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Изменение 7
Jean-Paul Denanot

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Настоящата схема за разпределяне 
на храна разчита на разпределянето на 
продукти от интервенционните складове
на Общността, които временно биват 
допълвани посредством закупуване на 
храни на пазара. Обаче 
последователните реформи на ОСП и 
благоприятното развитие на 
производствените цени доведоха до 
постепенно намаляване на 
интервенционните складове, както и 
на разнообразието от налични
продукти. В следствие на това 
закупуването на пазара следва да се 
превърне също в постоянен източник на 
доставки за схемата и да допълни 
интервенционните складове, когато не 
са налични подходящи такива.

(5) Настоящата схема за разпределяне 
на храна разчита на разпределянето на 
продукти от интервенционните запаси
на Общността, които временно биват 
допълвани посредством закупуване на 
храни на пазара. Обаче нарастващото 
напрежение на световния пазар на 
земеделски суровини, постепенното 
премахване на инструментите за 
ориентиране на производството и 
запасяването, прилагано по време на 
последователните реформи на ОСП, 
намалиха продоволствената 
независимост Съюза  както по 
отношение на количеството, така и 
по отношение на разнообразието на 
наличните продукти, както и 
неговата способност за отговаряне на 
хранителните потребности на най-
бедните страни или на всяка една 
продоволствена или спекулативна 
криза в международен мащаб. В 
следствие на това закупуването на 
пазара следва да се превърне също в 
постоянен източник на доставки за 
схемата и да допълни интервенционните 
наличности, когато не са налични 
подходящи такива.

Or. fr

Обосновка

Последователните реформи на ОСП доведоха до намаляване броя на инструментите 
за намеса, главно нарастващото търсене на селскостопански хранителни или 
нехранителни  продукти в световен мащаб и развитието на спекулативната дейност, 
които са причина за намаляването на запасите и разнообразието на наличните 
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продукти (вж. гладни бунтове...)

Изменение 8
Jill Evans

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Настоящата схема за разпределяне 
на храна разчита на разпределянето на 
продукти от
интервенционните складове на 
Общността, които временно биват 
допълвани посредством закупуване на 
храни на пазара. Обаче 
последователните реформи на ОСП и 
благоприятното развитие на 
производствените цени доведоха до 
постепенно намаляване на 
интервенционните складове, както и на 
разнообразието от налични продукти. В 
следствие на това закупуването на 
пазара следва да се превърне също в 
постоянен източник на доставки за 
схемата и да допълни интервенционните 
складове, когато не са налични 
подходящи такива.

(5) Настоящата схема за разпределяне 
на храна разчита на разпределянето на 
продукти от
интервенционните запаси на 
Общността, които временно биват 
допълвани посредством закупуване на 
храни на пазара. Обаче 
последователните реформи на ОСП и 
благоприятното развитие на 
производствените цени доведоха до 
постепенно намаляване на 
интервенционните запаси, както и на 
разнообразието от налични продукти. В 
следствие на това закупуването на 
пазара следва да се превърне също в 
постоянен източник на доставки за 
схемата и да допълни интервенционните 
запаси, като се предпочитат пресни 
хранителни продукти, произведени на 
място.

Or. en

Обосновка

Схемата за разпределяне на храните следва да обърне особено внимание на 
качеството на хранителните продукти, разпределяни на бедните. Оттук и призива за 
закупуване на здравословни, пресни хранителни продукти на местните пазари. това 
допринася за устойчиво производство, преработка, разпространение и потребление 
на храните.
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Изменение 9
Jean-Paul Denanot

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел да се възползва изцяло от 
кохезионното измерение на схемата 
на Общността и да се подсилят 
полезните взаимодействия, създадени 
по този начин, както и с цел да се 
осигури правилно планиране, следва да 
се създаде разпоредба за това 
държавите-членки да съфинансират 
програмата за разпределяне на храна. 
Следва да бъде предвиден максимален 
размер на съфинансиране от страна 
на Общността и финансовият принос 
на Общността следва да бъде добавен 
към списъка с допустими мерки за 
финансиране от страна Европейския 
фонд за гарантиране на земеделието, 
посочен в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1290/2005 на 
Съвета. По-висок размер на 
съфинансиране следва да се прилага 
през първите години на прилагане на 
преразгледаната схема с цел да се 
гарантира постоянно значително 
използване на предоставените 
средства и постепенното 
задействане на съфинансирането с 
цел плавно промяна избягване на риск 
от прекъсване на схемата, дължащо 
се на възможна липса на средства.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Някои държави-членки няма да бъдат в състояние да вземат участие в схемата при 
започване на прилагането на процентите на съфинансиране. Могат да възникнат 
проблеми особено в държавите-членки с нисък доход на глава от населението и 
бюджет, който е изправен пред финансови затруднения. Ние предлагаме премахване 
на съфинансирането, за да може програмата да изпълни изцяло целите за сближаване 
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във връзка с продоволствията в рамките на целия Европейски съюз.

Изменение 10
Jean-Paul Denanot

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Размерът на приноса от страна на 
ЕФГЗ следва да бъде определен, като се 
вземе предвид ситуацията в държавите-
членки, които са допустими за 
финансиране по Кохезионния фонд, 
според посоченото в приложение І към 
Решение 2006/596/ЕО на Комисията или 
в последващи релевантни решения с цел 
да се подсили икономическото и 
социално сближаване в Общността.

(8) Приносът от страна на ЕФГЗ следва 
да бъде определен (не касае 
българската езикова версия), като се 
вземе предвид ситуацията в държавите-
членки, които са допустими за 
финансиране по Кохезионния фонд, 
според посоченото в приложение І към 
Решение 2006/596/ЕО на Комисията или 
в последващи релевантни решения с цел 
да се подсили икономическото и 
социално сближаване в Общността.

Or. fr

Изменение 11
Jill Evans

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Регламент (EО) 1234/2007
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предоставят се продукти от 
интервенционните складове или 
закупени на пазара хранителни 
продукти, за да може храната да бъде 
разпределена на най-нуждаещите се 
лица в Общността посредством 
организации, определени от държавите-
членки. Хранителни продукти се 
закупуват на пазара само когато не са 
налице интервенционни складове, 
подходящи за схемата за разпределяне 

1. Предоставят се продукти от 
интервенционните запаси или закупени 
на пазара хранителни продукти
като се предпочитат пресни 
хранителни продукти, произведени на 
място, за да може храната да бъде 
разпределена на най-нуждаещите се 
лица в Общността посредством 
организации, определени от държавите-
членки. 
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на храна.

Or. en

Обосновка

Схемата за разпределяне на храните следва да обърне особено внимание на 
качеството на хранителните продукти, разпределяни на бедните. Оттук и призива за 
закупуване на здравословни, пресни хранителни продукти на местните пазари. това 
допринася за устойчиво производство, преработка, разпространение и потребление 
на храните.

Изменение 12
Jean-Paul Denanot

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Регламент (EО) 1234/2007
Член 27 - параграф 3 - алинея втора

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тригодишния план се посочва 
годишното финансово разпределяне от 
страна на Общността по държави-
членки и минималния годишен финансов 
принос на държавите-членки, 
определен от Комисията в съответствие 
с методология, посочена в правилата за 
изпълнение, приети в съответствие с 
член 43, буква ж). Разпределянето за 
втората и третата година от програмата 
са показателни. Държавите-членки, 
които участват в схемата потвърждават 
всяка година исканията, посочени в 
параграф 2. Всяка следваща година 
Комисията решава въз основа на тези 
потвърждения относно окончателното 
разпределяне в рамките на заделените 
бюджетни кредити.

В тригодишния план се посочва 
годишното финансово разпределяне на 
финансови средства от страна на 
Общността по държави-членки, 
определени от Комисията в съответствие 
с методология, посочена в правилата за 
изпълнение, приети в съответствие с 
член 43, буква ж). Разпределянето за 
втората и третата година от програмата 
са показателни. Държавите-членки, 
които участват в схемата потвърждават 
всяка година исканията, посочени в 
параграф 2. Всяка следваща година 
Комисията решава въз основа на тези 
потвърждения относно окончателното 
разпределяне в рамките на заделените 
бюджетни кредити.

Or. fr
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Изменение 13
Jean-Paul Denanot

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Регламент (EО) 1234/2007
Член 27 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Общността съфинансира
допустимите разходи по схемата.

7. Общността финансира допустимите 
разходи по схемата.

Or. fr

Изменение 14
Jean-Paul Denanot

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Регламент (EО) 1234/2007
Член 27 – параграф 7 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Размерът на съфинансиране от 
страна на Общността не надвишава:

заличава се

Or. fr

Изменение 15
Jean-Paul Denanot

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Регламент (EО) 1234/2007
Член 27 – параграф 7 – алинея 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за тригодишния план, започващ на 
1 януари 2010 г., 75% от допустимите 
разходи или 85 % от допустимите 
разходи в държавите-членки, 
допустими за финансиране по 

заличава се
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Кохезионния фонд за периода 2007-
2013 г. според посоченото в 
приложение І към Решение 
2006/596/ЕО на Комисията.

Or. fr

Изменение 16
Jean-Paul Denanot

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Регламент (EО) 1234/2007
Член 27 – параграф 7 – алинея 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за следващите тригодишни планове 
50 % от допустимите разходи или 75 
% от допустимите разходи в 
държавите-членки, допустими за 
финансиране по Кохезионния фонд за 
определена година според посоченото 
в приложение І към Решение 
2006/596/ЕО на Комисията и в 
следващи решения.

заличава се

Or. fr
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