych regionach może być udzielone przejściowe wsparcie w 

celu zachęcenia producentów, którzy chcą uzyskać status organizacji producentów do 

tworzenia grup producentów; mając ponadto na uwadze, że finansowanie to może być 

częściowo zwrócone przez UE i ustaje z chwilą uznania grupy producentów za 

organizację producentów; 

1. podkreśla, że konsultacje społeczne w sprawie opcji politycznych i oceny ich 

oddziaływania w związku z przeglądem systemu UE dotyczącego sektora owoców i 

warzyw przeprowadzonych przez Komisję od 4 czerwca 2012 r. do 9 września 2012 r. 

wykazują, iż większość opowiada się za kontynuowaniem systemu; 

                                                 
1 Dz.U. L 154 z 17.6.2009, s. 1. 
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2. zwraca uwagę, że zgodnie z danymi przedstawionymi w wyżej wymienionym 

sprawozdaniu: 

a) w latach 2004–2010 doszło do niewielkiego zmniejszenia się całkowitej powierzchni 

gruntów przeznaczonych pod uprawę owoców i warzyw w UE (- 6%) oraz znacznego 

spadku liczby gospodarstw rolnych posiadających uprawy owoców i warzyw (- 39%); 

b) nastąpił wzrost średniej powierzchni przypadającej na gospodarstwo, 

wykorzystywanej do uprawy owoców i warzyw; 

c) nastąpił niewielki spadek wielkości produkcji owoców i warzyw w UE, tj. spadek 

średniej produkcji owoców i warzyw w latach 2008–2010 o 3 % w porównaniu z 

latami 2004–2006, oraz  

d) a w tym samym okresie średnia wartość produkcji owoców i warzyw w cenach 

bieżących nieznacznie wzrosła: + 6.5 %; 

3. z zadowoleniem przyjmuje: 

a) zwiększenie wskaźnika zorganizowania sektora, przy czym odsetek całkowitej 

wartości unijnej produkcji owoców i warzyw sprzedanej przez organizacje 

producentów i zrzeszenia organizacji producentów wyniósł około 43% (34% w 

2004 r.); 

b) większą atrakcyjność organizacji producentów, przy czym odsetek wszystkich 

producentów owoców i warzyw będących członkami organizacji producentów wzrósł 

z 10,4% w 2004 r. do 16,5% w 2010 r., oraz 

c) większą atrakcyjność zrzeszeń organizacji producentów, co znajduje potwierdzenie w 

szybkim wzroście liczby zrzeszeń organizacji producentów w połączeniu ze znacznym 

wzrostem liczby i odsetka organizacji producentów będących członkami zrzeszeń 

organizacji producentów; 

4. wyraża ubolewanie, że wskaźnik zorganizowania pozostaje niski w niektórych państwach 

członkowskich, a organizacje producentów są małe zarówno pod względem liczby 

członków będących producentami, jak i całkowitej wartości produkcji rynkowej, i że 

większość producentów – szczególnie w niektórych południowych państwach 

członkowskich oraz w niektórych państwach członkowskich, które przystąpiły do UE w 

2004 r. oraz w późniejszym okresie – jest wykluczona z bezpośrednich korzyści systemu 

unijnego dotyczącego sektora owoców i warzyw; 

5. przypomina, że należy koniecznie podnieść wskaźnik zorganizowania w sektorze, biorąc 

pod uwagę, że wskaźnik ten jest wyraźnie wyższy w regionach, w których produkcja 

i udostępnianie na rynku są bardziej zmodernizowane i zorientowane na eksport, zaś dużo 

niższy w krajach, gdzie przez wiele lat nie było okazji do wykorzystania funduszy 

operacyjnych; 

6. w związku z tym uważa za konieczne podniesienie atrakcyjności organizacji producentów 

dzięki ograniczeniu obciążeń administracyjnych i zwiększeniu wsparcia unijnego dla tych 
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zgrupowań, a także dzięki wprowadzeniu usprawnień w mechanizmach zarządzania 

kryzysowego; 

7. podkreśla, że w wielu przypadkach warunki stosowania i uzasadniania systemu pomocy 

są nadmierne i nieprecyzyjne oraz że podlegają wielokrotnym kontrolom ze strony 

różnych administracji, które to kontrole są często niespójne i nieprecyzyjne, co sprzyja 

porzucaniu systemu przez niektóre rodzaje partnerów lub nieprzedstawianiu programów 

operacyjnych przez niektóre organizacje producentów; w związku z tym zasadnicze 

znaczenie ma doprecyzowanie prawodawstwa europejskiego dotyczącego uznawania 

organizacji producentów, aby zagwarantować pewność prawa systemu oraz unikać 

wzbudzania niepewności wśród producentów; 

8. podkreśla, że cel polegający na osiągnięciu do 2013 r. średniego wskaźnika wynoszącego 

60%, który wyznaczony został w ramach reformy z 2007 r., był nadmierny i arbitralny, 

ponieważ nie uwzględniał różnych ważnych czynników, jak wejście państw Europy 

Wschodniej oraz konieczność przystosowania się tych państw do cech systemu; 

9. jest zaniepokojony faktem, że największe organizacje producentów (około 18% 

wszystkich organizacji producentów z obrotem przekraczającym 20 mln EUR) otrzymują 

około 70% pomocy finansowej UE; 

10. uważa, że sprawozdania z oceny z 2012 r. przesłane przez BE, CY, CZ, DK, DE, ES, FR, 

HU, IT, NL, AT, PT oraz UK uwidaczniają konieczność ulepszenia programów 

operacyjnych w celu optymalizacji kosztów produkcji, stabilizacji cen producenta i 

zwiększenia atrakcyjności organizacji producentów; zwraca uwagę, że te programy 

przyczyniają się do realizacji określonych celów na rzecz ochrony środowiska, takich jak 

zachowanie krajobrazu, łagodzenie zmiany klimatu, zachowanie jakości powietrza i 

ograniczenie wytwarzania odpadów; 

11. wyraża ubolewanie z powodu następujących słabych punktów w tworzeniu niektórych 

strategii krajowych: zbyt dużej liczby celów, braku dokładnych i wcześniej ustalonych 

założeń w odniesieniu do różnych celów, a zwłaszcza bardzo małej skuteczności 

operacyjnej instrumentów zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zarządzania 

kryzysowego związanych głównie z ubezpieczeniem płodów rolnych, promocją i 

komunikacją oraz wycofywaniem produktów, przede wszystkim dlatego, że muszą być 

finansowane kosztem innych środków strukturalnych oraz że pomoc na wycofywanie w 

wielu przypadkach nie jest wystarczająca, przy czym należy odnotować też znaczne 

obciążenia administracyjne; ubolewa nad faktem, że te instrumenty mogą poradzić sobie 

tylko z jednorazowymi kryzysami sezonowymi, ale nie są wystarczające dla zarządzania 

kryzysami na szeroką skalę, jak obecny kryzys wywołany przez rosyjskie embargo;  

12. uważa za konieczne opracowanie środków zapobiegawczych, które pomogłyby 

organizacjom producentów zrozumieć, poprawnie obliczyć i stosować wcześniej ustalone 

wskaźniki efektywności, a także podkreśla, że w wielu przypadkach jest zbyt wiele 

wskaźników efektywności, co sprawia, że procedury są bardzo trudne zarówno dla 

organizacji producentów, jak i dla administracji; uważa, że w tym kontekście o wiele 

bardziej użyteczne byłoby, gdyby wskaźniki były mniej liczne, ale istotniejsze; 

13. ubolewa nad faktem, że Komisja unikała sprawozdań na temat słabych stron w systemach 
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kontroli w odniesieniu do organizacji producentów i programów operacyjnych i 

podkreśla, iż w sprawozdaniu rocznym za rok 2013 Europejski Trybunał Obrachunkowy 

ujawnił niedociągnięcia przy uznawaniu grup producentów w Polsce; 

14. podkreśla, że dyrektor generalny DG AGRI w rocznym sprawozdaniu z działalności za 

2013 r. wyraził zastrzeżenie w odniesieniu do uznawania grup producentów w Austrii, 

Holandii, Polsce i Wielkiej Brytanii; zauważa, iż szacuje się, że zagrożonych może być do 

25% całkowitych wydatków; w związku z tym kluczowe znaczenie ma ustalenie, czy 

ewentualna dyskwalifikacja organizacji producentów jest spowodowana niewłaściwymi 

procedurami uznawania stosowanymi przez władze krajowe, co powinno pociągać za sobą 

dyskwalifikację tychże władz z powodu nierealizowania przez nie celów systemu, czy też 

dyskwalifikacja wynika z braku jasności zasad, co wymagałoby ich doprecyzowania; 

15. zwraca uwagę, że zarówno rosyjskie embargo, jak i przyjęty przez Komisję w sierpniu i 

wrześniu 2014 r. program nadzwyczajnych środków rynkowych w odniesieniu do łatwo 

psujących się owoców i warzyw potwierdzają, iż absolutnie konieczne jest usprawnienie 

instrumentów zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zarządzania kryzysowego; 

16. zwraca się do Komisji o poinformowanie, w jaki sposób wdrażany był przepis 

wymagający, by minimum 10% środków było przeznaczanych na działania w zakresie 

ochrony środowiska wykraczające poza standardy obowiązujące w każdym programie 

operacyjnym (lub ewentualnie wymagający, by każdy program obejmował co najmniej 

dwa takie działania). 
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