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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da skupna razlika do zgornje meje v znesku 2.638 milijona EUR v predhodnem 
predlogu proračuna v večjem delu, in sicer kar 2.027 milijonov EUR, izhaja iz 
neporabljene rezerve za odhodke, povezane s trgom in neposredno pomočjo (prvi steber 
SKP), v razdelku 2;

2. je zaskrbljen zaradi razlike med obveznostmi in plačili za razvoj podeželja, ki je v letu 
2007 znašala 25 %, v letu 2008 30 %, v letu 2009 pa naj bi prav tako znašala 30 %; zato 
Komisijo poziva, naj napove, koliko sredstev za prevzete obveznosti bo sproščenih v letu 
2009 in v celotnem finančnem obdobju 2007–2013 ter kakšne težave utegnejo nastati 
zaradi kopičenja precenjenih neporavnanih obveznosti (trenutno neporavnane obveznosti 
za razvoj podeželja znašajo skoraj 9 milijard EUR) ob izteku finančnega obdobja 2007–
2013, saj se najvišja raven plačil po prilogi I medinstitucionalnega sporazuma zmanjša z 
1,06 % BND v letu 2007 na 0,94 % BND v letu 2013;

3. zato poziva Komisijo, naj zagotovi učinkovitejše upravljanje ter krajši in učinkovitejši 
časovni okvir za spreminjanje in posodabljanje programov za razvoj podeželja po 
morebitnih spremembah uredbe, predvidenih v okviru „zdravstvenega pregleda“ skupne 
kmetijske politike; 

4. znova opozarja, da je glavni cilj skupne kmetijske politike zagotoviti stabilizacijo trga, 
varnost preskrbe in zmerne potrošniške cene, zato poziva Svet in Komisijo, da v 
proračunu za leto 2009 predvidita dovolj sredstev za nove potrebe, nastale zaradi trenutne 
krize s pomanjkanjem hrane, zlasti pa poskrbita za večjo dostopnost hrane za prebivalce, 
ki jih je ta kriza najbolj prizadela;

5. poudarja, da bi se zaradi grozeče nadaljnje modulacije, predvidene v „zdravstvenem 
pregledu“ skupne kmetijske politike, ki prenaša sredstva iz Evropskega kmetijskega 
jamstvenega sklada v Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, lahko povečali zneski 
nacionalnega sofinanciranja; poziva Komisijo, naj skrbno spremlja morebitno načrtovanje 
teh sredstev v državah članicah, ter opozarja, da povečana sredstva EU vplivajo na 
sofinanciranje iz držav članic in da to ne sme privesti k znižanju sofinanciranja za 
obstoječe operativne programe;

6. poziva Svet in Komisijo, naj povečata proračun za mlade kmete, ker se soočajo s 
precejšnjimi novimi izzivi (na primer podnebnimi spremembami in ohranjanjem pridelave 
hrane v Evropski uniji) in ker njihovo število že leta upada, in sicer z dodatnimi sredstvi 
za izobraževanje, mreže usposabljanja in programe izmenjave za mlade kmete ali z 
izboljšanjem instrumentov politik za mlade kmete v programu za razvoj podeželja.
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