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Tarkistus 7
Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Nykyinen elintarvikkeiden 
jakeluohjelma perustuu tuotteiden 
jakamiselle yhteisön interventiovarastoista, 
ja sitä täydennetään tilapäisesti 
markkinoilta tehtävillä hankinnoilla.
YMP:n perättäiset uudistukset ja 
tuottajahintojen suotuisa kehitys ovat 
kuitenkin saaneet aikaan 
interventiovarastojen ja käytettävissä 
olevan tuotevalikoiman asteittaisen 
pienentymisen. Sen vuoksi olisi 
säädettävä, että myös markkinoilta tehtävät 
hankinnat ovat ohjelman pysyvä 
hankintalähde interventiovarastojen 
täydentämiseksi silloin, kun soveltuvia 
interventiovarastoja ei ole käytettävissä.

(5) Nykyinen elintarvikkeiden 
jakeluohjelma perustuu tuotteiden 
jakamiselle yhteisön interventiovarastoista, 
ja sitä täydennetään tilapäisesti 
markkinoilta tehtävillä hankinnoilla.
Kasvavat jännitteet maatalouden raaka-
aineiden maailmanmarkkinoilla sekä 
tuotannon ja varastoinnin 
ohjausvälineiden asteittainen poistaminen
YMP:n perättäisissä uudistuksissa ovat 
kuitenkin heikentäneet unionin 
elintarvikeomavaraisuutta käytettävissä 
olevien tuotteiden määrän ja valikoiman 
osalta sekä sen kykyä tyydyttää 
vähävaraisimpien ravinnonsaanti tai 
vastata elintarvikekriiseihin tai 
kansainväliseen keinotteluun. Sen vuoksi 
olisi säädettävä, että myös markkinoilta 
tehtävät hankinnat ovat ohjelman pysyvä 
hankintalähde interventiovarastojen 
täydentämiseksi silloin, kun soveltuvia 
interventiovarastoja ei ole käytettävissä.

Or. fr

Perustelu

YMP:n perättäiset uudistukset ovat saaneet aikaan interventiovälineiden pienentymisen, 
mutta maatalouselintarvikkeiden ja muiden maataloustuotteiden kuin elintarvikkeiden 
maailmanlaajuisen kysynnän kehitys ja keinottelun esiintyminen ovat pääasiallinen syy 
varastojen ja käytettävissä olevan tuotevalikoiman pienentymiseen (vrt. ruokamellakat).
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Tarkistus 8
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Nykyinen elintarvikkeiden 
jakeluohjelma perustuu tuotteiden 
jakamiselle yhteisön interventiovarastoista, 
ja sitä täydennetään tilapäisesti 
markkinoilta tehtävillä hankinnoilla.
YMP:n perättäiset uudistukset ja 
tuottajahintojen suotuisa kehitys ovat 
kuitenkin saaneet aikaan 
interventiovarastojen ja käytettävissä 
olevan tuotevalikoiman asteittaisen 
pienentymisen. Sen vuoksi olisi säädettävä, 
että myös markkinoilta tehtävät hankinnat 
ovat ohjelman pysyvä hankintalähde 
interventiovarastojen täydentämiseksi 
silloin, kun soveltuvia 
interventiovarastoja ei ole käytettävissä.

(5) Nykyinen elintarvikkeiden 
jakeluohjelma perustuu tuotteiden 
jakamiselle yhteisön interventiovarastoista, 
ja sitä täydennetään tilapäisesti 
markkinoilta tehtävillä hankinnoilla. 
YMP:n perättäiset uudistukset ja 
tuottajahintojen suotuisa kehitys ovat 
kuitenkin saaneet aikaan 
interventiovarastojen ja käytettävissä 
olevan tuotevalikoiman asteittaisen 
pienentymisen. Sen vuoksi olisi säädettävä, 
että myös markkinoilta tehtävät hankinnat 
ovat ohjelman pysyvä hankintalähde 
interventiovarastojen täydentämiseksi, ja 
etusijalle olisi asetettava paikallisesti 
tuotetut tuoreet elintarvikkeet.

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeiden jakeluohjelmassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vähävaraisimmille 
jaettavien elintarvikkeiden laatuun. Sen vuoksi paikallisilta markkinoilta olisi hankittava 
terveellisiä, tuoreita elintarvikkeita. Näin edistetään elintarvikkeiden kestävää tuotantoa, 
jalostusta, jakelua ja kulutusta.

Tarkistus 9
Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta yhteisön ohjelman 
koheesioulottuvuutta voitaisiin 
täysimääräisesti hyödyntää ja vahvistaa 
sen avulla luotuja synergioita sekä 
varmistaa asianmukainen suunnittelu, 

Poistetaan.
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olisi säädettävä jäsenvaltioiden 
osallistumisesta elintarvikkeiden 
jakeluohjelman rahoitukseen. Yhteisön 
enimmäisrahoitusosuudet olisi 
vahvistettava, ja kyseinen yhteisön 
rahoitusosuus olisi lisättävä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 
1 kohdassa vahvistettuun luetteloon 
toimenpiteistä, joille voidaan myöntää 
Euroopan maatalouden tukirahaston 
(maataloustukirahaston) rahoitusta. 
Tarkistetun ohjelman ensimmäisinä 
toteuttamisvuosina olisi sovellettava 
suurempia yhteisrahoitusosuuksia, jotta 
voitaisiin varmistaa varojen jatkuvasti 
korkea käyttöaste ja yhteisrahoituksen 
asteittainen käyttöönotto sekä 
mahdollistaa joustava siirtyminen 
tarkistettuun ohjelmaan ja välttää sen 
soveltamisen keskeytyminen mahdollisen 
resurssien puutteen vuoksi.

Or. fr

Perustelu

Jotkin jäsenvaltiot eivät voi osallistua ohjelmaan, jos sovelletaan yhteisrahoitusosuuksia. 
Ongelmia saattaa esiintyä erityisesti jäsenvaltioissa, joissa tulo asukasta kohti on alhainen tai 
joiden talousarvio on rahoitusvaikeuksissa. Yhteisrahoitusta ehdotetaan poistettavaksi, jotta 
ohjelmassa voitaisiin täysimääräisesti toteuttaa sen koheesioulottuvuus elintarvikkeiden 
tasolla koko unionissa.

Tarkistus 10
Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yhteisön taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi 
maataloustukirahaston rahoituksen määrä
olisi vahvistettava ottaen huomioon 
komission päätöksen 2006/596/EY 

(8) Yhteisön taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi 
maataloustukirahaston rahoitusosuus olisi 
vahvistettava ottaen huomioon komission 
päätöksen 2006/596/EY liitteessä I tai 
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liitteessä I tai myöhemmissä asiaa 
koskevissa päätöksissä lueteltujen 
koheesiorahastorahoitukseen oikeutettujen 
jäsenvaltioiden tilanne.

myöhemmissä asiaa koskevissa päätöksissä 
lueteltujen koheesiorahastorahoitukseen 
oikeutettujen jäsenvaltioiden tilanne.

Or. fr

Tarkistus 11
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Interventiovarastoissa olevia tuotteita on 
asetettava saataville tai elintarvikkeita on 
ostettava markkinoilta, jotta 
jäsenvaltioiden nimeämät järjestöt voivat 
jakaa elintarvikkeita yhteisön 
vähävaraisimmille henkilöille.
Elintarvikkeita on ostettava markkinoilta 
ainoastaan, jos elintarvikkeiden 
jakeluohjelmaan soveltuvia 
interventiovarastoja ei ole käytettävissä.

1. Interventiovarastoissa olevia tuotteita on 
asetettava saataville tai elintarvikkeita on 
ostettava markkinoilta siten, että etusijalle 
asetetaan paikallisesti tuotetut tuoreet 
elintarvikkeet, jotta jäsenvaltioiden 
nimeämät järjestöt voivat jakaa 
elintarvikkeita yhteisön vähävaraisimmille 
henkilöille.

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeiden jakeluohjelmassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vähävaraisimmille 
jaettavien elintarvikkeiden laatuun. Sen vuoksi paikallisilta markkinoilta olisi hankittava 
terveellisiä, tuoreita elintarvikkeita. Näin edistetään elintarvikkeiden kestävää tuotantoa, 
jalostusta, jakelua ja kulutusta.

Tarkistus 12
Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 3 kohta  2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kolmivuotissuunnitelmassa on 
vahvistettava yhteisön vuotuiset 
jäsenvaltiokohtaiset määrärahat ja 
jäsenvaltioiden vuotuiset 
vähimmäisrahoitusosuudet, jotka 
komissio määrittää 43 artiklan g alakohdan 
mukaisesti annetuissa 
täytäntöönpanosäännöissä vahvistettavaa 
menetelmää noudattaen. Ohjelman toista ja 
kolmatta vuotta koskevat määrärahat ovat 
ohjeellisia. Ohjelmaan osallistuvien 
jäsenvaltioiden on vahvistettava 2 
kohdassa tarkoitetut pyynnöt vuosittain.
Vahvistusten jälkeen komissio päättää 
kunakin seuraavana vuonna lopullisista 
määrärahoista käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen rajoissa.

Kolmivuotissuunnitelmassa on 
vahvistettava yhteisön vuotuiset 
jäsenvaltiokohtaiset määrärahat, jotka 
komissio määrittää 43 artiklan g alakohdan 
mukaisesti annetuissa 
täytäntöönpanosäännöissä vahvistettavaa 
menetelmää noudattaen. Ohjelman toista ja 
kolmatta vuotta koskevat määrärahat ovat 
ohjeellisia. Ohjelmaan osallistuvien 
jäsenvaltioiden on vahvistettava 2 
kohdassa tarkoitetut pyynnöt vuosittain.
Vahvistusten jälkeen komissio päättää 
kunakin seuraavana vuonna lopullisista 
määrärahoista käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen rajoissa.

Or. fr

Tarkistus 13
Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Yhteisö osallistuu ohjelman mukaisten 
tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen.

7. Yhteisö rahoittaa ohjelman mukaiset 
tukikelpoiset kustannukset.

Or. fr
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Tarkistus 14
Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 7 kohta – 2 alakohta  johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön rahoitusosuus on Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 15
Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 7 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tammikuuta 2010 alkavan 
kolmivuotissuunnitelman osalta enintään 
75 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista, tai 85 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista 
koheesiorahoitukseen vuosina 2007–2013 
oikeutetuissa jäsenvaltiossa, jotka 
luetellaan komission päätöksen 
2006/596/EY* liitteessä I;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 16
Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 7 kohta – 2 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) seuraavien kolmivuotissuunnitelmien 
osalta enintään 50 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista, tai 75 
prosenttia tukikelpoisista kustannuksista 
koheesiorahoitukseen kulloisenakin 
vuonna oikeutetuissa jäsenvaltiossa, jotka 
luetellaan komission päätöksen 
2006/596/EY liitteessä I ja myöhemmissä 
päätöksissä.

Poistetaan.

Or. fr
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