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SUGESTII

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

1. atrage atenția asupra faptului că cheltuielile agricole înscrise în bugetul UE sunt destul de 
rigide, dată fiind previzibilitatea lor, și asupra faptului că, în ceea ce privește plățile 
directe, este necesar ca angajamentele și plățile să corespundă întru totul, aceste plăți 
reprezentând cel puțin 70% din bugetul PAC, eventualele variații fiind legate în special de 
cheltuielile legate de piețe;

2. respinge amendamentele Consiliului la proiectul de buget 2012; consideră că estimările 
Comisiei în materie de necesități bugetare sunt mai realiste decât propunerile Consiliului, 
în special în ceea ce privește închiderea conturilor din exercițiile anterioare; insistă, prin 
urmare, să se reinstituie cifrele din proiectul de buget 2012, în special în actualul context 
de mare incertitudine economică și instabilitate semnificativă a pieței, care impune o 
abordare atentă a  oricăror modificări importante;

3. își exprimă preocuparea cu privire la ipoteza optimistă a Comisiei potrivit căreia 
tendințele de pe piețele agricole vor rămâne destul de stabile și în mare măsură favorabile, 
precum și cu privire la scăderea considerabilă a nevoilor de cheltuieli legate de piață; 
atrage atenția că, adesea, îmbunătățirea situației de pe piață nu are aceleași consecințe în 
toate sectoarele; îndeamnă Comisia să monitorizeze cu atenție evoluția piețelor agricole și 
să fie pregătită să reacționeze rapid și în mod eficace prin mecanismele necesare pentru a 
contracara evoluțiile nefavorabile, cum ar fi situația actuală din sectorul uleiului de 
măsline și cel al cărnii de porc; subliniază că este necesar ca logica intervențiilor să fie 
adaptată, iar prețurile limită de intervenție să fie actualizate în conformitate cu tendințele 
de pe piețe; 

4. subliniază importanța finanțării adecvate a anumitor programe, cum ar fi programele de 
distribuire a fructelor și laptelui în școli; atrage atenția că programele respective nu aduc 
beneficii doar agricultorilor, ci sprijină și grupurile sociale vulnerabile și promovează o 
alimentație mai sănătoasă; solicită, prin urmare, să se reinstituie sumele care au fost 
înscrise în proiectul de buget 2012 pentru ambele programe; 

5. reamintește că programele pentru persoanele defavorizate trebuie aplicate în conformitate 
cu hotărârile Tribunalului, așa cum, pe bună dreptate, subliniază Comisia în declarația sa 
privind estimarea bugetului; constată că, în hotărârea sa din cauza T-576/08 din 13 aprilie 
2011, Tribunalul a declarat că doar furnizarea de alimente din stocurile de intervenție este 
inclusă în acest program, nu și cheltuielile generate de achiziționarea de alimente pe piață; 
subliniază, prin urmare, că este necesar să se asigure de urgență un nou temei legal pentru 
a asigura în continuare același nivel de sprijin pentru programele de asistență alimentară; 

6. solicită adoptarea proiectelor-pilot propuse, în special a proiectului-pilot destinat instituirii 
de programe agricole și creării de instrumente de sprijin care să recompenseze agricultorii 
care furnizează bunuri publice de mediu și a proiectului-pilot pentru furnizarea de 
informații consumatorilor, în școli, la punctele de vânzare și alte puncte de contact cu 
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privire la standardele de înaltă calitate și de siguranță alimentară, la normele ecologice și 
cele privind bunăstarea animalelor pe care agricultorii europeni trebuie să le respecte; 
solicită prelungirea proiectului-pilot privind programul de schimb pentru tinerii 
agricultori; solicită Comisiei să realizeze toate proiectele-pilot propuse.


