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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. megállapítja, hogy az előzetes költségvetési tervezetben a 2 638 millió eurós össztartalék 
legnagyobb részét, azaz egy 2 027 millió eurós összeget, a piaccal kapcsolatos kiadások és 
a 2. fejezet alatti közvetlen kifizetések kerete (a KAP első pillére) teszi ki; 

2. aggodalmát fejezi ki a vidékfejlesztésre vonatkozó kötelezettségvállalások és kifizetések 
szintjei közötti különbség miatt, amely 2007-re 25% volt, 2008-ra 30% és 2009-re 30%-ot 
javasoltak; ezért előrejelzést kér a Bizottságtól a 2009-re és a teljes 2007–2013 közötti 
időszakra vonatkozó visszavonásokról, és a még rendezendő túlbecslések 
felhalmozódásának kiegyenlítésével kapcsolatos problémákról (a RAL szintje a 
vidékfejlesztés tekintetében jelenleg közel 9 milliárd euró) a 2007–2013 közötti pénzügyi 
időszak végén, mivel az intézményközi megállapodás I. melléklete szerint a maximális 
kifizetési szintek a GNI 1,06%-áról (2007) a GNI 0,94%-ára (2013) csökkennek;

3. felhívja ezért a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a rendeletnek a KAP 
felülvizsgálata keretében történő esetleges módosítását követően a vidékfejlesztési 
programok módosítására és frissítésére célratörő irányítással, rövidebb és ésszerűbb 
időhatárok között kerüljön sor; 

4. emlékeztet, hogy a KAP elsődleges célja a piaci stabilitás, az ellátásbiztonság és az 
elfogadható fogyasztói árak szavatolása, ezért felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a 
2009. évi költségvetésben irányozza elő a szükséges eszközöket a jelenlegi 
élelmiszerválságból adódó új szükségletek kezelése, különösen a leginkább nélkülöző 
emberek – akik a legjobban szenvednek ettől a válságtól – élelmiszerekhez való 
hozzáférésének javítása érdekében;

5. rámutat arra, hogy a KAP felülvizsgálata terén tervezett azon további megszorító jellegű 
változtatás, amely az EMGA-tól a EMVA irányába csoportosít át forrásokat, növeli a 
nemzeti társfinanszírozáshoz szükséges összeget; kéri a Bizottságot, hogy figyelmesen 
kövesse nyomon e pénzösszeg tagállamokban zajló elköltését, és hangsúlyozza, hogy a 
megnövelt uniós források szükségtelenné teszik a tagállami társfinanszírozást, továbbá 
figyelmeztet, hogy ez nem vezethet a folyamatban lévő programok társfinanszírozásának 
csökkentéséhez;

6. sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy növeljék a fiatal mezőgazdasági termelőknek 
adható költségvetést, mivel ez a csoport jelentős új kihívásokkal (ilyen például az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és az élelmiszertermelés fenntartása az Európai Unióban) 
néz szembe, és számuk évek óta csökken, például az oktatásra, képzési hálózatokra és a 
fiatal mezőgazdasági termelők csereprogramjaira fordított eszközök növelése, vagy a 
vidékfejlesztési programban a fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó politikai 
eszközök megerősítése révén.
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