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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat verreweg het grootste deel van de totale marge van EUR 2 638 miljoen in 
het VOB, te weten een bedrag van EUR 2 027 miljoen, afkomstig is van de marge voor 
marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen van rubriek 2 (eerste GLB-pijler);

2. is bezorgd over het verschil in het niveau van de vastleggingen en de betalingen, dat voor 
2007 op 25% uitkwam en voor 2008 30% bedraagt, terwijl voor 2009 een niveau van 
30% is voorgesteld; verzoekt de Commissie derhalve een prognose op te stellen van de 
vrijmakingen voor 2009 en voor het gehele financiële tijdvak 2007-2013, evenals een 
prognose met betrekking tot de oplossing van de problemen met oplopende 
overwaarderingen die nog moeten worden afgewikkeld (momenteel bedraagt het niveau 
van de RAL voor plattelandsontwikkeling bijna 9 miljard euro) tegen het eind van het 
financiële tijdvak 2007-2013, met het oog op het feit dat het maximale betalingsniveau 
overeenkomstig bijlage I van het Interinstitutioneel Akkoord zal dalen van 1,06% van het 
BNI in 2007 tot 0,94% van het BNI in 2013;

3. verzoekt de Commissie derhalve te zorgen voor een snel beheer en voor kortere en meer 
doeltreffende termijnen voor wijziging en bijstelling van de programma’s voor 
plattelandsontwikkeling in geval van mogelijke wijzigingen van de in het kader van de 
“gezondheidscontrole van het GLB” voorziene regeling;

4. herinnert eraan dat het GLB in de eerste plaats ten doel heeft voor de stabilisering van de 
markt te zorgen alsmede de consumentenveiligheid en redelijke consumentenprijzen te 
waarborgen, en verzoekt de Raad en de Commissie derhalve om op de begroting 2009 de 
nodige middelen uit te trekken om te kunnen voorzien in nieuwe behoeften ten gevolge 
van de huidige voedselcrisis, met name in een verbetering van de toegang tot voedsel 
voor de meest behoeftigen, die het meest onder deze crisis te lijden hebben;

5. wijst erop dat door de dreigende verdere modulatie die gepland is in het kader van de 
"gezondheidscontrole" van het GLB, waarbij fondsen worden overgedragen van het 
ELGF naar het ELFPO, het bedrag dat nodig is voor nationale medefinanciering zou 
worden verhoogd; roept de Commissie derhalve op om nauwlettend toe te zien op de 
mogelijke programmering van dit geld in de lidstaten; wijst erop dat meer EU-
financiering de medefinanciering door de lidstaten onverlet laat en waarschuwt dat 
verhoging van de EU-fondsen niet mag leiden tot vermindering van de medefinanciering 
van de bestaande operationele programma's;

6. dringt er bij de Commissie en de Raad op aan om de begrotingslijn voor de sinds jaren 
slinkende groep van jonge boeren, die met grote nieuwe uitdagingen wordt 
geconfronteerd (zoals de bestrijding van de klimaatverandering en de handhaving van de 
voedselproductie in Europa), te verruimen, bijvoorbeeld door de middelen voor educatie, 
opleidingsnetwerken en uitwisselingsprogramma's voor jonge boeren uit te breiden of 
door de beleidsinstrumenten voor jonge boeren in het kader van het programma voor 
plattelandsontwikkeling te versterken.
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