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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. konstaterer, at langt hovedparten af den samlede margen på 2 638 mio. EUR i FBF, 
nemlig 2 027 mio. EUR, stammer fra margenen for markedsrelaterede udgifter og direkte 
betalinger (den fælles landbrugspolitiks første søjle) under udgiftsområde 2; 

2. er bekymret over forskellen på forpligtelser og betalinger til udvikling af landdistrikter, 
som udgjorde 25 % for 2007 og 30 % for 2008 og er foreslået til 30 % for 2009; anmoder 
derfor Kommissionen om et overslag over frigørelser for 2009 og for hele 
finansieringsperioden 2007-2013 og en prognose for problemerne med at fjerne 
opbygningen af overestimater, som stadig skal afvikles (for øjeblikket er graden af 
uindfriede forpligtelser med hensyn til udvikling af landdistrikter på næsten 9 mia. EUR) 
ved slutningen af finansieringsperioden 2007-2013, idet det maksimale betalingsniveau i 
henhold til bilag I i den interinstitutionelle aftale falder fra 1,06 % af BNI i 2007 til 
0,94 % af BNI i 2013;

3. opfordrer derfor Kommissionen til at sikre hurtig forvaltning samt en kortere og mere 
effektiv tidsramme for ændring og opdatering af programmerne for udvikling af 
landdistrikter efter de mulige ændringer af forordningen, som forudses inden for 
rammerne af  "sundhedschecket" af den fælles landbrugspolitik; 

4. minder om, at det vigtigste mål med den fælles landbrugspolitik er at garantere 
markedsstabilisering, forsyningssikkerhed og rimelige priser til forbrugerne, og opfordrer 
derfor Rådet og Kommissionen til i budgettet for 2009 at afsætte de nødvendige midler til 
at imødekomme de nye behov, som opstår i forbindelse med den nuværende 
fødevarekrise, særligt en forbedring af adgangen til fødevarer for de dårligst stillede, der 
lider mest under  denne krise;

5. påpeger, at en truende yderligere graduering i forbindelse med "sundhedschecket" af den 
fælles landbrugspolitik, der overfører midler fra EUGFL til ELFUL, ville øge det beløb, 
der skal bruges til national medfinansiering; opfordrer Kommissionen til omhyggeligt at 
overvåge programmeringen af disse beløb i medlemsstaterne og understreger, at øgede 
EU-midler foregriber medlemsstaternes medfinansiering, og advarer mod, at dette fører til 
en nedskæring af medfinansieringen i de eksisterende operationelle programmer;

6. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at forhøje budgettet for unge 
landbrugere, da denne gruppe står over for mange nye udfordringer (f.eks. bekæmpelse af 
klimaændringer og fastholdelse af fødevareproduktion i EU) og er blevet mindre igennem 
mange år; mener, at dette f.eks. kan gøres ved at øge midlerne til uddannelse, 
uddannelsesnetværk og udvekslingsprogrammer for unge landbrugere eller ved at styrke 
de politiske værktøjer for unge landbrugere i EU's program for udvikling af 
landdistrikterne.
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