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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. regretă faptul că, dat fiind plafonul impus de cadrul financiar multianual 2014-2020 
(CFM) pentru rubrica 2, este posibil ca, în practică, unele dintre categoriile importante din 
domeniul politicii agricole comune (PAC), inclusiv plățile directe și măsurile de piață, să 
fie reduse în 2016;

2. ia act, în această privință, de faptul că, în proiectul de buget (PB) pentru 2016, la rubrica 2 
se propune alocarea sumei de 63,1 miliarde EUR sub formă de credite de angajament (-
0,1 % față de exercițiul 2015, impactul reprogramării fiind neutralizat) și a sumei de 55,9 
miliarde EUR sub formă de credite de plată (-0,2 %);

3. ia act de faptul că PB 2016 lasă o marjă de 1,2 miliarde EUR sub plafonul pentru credite 
de angajament și o marjă de 1,1 miliarde EUR sub plafonul pentru Fondul european de 
garantare agricolă (FEGA); insistă ca marja să rămână în cadrul rubricii 2 pentru a putea 
contribui la soluționarea oricărei posibile crize viitoare în sectorul agricol; așteaptă cu 
interes scrisoarea rectificativă a Comisiei, așteptată în octombrie 2015, care ar trebui să se 
bazeze pe informații actualizate privind finanțarea FEGA;

4. subliniază că PB 2016 este primul an de punere în aplicare integrală a plăților directe 
introduse prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013; în acest context, ia act de scăderea 
bugetului FEGA cu 1,4 % în credite de angajament și credite de plată ca urmare a unor 
transferuri între cei doi piloni ai PAC;

5. ia act de faptul că, în cadrul PB 2016, finanțarea pentru dezvoltarea rurală acordată din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) va fi majorată cu 2,8 % în 
credite de angajament și respectiv cu 6,3 % în credite de plată; subliniază totuși că această 
creștere este consecința logică a programării cu întârziere a noilor programe în perioada 
2014-2020 și a finalizării programelor din perioada 2007-2013;

6. salută măsurile menite a ține sub control nivelul angajamentelor neplătite și consideră că 
acestea sunt o condiție prealabilă pentru a se asigura demararea cu succes a perioadei de 
programare 2014-2020; în consecință, solicită de urgență Consiliului și statelor membre să 
ia toate măsurile necesare pentru a acoperi solicitările de plată scadente;

7. regretă reducerile operate la bugetul pentru măsurile de intervenție pe piețele agricole în 
comparație cu 2015; nu este de acord cu Comisia ca măsurile de urgență legate de 
embargoul rus asupra importurilor de anumite produse agricole din UE să se limitează la 
anul 2015, întrucât Rusia și-a exprimat intenția de a extinde interdicția asupra importurilor 
până la începutul anului 2016; este preocupat de faptul că, în 2016, va fi nevoie de 
intervenții suplimentare pe piață ca urmare a acestui fapt pentru a sprijini agricultorii UE 
afectați de embargo;

8. insistă asupra necesității de a prevedea fonduri pentru a compensa pierderile economice 
suferite de fermieri ca urmare a crizelor piețelor și a crizelor sanitare sau fitosanitare, cum 
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ar fi Xylella fastidiosa, și reafirmă necesitatea de a utiliza marjele disponibile în cadrul 
rubricii 2 în acest scop;

9. regretă reducerea propusă de 2 milioane EUR pentru programul de distribuire a laptelui în 
școli - de la credite în valoare de 77 de milioane EUR în 2015 la 75 milioane EUR în PB 
pentru 2016; reiterează cererea Parlamentului privind majorarea cu 20 de milioane EUR 
pe an a fondurilor destinate acestui program; salută ușoara majorare la 150 de milioane 
EUR acordată programului de încurajare a consumului de fructe în școli; subliniază că 
ambele programe s-au dovedit a fi utile și eficiente în statele membre și subliniază 
importanța acestora, dată fiind criza actuală și nivelul malnutriției în rândul copiilor în 
Uniune;

10. insistă ca orice venituri directe la bugetul UE care provin din prelevările suplimentare sau 
din orice alte venituri alocate provenite din agricultură în 2014/2015 să rămână la rubrica 
2;

11. solicită Comisiei și statelor membre să se asigure că fondurile alocate rezervei pentru 
situații de criză în sectorul agricol în bugetul 2016 care nu sunt cheltuite ulterior rămân 
integral la rubrica 2 pentru exercițiul bugetar următor pentru plățile directe către fermieri, 
astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

12. invită Comisia și statele membre să monitorizeze din timp volatilitatea pronunțată a 
prețurilor la produsele agricole, care are efecte negative asupra veniturilor fermierilor, și 
să reacționeze prompt și cu eficacitate atunci când este necesar;

13. salută nivelul fondurilor alocate în sprijinul apiculturii, întrucât Parlamentul a considerat 
întotdeauna apicultura o prioritate pentru viitorul agriculturii și pentru conservarea 
biodiversității;

14. subliniază obiectivele de creștere a competitivității și sustenabilității agriculturii europene 
și solicită să se pună la dispoziție resursele necesare pentru a îndeplini aceste obiective.


