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Pozměňovací návrh 7
Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Stávající režim rozdělování potravin 
spočívá v distribuci výrobků z 
intervenčních zásob Společenství, dočasně 
doplňovaných tržními nákupy. Postupné 
reformy SZP a příznivý rozvoj výrobních 
cen nicméně vyústily ve výrazné snížení 
intervenčních zásob a sortimentu 
dostupných výrobků. V důsledku této 
skutečnosti by se zdrojem zásob pro 
dotčený režim měly rovněž stát tržní 
nákupy, aby vhodným způsobem 
doplňovaly intervenční zásoby tam, kde 
nejsou dostupné.

(5) Stávající režim rozdělování potravin 
spočívá v distribuci výrobků z 
intervenčních zásob Společenství, dočasně 
doplňovaných tržními nákupy. Rostoucí 
napětí na světovém trhu se zemědělskými
surovinami a přibývající rušení 
orientačních pokynů pro výrobu a 
zásobování v postupných reformách SZP 
nicméně snížila potravinovou 
soběstačnost Unie co do množství i 
sortimentu dostupných výrobků a její 
schopnosti uspokojit potravinové potřeby 
nejchudších osob a reagovat na jakoukoli 
mezinárodní potravinovou nebo finanční 
krizi. V důsledku této skutečnosti by se 
zdrojem zásob pro dotčený režim měly 
rovněž stát tržní nákupy, aby vhodným 
způsobem doplňovaly intervenční zásoby 
tam, kde nejsou dostupné.

Or. fr

Odůvodnění

Postupné reformy SZP vyústily ve snížení počtu intervenčních nástrojů, příčinami úbytku 
zásob a sortimentu dostupných výrobků jsou však především změna ve světové poptávce po 
zemědělských potravinových i nepotravinových výrobcích a rozvoj finanční spekulace 
(srov. nepokoje z důvodu nedostatku potravin…).
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Pozměňovací návrh 8
Jill Evans

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Stávající režim rozdělování potravin 
spočívá v distribuci výrobků z 
intervenčních zásob Společenství, dočasně 
doplňovaných tržními nákupy. Postupné 
reformy SZP a příznivý rozvoj výrobních 
cen nicméně vyústily ve výrazné snížení 
intervenčních zásob a sortimentu 
dostupných výrobků. V důsledku této 
skutečnosti by se zdrojem zásob pro 
dotčený režim měly rovněž stát tržní 
nákupy, aby vhodným způsobem 
doplňovaly intervenční zásoby tam, kde 
nejsou dostupné.

(5) Stávající režim rozdělování potravin 
spočívá v distribuci výrobků z 
intervenčních zásob Společenství, dočasně 
doplňovaných tržními nákupy. Postupné 
reformy SZP a příznivý rozvoj výrobních 
cen nicméně vyústily ve výrazné snížení 
intervenčních zásob a sortimentu 
dostupných výrobků. V důsledku této 
skutečnosti by se zdrojem zásob pro 
dotčený režim měly rovněž stát tržní 
nákupy, aby vhodným způsobem 
doplňovaly intervenční zásoby, přičemž 
upřednostňovány budou čerstvé 
potravinové výrobky z místní produkce.

Or. en

Odůvodnění

Režim rozdělování potravin by měl věnovat zvláštní pozornost kvalitě potravinových výrobků, 
které jsou rozdělovány nejchudším osobám. Z toho vyplývá výzva k nákupům zdravých a 
čerstvých potravinových výrobků na místních trzích. Přispěje k udržitelnosti výroby, 
zpracování, rozdělování a spotřeby potravin.

Pozměňovací návrh 9
Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Za účelem plného využití soudržného 
rozměru režimu Společenství a posílení 
tím vytvořené součinnosti a za účelem 
zajištění řádného plánování by se mělo 
zajistit, aby členské státy spolufinancovaly 
program rozdělování potravin. Měly by 
být zajištěny maximální podíly 

vypouští se
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spolufinancování Společenství a finanční 
příspěvek Společenství by měl být přidán 
na seznam opatření způsobilých pro 
financování z Evropského zemědělského 
záručního fondu (EZZF) stanovených v 
čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 
1290/2005 . Vyšší míra spolufinancování 
by se měla použít v prvních letech žádosti 
o pozměněný program, aby se tak zajistila 
nepřetržitá vysoká míra čerpání 
prostředků, postupné zavádění 
spolufinancování, a byl by tak umožněn 
hladký přechod a bez přerušení režimu z 
důvodu možného nedostatku zdrojů.

Or. fr

Odůvodnění

Jakmile budou zavedeny podíly příspěvků na spolufinancování, některé členské státy se 
neubudou moci na režimu podílet. Problémy mohou nastat zejména v členských státech 
s nízkým příjmem na hlavu, jejichž rozpočet se potýká s finančními potížemi. Navrhujeme 
zrušení spolufinancování, aby mohl být úplně rozvinut soudržný rozměr programu v oblasti 
potravin v celé Unii.

Pozměňovací návrh 10
Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podíl příspěvku z EZZF by měl být 
nastaven tak, aby odrážel situaci v 
členských státech, jež jsou pro financování 
z Fondu soudržnosti způsobilé, jak je 
uvedeno v příloze I rozhodnutí Komise 
2006/596/ES nebo v příslušných 
následujících rozhodnutích, aby se posílila 
ekonomická a sociální soudržnost 
Společenství.

Příspěvek z EZZF by měl být nastaven tak, 
aby odrážel situaci v členských státech, jež 
jsou pro financování z Fondu soudržnosti 
způsobilé, jak je uvedeno v příloze I 
rozhodnutí Komise 2006/596/ES nebo v 
příslušných následujících rozhodnutích, 
aby se posílila ekonomická a sociální 
soudržnost Společenství;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 11
Jill Evans

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Produkty z intervenčních zásob mohou 
být využívány nebo se potravinové 
produkty zakoupí na trhu tak, aby 
potravinové produkty mohly být 
prostřednictvím organizací určených 
členskými státy rozděleny nejchudšímu 
obyvatelstvu ve Společenství. Potravinové 
produkty se zakoupí na trhu pouze 
v případě, že nebudou k dispozici 
intervenční zásoby vhodné pro režim 
rozdělování potravin.

1. produkty z intervenčních zásob mohou 
být využívány nebo se potravinové 
produkty zakoupí na trhu tak, aby mohly 
být prostřednictvím organizací určených 
členskými státy rozděleny nejchudšímu 
obyvatelstvu ve Společenství, přičemž 
upřednostňovány budou čerstvé 
potravinové produkty z místní produkce; 

Or. en

Odůvodnění

Režim rozdělování potravin by měl věnovat zvláštní pozornost kvalitě potravinových výrobků, 
které jsou rozdělovány nejchudším osobám. Z toho vyplývá výzva k nákupům zdravých a 
čerstvých potravinových výrobků na místních trzích. Přispěje k udržitelnosti výroby, 
zpracování, rozdělování a spotřeby potravin.

Pozměňovací návrh 12
Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tříletý plán stanoví roční finanční příděly 
Společenství pro každý členský stát a 
Komise určí minimální roční finanční 
příspěvky členských států v souladu s 

Tříletý plán stanoví roční finanční příděly 
Společenství pro každý členský stát, které 
určí Komise v souladu s metodou, která 
bude stanovena prováděcími pravidly 
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metodou, která bude stanovena 
prováděcími pravidly přijatými v souladu 
s čl. 43 písm. g). Přidělení prostředků na 
druhý a třetí rok programu jsou orientační. 
Členské státy, které se režimu účastní, 
každoročně potvrdí požadavek uvedený 
v odstavci 2. Na základě těchto potvrzení 
Komise každý následující rok v rámci 
položek, jež jsou v rozpočtu k dispozici, 
rozhodne o definitivním přidělení 
prostředků.

přijatými v souladu s čl. 43 písm. g); 
přidělení prostředků na druhý a třetí rok 
programu jsou orientační;s členské státy, 
které se režimu účastní, každoročně potvrdí 
požadavek uvedený v odstavci 2. Na 
základě těchto potvrzení Komise každý 
následující rok v rámci položek, jež jsou 
v rozpočtu k dispozici, rozhodne o 
definitivním přidělení prostředků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Společenství spolufinancuje způsobilé 
náklady v rámci režimu.

7. Společenství financuje způsobilé 
náklady v rámci režimu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše spolufinancování ze strany 
Společenství nesmí přesáhnout:

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 15
Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

u tříletého plánu, který začíná 1. ledna 
2010, 75 % způsobilých nákladů, nebo 85 
% způsobilých nákladů ve členských 
státech, jež jsou způsobilé pro financování 
z Fondu soudržnosti na období 2007–2013 
podle přílohy I rozhodnutí Komise 
2006/596/ES*;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

u dalších tříletých plánů 50 % způsobilých 
nákladů nebo 75 % způsobilých nákladů 
ve členských státech, jež jsou způsobilé 
pro financování Fondu soudržnosti na 
období 2007–2013 podle přílohy I 
rozhodnutí 2006/596/ES.

vypouští se

Or. fr
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