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Τροπολογία 7
Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το ισχύον καθεστώς διανομής τροφίμων 
βασίζεται στην διανομή προϊόντων από 
κοινοτικά αποθέματα παρέμβασης τα 
οποία συμπληρώνονται, σε προσωρινή 
βάση, από αγορές τροφίμων. Εντούτοις, οι 
διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ και 
οι ευνοϊκές εξελίξεις των τιμών 
παραγωγού είχαν ως αποτέλεσμα την 
σταδιακή μείωση των αποθεμάτων 
παρέμβασης καθώς και του φάσματος 
των διαθέσιμων προϊόντων. Κατά 
συνέπεια, οι αγορές προϊόντων θα πρέπει 
να αποτελέσουν επίσης μία μόνιμη πηγή 
εφοδιασμού για το καθεστώς προς 
συμπλήρωση των αποθεμάτων 
παρέμβασης στις περιπτώσεις που δεν 
διατίθενται κατάλληλα αποθέματα 
παρέμβασης.

5. Το ισχύον καθεστώς διανομής τροφίμων 
βασίζεται στην διανομή προϊόντων από 
κοινοτικά αποθέματα παρέμβασης τα 
οποία συμπληρώνονται, σε προσωρινή 
βάση, από αγορές τροφίμων. Εντούτοις, οι 
αυξανόμενες εντάσεις στην παγκόσμια 
αγορά αγροτικών πρώτων υλών και η 
προοδευτική κατάργηση των μέσων 
προσανατολισμού της παραγωγής και 
αποθήκευσης, όπως απορρέει από τις 
διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ, 
οδήγησαν σε μείωση της επισιτιστικής 
αυτονομίας της Ένωσης, τόσο όσον 
αφορά την ποσότητα όσο και την ποικιλία 
διαθέσιμων προϊόντων, αφετέρου δε των 
ικανοτήτων της να ανταποκριθεί στις 
επισιτιστικές ανάγκες των πλέον απόρων 
ή σε οιαδήποτε επισιτιστική ή 
χρηματοοικονομική διεθνή κρίση. Κατά 
συνέπεια, οι αγορές προϊόντων θα πρέπει 
να αποτελέσουν επίσης μία μόνιμη πηγή 
εφοδιασμού για το καθεστώς προς 
συμπλήρωση των αποθεμάτων 
παρέμβασης στις περιπτώσεις που δεν 
διατίθενται κατάλληλα αποθέματα 
παρέμβασης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ οδήγησαν σε μείωση των μέσων παρέμβασης, αλλά η 
μείωση των αποθεμάτων και της ποικιλίας των διαθέσιμων προϊόντων (πρβλ. τις εξεγέρσεις 
λόγω πείνας) οφείλονται κυρίως στην εξέλιξη της παγκόσμιας ζήτησης σε τρόφιμα ή άλλα 
αγροτικά προϊόντα, καθώς και στην ανάπτυξη της κερδοσκοπίας.
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Τροπολογία 8
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το ισχύον καθεστώς διανομής τροφίμων 
βασίζεται στην διανομή προϊόντων από 
κοινοτικά αποθέματα παρέμβασης τα 
οποία συμπληρώνονται, σε προσωρινή 
βάση, από αγορές τροφίμων. Εντούτοις, οι 
διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ και οι 
ευνοϊκές εξελίξεις των τιμών παραγωγού 
είχαν ως αποτέλεσμα την σταδιακή μείωση 
των αποθεμάτων παρέμβασης καθώς και 
του φάσματος των διαθέσιμων προϊόντων. 
Κατά συνέπεια, οι αγορές προϊόντων θα 
πρέπει να αποτελέσουν επίσης μία μόνιμη 
πηγή εφοδιασμού για το καθεστώς προς 
συμπλήρωση των αποθεμάτων 
παρέμβασης στις περιπτώσεις που δεν 
διατίθενται κατάλληλα αποθέματα 
παρέμβασης.

5. Το ισχύον καθεστώς διανομής τροφίμων 
βασίζεται στην διανομή προϊόντων από 
κοινοτικά αποθέματα παρέμβασης τα 
οποία συμπληρώνονται, σε προσωρινή 
βάση, από αγορές τροφίμων. Εντούτοις, οι 
διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ και οι 
ευνοϊκές εξελίξεις των τιμών παραγωγού 
είχαν ως αποτέλεσμα την σταδιακή μείωση 
των αποθεμάτων παρέμβασης καθώς και 
του φάσματος των διαθέσιμων προϊόντων. 
Κατά συνέπεια, οι αγορές προϊόντων θα 
πρέπει να αποτελέσουν επίσης μία μόνιμη 
πηγή εφοδιασμού για το καθεστώς προς 
συμπλήρωση των αποθεμάτων 
παρέμβασης στις περιπτώσεις που δεν 
διατίθενται κατάλληλα αποθέματα 
παρέμβασης, με προτίμηση στα νωπά 
προϊόντα τοπικής παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του καθεστώτος  διανομής τροφίμων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ποιότητα των τροφίμων που διανέμονται στους απόρους. Εξ ου και η έκκληση για αγορά 
υγιεινών και νωπών προϊόντων στις τοπικές αγορές. Τούτο θα συνέβαλλε επίσης στη βιώσιμη 
παραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κατανάλωση τροφίμων.

Τροπολογία 9
Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η 
συνεκτική διάσταση του κοινοτικού 

διαγράφεται
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καθεστώτος, να ενισχυθούν οι συνέργειες 
που προκαλούνται με τον τρόπο αυτό και 
να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
προγραμματισμός, θα πρέπει να 
προβλεφθεί η συγχρηματοδότηση του 
προγράμματος διανομής τροφίμων από 
τα κράτη μέλη. Πρέπει να καθοριστούν 
τα ανώτατα κοινοτικά ποσοστά 
συγχρηματοδότησης και η κοινοτική 
συγχρηματοδότηση πρέπει να προστεθεί 
στον κατάλογο των επιλέξιμων μέτρων 
για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου. Κατά τα πρώτα χρόνια 
εφαρμογής του αναθεωρημένου 
καθεστώτος θα ισχύουν υψηλότερα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης, 
προκειμένου να συνεχιστεί ο υψηλός 
ρυθμός απορρόφησης των πόρων, η 
σταδιακή καθιέρωση της 
συγχρηματοδότησης, η ομαλή μετάβαση 
και η αποφυγή του κινδύνου διακοπής 
του καθεστώτος εξαιτίας της πιθανής 
έλλειψης πόρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο εν λόγω καθεστώς κατά την 
έναρξη εφαρμογής των συντελεστών συγχρηματοδότησης. Προβλήματα μπορούν να προκύψουν 
ιδίως στα κράτη μέλη εκείνα των οποίων το κατά κεφαλή εισόδημα είναι χαμηλό και ο 
προϋπολογισμός τους αντιμετωπίζει δυσκολίες χρηματοδότησης. Προτείνεται η κατάργηση της 
συγχρηματοδότησης ώστε να δοθεί πλήρης έμφαση στη διάσταση συνοχής του προγράμματος 
όσον αφορά τον επισιτισμό στο σύνολο της Ένωσης. 
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Τροπολογία 10
Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Πρέπει να καθοριστεί το ποσοστό 
συνεισφοράς του ΕΓΤΕ με βάση την 
κατάσταση των κρατών μελών που είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής, τα οποία 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος I της απόφασης 
2006/596/EΚ και μεταγενέστερων 
σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής, 
προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική 
και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας.

8. Πρέπει να καθοριστεί η συνεισφορά του 
ΕΓΤΕ με βάση την κατάσταση των κρατών 
μελών που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
του παραρτήματος I της απόφασης 
2006/596/EΚ και μεταγενέστερων 
σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής, 
προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική 
και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας.

Or. fr

Τροπολογία 11
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Διατίθενται προϊόντα που βρίσκονται 
στα αποθέματα παρέμβασης ή αγοράζονται 
τρόφιμα, προκειμένου να διανέμονται 
τρόφιμα στους απόρους της Κοινότητας 
μέσω οργανισμών που ορίζονται από τα 
κράτη μέλη. Τα τρόφιμα αγοράζονται 
μόνο στις περιπτώσεις που δεν
διατίθενται κατάλληλα αποθέματα 
παρέμβασης για το καθεστώς διανομής 
τροφίμων.

1. Διατίθενται προϊόντα που βρίσκονται 
στα αποθέματα παρέμβασης ή αγοράζονται 
τρόφιμα, 
με προτίμηση στα νωπά προϊόντα 
τοπικής παραγωγής, προκειμένου να 
διανέμονται τρόφιμα στους απόρους της 
Κοινότητας μέσω οργανισμών που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του καθεστώτος  διανομής τροφίμων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ποιότητα των τροφίμων που διανέμονται στους απόρους.  Εξ ου και η έκκληση για αγορά 
υγιεινών και νωπών προϊόντων στις τοπικές αγορές. Τούτο θα συνέβαλλε επίσης στη βιώσιμη 
παραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κατανάλωση τροφίμων.

Τροπολογία 12
Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το τριετές πρόγραμμα προβλέπει την 
ετήσια συγχρηματοδότηση της Κοινότητας 
ανά κράτος μέλος καθώς και την ελάχιστη 
ετήσια συγχρηματοδότηση των κρατών 
μελών, οι οποίες καθορίζονται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την μέθοδο που 
προβλέπουν οι κανόνες εφαρμογής οι 
οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 43 
στοιχείο (ζ). Οι συγχρηματοδοτήσεις για το 
δεύτερο και το τρίτο έτος του 
προγράμματος είναι ενδεικτικές. Τα κράτη 
μέλη που συμμετέχουν στο καθεστώς 
επιβεβαιώνουν κάθε χρόνο τις αιτήσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2. Με βάση 
αυτήν την επιβεβαίωση η Επιτροπή 
αποφασίζει κάθε επόμενο έτος σχετικά με 
τις οριστικές συγχρηματοδοτήσεις εντός 
των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού.

Το τριετές πρόγραμμα προβλέπει την 
ετήσια συγχρηματοδότηση της Κοινότητας 
ανά κράτος μέλος, οι οποίες καθορίζονται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με την μέθοδο 
που προβλέπουν οι κανόνες εφαρμογής οι 
οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 43 
στοιχείο (ζ). Οι συγχρηματοδοτήσεις για το 
δεύτερο και το τρίτο έτος του 
προγράμματος είναι ενδεικτικές. Τα κράτη 
μέλη που συμμετέχουν στο καθεστώς 
επιβεβαιώνουν κάθε χρόνο τις αιτήσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2. Με βάση 
αυτήν την επιβεβαίωση η Επιτροπή 
αποφασίζει κάθε επόμενο έτος σχετικά με 
τις οριστικές συγχρηματοδοτήσεις εντός 
των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού.

Or. fr
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Τροπολογία 13
Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007
Άρθρο 27 – παράγραφος 7 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Κοινότητα συγχρηματοδοτεί τα 
επιλέξιμα κόστη στο πλαίσιο αυτού του 
καθεστώτος.

7. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί τα 
επιλέξιμα κόστη στο πλαίσιο αυτού του 
καθεστώτος.

Or. fr

Τροπολογία 14
Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007
Άρθρο 27 – παράγραφος 7 – υποπαράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική συγχρηματοδότηση δεν 
υπερβαίνει:

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 15
Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007
Άρθρο 27 – παράγραφος 7 – υποπαράγραφος 2 – σημείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όσον αφορά το τριετές πρόγραμμα 
που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010, το 
75% του επιλέξιμου κόστους ή το 85% 
του επιλέξιμου κόστους κατά την περίοδο 

διαγράφεται
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2007-2013 στα κράτη μέλη του Ταμείου 
Συνοχής, τα οποία περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο του παραρτήματος I της 
απόφασης 2006/596/EΚ* της Επιτροπής·

Or. fr

Τροπολογία 16
Jean-Paul Denanot

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007
Άρθρο 27 – παράγραφος 7 – υποπαράγραφος 2 – σημείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όσον αφορά τα επόμενα τριετή 
προγράμματα, το 50% του επιλέξιμου 
κόστους ή το 75% του επιλέξιμου 
κόστους στα κράτη μέλη που είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής σε ένα δεδομένο έτος, τα 
οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
του παραρτήματος I της απόφασης 
2006/596/EΚ και των επόμενων 
αποφάσεων.

διαγράφεται

Or. fr
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