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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru bugete, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. ia act de creditele de angajament în valoare de 59 994,9 milioane și de creditele de plată 
în valoare de 58 014,3 milioane propuse de Comisie în proiectul de buget pentru 2020 la 
rubrica 2, dintre care creditele Fondului european de garantare agricolă sunt ușor 
majorate, la 43 531,8 milioane EUR în angajamente (+0,8 %) și la 43 501,7 milioane 
EUR în credite de plată (+0,9 %) față de bugetul pentru 2019; regretă profund faptul că 
creditele Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) sunt reduse la 14 
708,7 milioane EUR (-0,1%) în angajamente și la 13 141,2 milioane EUR (-0,1%) în 
credite de plată față de bugetul pentru 2019, în principal din cauza unei stagnări a 
valorii nominale a FEADR ca atare și a unei scăderi drastice a cheltuielilor de sprijin;

2. insistă ca orice venituri la bugetul Uniunii ce provin din veniturile alocate sau din 
rambursările pentru neregulile legate de agricultură din anii anteriori să rămână la 
rubrica 2;

3. regretă propunerea Comisiei de a reduce creditele alocate organizațiilor de producători 
din sectorul fructelor și al legumelor (- 14,6 milioane EUR), ceea ce ar putea avea un 
impact negativ asupra contribuției lor tot mai importante la reechilibrarea puterii de 
negociere în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente; regretă lipsa creditelor pentru 
sectorul cărnii de pasăre, deoarece acesta este afectat de denaturarea neloială a 
comerțului cu Ucraina;

4. salută propunerea Comisiei de a aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri pentru carnea 
de vită și mânzat”, cu scopul de a sprijini sectorul în cazul unor dificultăți pe piață 
legate de retragerea Regatului Unit din Uniune; este preocupat de faptul că acest sector 
se va confrunta cu presiuni suplimentare din cauza acordului comercial al Uniunii cu 
Mercosur; 

5. consideră că Uniunea poate avea o contribuție esențială la promovarea unor obiceiuri 
alimentare sănătoase, în special în rândul copiilor, și afirmă, prin urmare, că este 
esențial să se utilizeze pe deplin plafoanele prevăzute de regulamentul actual pentru 
programele desfășurate de Uniune în școli; invită, prin urmare, statele membre să își 
consolideze programele naționale pentru a asigura utilizarea integrală a alocărilor 
maxime disponibile (250 de milioane EUR);

6. salută sprijinul sporit pentru cercetare și inovare dedicat furnizării de alimente sigure și 
de înaltă calitate; subliniază că este esențial ca fondurile alocate pentru cercetare în 
sectorul agroalimentar, în special din bugetul Programului Orizont 2020, să rămână pe 
deplin disponibile, pentru a stimula inovarea și soluțiile inteligente în sectorul agricol și 
în cel al dezvoltării rurale.


