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SUGESTII

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru bugete, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. constată că de departe cea mai mare parte din marja globală de 2 638 milioane EUR din 
PPB, şi anume suma de 2 027 milioane EUR, provine din marja cheltuielilor privind piaţa 
şi a plăţilor directe de la rubrica 2 (primul pilon al PAC); 

2. îşi exprimă preocuparea cu privire la diferenţa dintre creditele de angajament şi cele de 
plată pentru dezvoltarea rurală, care a fost de 25% în 2007, 30% în 2008, iar pentru 2009 
s-a propus a fi de 30%; solicită, prin urmare, Comisiei să realizeze o previziune a 
deblocărilor de credite pentru 2009 şi pentru întreaga perioadă financiară 2007-2013 şi o 
previziune a problemelor privind compensarea acumulării supraestimărilor care sunt încă 
nerezolvate (în prezent nivelul RAL aferent dezvoltării rurale este de aproape 9 miliarde 
EUR) la sfârşitul perioadei financiare 2007-2013, din moment ce nivelul maxim al plăţilor 
în conformitate cu anexa I la acordul interinstituţional menţionat scade de la 1,06% din 
VNB în 2007 la 0,94% din VNB în 2013;

3. invită, prin urmare, Comisia să asigure o gestionare rapidă şi un calendar mai rapid şi mai 
eficient de modificare şi de actualizare a programelor de dezvoltare rurală, ca urmare a 
eventualelor modificări ale regulamentului prevăzute în cadrul „Bilanţului de sănătate al 
PAC”; 

4. aminteşte că scopul principal al PAC este să garanteze stabilitatea pieţei, siguranţa 
aprovizionării şi preţuri rezonabile pentru consumatori şi, prin urmare, invită Consiliul şi 
Comisia să prevadă în bugetul 2009 mijloacele necesare pentru a face faţă noilor necesităţi 
apărute ca urmare a actualei crize a alimentelor, în special un acces mai uşor la alimente 
pentru persoanele cele mai defavorizate care suferă cel mai mult din cauza acestei crize;

5. subliniază că o modulare suplimentară prevăzută în contextul „Bilanţului de sănătate al 
PAC”, care transferă fonduri de la FEGA la FEADR, ar duce la creşterea cuantumului 
necesar pentru cofinanţarea naţională; solicită Comisiei să monitorizeze cu atenţie 
eventuala programare a acestor fonduri în statele membre şi subliniază că majorarea 
fondurilor din partea UE împiedică cofinanţarea de către statele membre şi atrage atenţia 
că acest lucru nu trebuie să ducă la o reducere a cofinanţării în programele operaţionale 
existente;

6. solicită insistent Consiliului şi Comisiei să mărească bugetul pentru tinerii agricultori, 
deoarece acest grup se confruntă cu provocări noi considerabile (de exemplu combaterea 
schimbărilor climatice şi menţinerea producţiei de alimente în Uniune) şi este de mulţi ani 
în scădere, de exemplu prin consolidarea mijloacelor pentru educaţie, reţelele de formare 
profesională şi programele de schimburi pentru tinerii agricultori sau prin consolidarea 
instrumentelor politice pentru tinerii agricultori din cadrul programului de dezvoltare 
rurală.
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