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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. rámutat arra, hogy az uniós költségvetésben a mezőgazdasági kiadások meglehetősen 
merev szerkezetűek, tekintettel azok kiszámíthatóságára és arra, hogy a közvetlen 
kifizetések esetében kötelező a kötelezettségvállalások és a kifizetések teljes 
megfeleltetése, továbbá hogy az ilyen kifizetések a KAP költségvetésének legalább 70%-
át teszik ki, így az eltérések elsősorban a piaci kiadásokhoz kapcsolódnak;

2. elutasítja a 2012-es költségvetési tervezet Tanács által javasolt módosításait; úgy véli, 
hogy a Bizottság költségvetési igényekre vonatkozó becslései jobban tükrözik a valóságot, 
mint a Tanács javaslatai, különösen ami a korábbi évek számláinak elszámolását illeti; 
ezért továbbra is sürgeti a 2012-es költségvetési tervezet összegeinek visszaállítását, 
különös tekintettel a jelenlegi jelentős mértékű gazdasági bizonytalanságra és piaci 
instabilitásra, ami megfontolt megközelítést tesz szükségessé bármilyen fontos változtatás 
esetében;

3. aggodalmát fejezi ki a Bizottság optimista feltételezése miatt, mely szerint a 
mezőgazdasági piacokon tapasztalható tendenciák elég stabilak és túlnyomórészt 
kedvezőek maradnak, valamint a piachoz kapcsolódó kiadásokra vonatkozó szükségletek 
egyenletes csökkenése miatt; rámutat arra, hogy a jobb piaci helyzet hatásai gyakran 
ágazattól függően eltérően jelentkeznek; sürgeti a Bizottságot, hogy gondosan kísérje 
figyelemmel a mezőgazdasági piacok alakulását, és álljon készen arra, hogy a szükséges 
mechanizmusok segítségével gyorsan és hatékonyan reagáljon az olyan kedvezőtlen piaci 
folyamatok ellensúlyozása érdekében, mint amilyen például az olivaolaj- és 
sertéshúságazatban kialakult jelenlegi helyzet; hangsúlyozza, hogy a piaci folyamatoknak 
megfelelően ki kell igazítani az intervenció logikáját és frissíteni kell a küszöbárakat; 

4. hangsúlyozza az egyedi programok (pl. az iskolagyümölcs és iskolatej programok) 
megfelelő finanszírozásának jelentőségét; rámutat arra, hogy ezek az egyedi programok 
nem csak a gazdálkodók számára előnyösek, hanem támogatják a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő társadalmi csoportokat is, és ösztönzik az egészségesebb táplálkozást;
ezért kéri a 2012-es költségvetési tervezetben előirányzott összegek visszaállítását 
mindkét program esetében; 

5. rámutat arra, hogy a rászoruló személyeknek szóló programokat a Törvényszék előtt zajló 
eljárásoknak megfelelően végre kell hajtani, ahogyan azt a Bizottság is helyesen 
hangsúlyozza az előirányzatokra vonatkozó kimutatásában; megállapítja, hogy T-576/08. 
számú, 2011. április 13-i ítéletében a Törvényszék kimondta, hogy ennek a programnak a 
finanszírozása kizárólag az intervenciós készletekből származó élelmiszerellátás 
költségeire terjedhet ki, az élelmiszerkészletek piaci beszerzésével kapcsolatban felmerült 
költségekre nem; ezért hangsúlyozza, hogy az élelmiszer-segélyezési programok eddigivel 
azonos szintű pénzügyi támogatásának fenntartása érdekében sürgősen új jogalapra van 
szükség; 
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6. sürgeti a javasolt kísérleti projektek elindítását, különös tekintettel a mezőgazdasági 
programok fejlesztésére irányuló kísérleti projektre és a különösen környezetbarát 
közjavakat előállító termelőket jutalmazó támogatási mechanizmusokra, továbbá 
szorgalmazza, hogy a kísérleti projekt nyújtson tájékoztatást a fogyasztóknak (az 
iskolákban, értékesítési pontokon és a fogyasztókkal való kapcsolattartás egyéb 
helyszínein) arról, hogy az európai gazdálkodóknak milyen szigorú minőségi, élelmiszer-
biztonsági, környezeti és állatjóléti előírásokat kell betartaniuk; sürgeti a fiatal 
gazdálkodók számára biztosított csereprogrammal kapcsolatos kísérleti projekt 
kiszélesítését; sürgeti a Bizottságot, hogy hajtsa végre valamennyi javasolt kísérleti 
projektet;


