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Módosítás 7
Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A jelenlegi élelmiszerosztási program a 
közösségi intervenciós készletekből 
származó termékek szétosztásán alapul, 
amelyet ideiglenes jelleggel piaci 
beszerzések egészítenek ki. A KAP 
sorozatos reformjai és a termelői árak 
kedvező alakulása azonban az intervenciós 
készletek, valamint a rendelkezésre álló 
termékek körének fokozatos 
csökkenéséhez vezetett. Következésképpen 
a piaci beszerzéseket is a program állandó 
ellátási forrásává kell tenni az intervenciós 
készletek kiegészítése érdekében arra az 
esetre, ha nem állnak rendelkezésre 
megfelelő intervenciós készletek.

(5) A jelenlegi élelmiszerosztási program a 
közösségi intervenciós készletekből 
származó termékek szétosztásán alapul, 
amelyet ideiglenes jelleggel piaci 
beszerzések egészítenek ki. A 
mezőgazdasági nyersanyagok világpiacán 
tapasztalható növekvő feszültség, valamint
a KAP sorozatos reformjai során a 
termelés és a készletek vonatkozásában 
alkalmazott orientációs eszközök 
fokozatos megszüntetése azonban oda 
vezetett, hogy csökkent az Unió 
önállósága az élelmiszer-ellátás területén 
mind mennyiségben, mind pedig a 
rendelkezésre álló termékek köre 
tekintetében, továbbá csökkent a 
leginkább rászoruló személyek ellátására, 
valamint a nemzetközi spekulációs
élelmiszerválságokra való reagálási
képessége. Következésképpen a piaci 
beszerzéseket is a program állandó ellátási 
forrásává kell tenni az intervenciós 
készletek kiegészítése érdekében arra az 
esetre, ha nem állnak rendelkezésre 
megfelelő intervenciós készletek.

Or. fr

Indokolás

A KAP egymást követő reformjai az intervenciós eszközök csökkenéséhez vezettek, de a 
készletek, illetve a rendelkezésre álló termékek körének csökkenése főként a mezőgazdasági
eredetű élelmiszerek vagy más termékek nemzetközi keresletének változása és a spekuláció 
miatt történik (vö.: éhséglázadások…)
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Módosítás 8
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A jelenlegi élelmiszerosztási program a 
közösségi intervenciós készletekből 
származó termékek szétosztásán alapul, 
amelyet ideiglenes jelleggel piaci 
beszerzések egészítenek ki. A KAP 
sorozatos reformjai és a termelői árak 
kedvező alakulása azonban az intervenciós 
készletek, valamint a rendelkezésre álló 
termékek körének fokozatos 
csökkenéséhez vezetett. Következésképpen 
a piaci beszerzéseket is a program állandó 
ellátási forrásává kell tenni az intervenciós 
készletek kiegészítése érdekében arra az 
esetre, ha nem állnak rendelkezésre 
megfelelő intervenciós készletek.

(5) A jelenlegi élelmiszerosztási program a 
közösségi intervenciós készletekből 
származó termékek szétosztásán alapul, 
amelyet ideiglenes jelleggel piaci 
beszerzések egészítenek ki. A KAP 
sorozatos reformjai és a termelői árak 
kedvező alakulása azonban az intervenciós 
készletek, valamint a rendelkezésre álló 
termékek körének fokozatos 
csökkenéséhez vezetett. Következésképpen 
a piaci beszerzéseket is a program állandó 
ellátási forrásává kell tenni az intervenciós 
készletek kiegészítése érdekében, a 
helyben termelt, friss élelmiszerek 
előnyben részesítésével.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszerosztásnál különös figyelmet kell fordítani a leginkább rászoruló személyek 
számára kiosztott élelmiszerek minőségére. Ezért történt felszólítás az egészséges, friss 
élelmiszerek helyi piacon történő beszerzésére. Ez hozzájárul az élelmiszer fenntartható 
termeléséhez, feldolgozásához, elosztásához és fogyasztásához.

Módosítás 9
Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A közösségi program kohéziós 
aspektusának teljes mértékű kihasználása 
és az így létrehozott szinergiahatások 
erősítése, valamint a megfelelő tervezés 
biztosítása érdekében rendelkezni kell 
arról, hogy a tagállamok 

törölve
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társfinanszírozzák az élelmiszerosztási 
programot. Meg kell határozni a 
legmagasabb közösségi társfinanszírozási 
arányt, és a Közösség pénzügyi 
hozzájárulását hozzá kell adni az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 
történő finanszírozásra jogosult 
intézkedéseknek az 1290/2005/EK tanácsi 
rendelet  3. cikke (1) bekezdésében foglalt 
felsorolásához. A módosított program 
alkalmazásának első éveiben magasabb 
társfinanszírozási arányokat kell 
alkalmazni a források folyamatos magas 
szintű igénybevételének és a 
társfinanszírozás fokozatos bevezetésének 
biztosítására, a zökkenőmentes átmenet 
megteremtésére és azon kockázat 
elkerülése érdekében, hogy a források 
esetleges hiánya miatt a program leálljon.

Or. fr

Indokolás

Bizonyos tagállamok a társfinanszírozási ráta bevezetése miatt nem tudnak majd részt venni a 
rendszerben. Különösen azokban a tagállamokban adódhatnak problémák, ahol alacsony az 
egy főre jutó jövedelem és ahol a költségvetés pénzügyi nehézségekkel küzd. Javasoljuk a 
társfinanszírozás eltörlését, hogy lehetővé váljon a program által kínált kohézió kiteljesítése 
az élelmezés területén az egész Unióban.

Módosítás 10
Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az EMGA-ból származó hozzájárulás
arányát a Kohéziós Alapból történő 
finanszírozásra jogosult, a 2006/596/EK 
bizottsági határozatI. mellékletében, vagy 
későbbi vonatkozó határozatokban felsorolt 
tagállamok helyzetének 
figyelembevételével kell megállapítani a 

(8) Az EMGA-ból származó hozzájárulást
a Kohéziós Alapból történő finanszírozásra 
jogosult, a 2006/596/EK bizottsági 
határozat I. mellékletében, vagy későbbi 
vonatkozó határozatokban felsorolt 
tagállamok helyzetének 
figyelembevételével kell megállapítani a 
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Közösség gazdasági és társadalmi 
kohéziójának erősítése érdekében.

Közösség gazdasági és társadalmi 
kohéziójának erősítése érdekében.

Or. fr

Módosítás 11
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
1234/2007/EK rendelet
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az intervenciós készletekből 
termékeket kell rendelkezésre bocsátani, 
vagy a piacon élelmiszereket kell vásárolni 
annak érdekében, hogy lehetővé váljék a 
Közösség leginkább rászoruló személyei 
számára történő élelmiszerosztás a 
tagállamok által kijelölt szervezeteken 
keresztül. Az élelmiszerek piaci 
beszerzésére csak akkor kerül sor, ha 
élelmiszerosztásra alkalmas intervenciós 
készletek nem állnak rendelkezésre.

(1) Az intervenciós készletekből 
termékeket kell rendelkezésre bocsátani, 
vagy a piacon élelmiszereket kell vásárolni 
– előnyben részesítve a helyben termelt,
friss élelmiszert – annak érdekében, hogy 
lehetővé váljék a Közösség leginkább 
rászoruló személyei számára élelmiszer 
szétosztása a tagállamok által kijelölt 
szervezeteken keresztül.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszerosztásnál különös figyelmet kell fordítani a leginkább rászoruló személyek 
számára kiosztott élelmiszerek minőségére. Ezért történt felszólítás az egészséges, friss 
élelmiszerek helyi piacon történő beszerzésére. Ez hozzájárul az élelmiszer fenntartható 
termeléséhez, feldolgozásához, elosztásához és fogyasztásához.

Módosítás 12
Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
1234/2007/EK rendelet
27 cikk - 3 bekezdés  2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hároméves terv tagállamonként 
meghatározza a Közösség által biztosított 
éves keretösszegeket és a tagállamok éves 
hozzájárulásának legalacsonyabb és 
legmagasabb összegeit, amelyet a 
Bizottság a 43. cikk g) pontjával 
összhangban elfogadásra kerülő 
végrehajtási szabályokban meghatározandó 
módszereknek megfelelően állapít meg. A 
program második és harmadik évére 
megállapított keretösszegek indikatív 
jellegűek. A programban részt vevő 
tagállamok minden évben megerősítik a (2) 
bekezdésben említett kérelmeket. E 
megerősítéseket követően a Bizottság 
minden következő évben dönt a végleges 
keretösszegekről, a költségvetésben 
rendelkezésre álló előirányzatok korlátai 
között.

A hároméves terv tagállamonként 
meghatározza a Közösség által biztosított 
éves keretösszegeket, amelyet a Bizottság a 
43. cikk g) pontjával összhangban 
elfogadásra kerülő végrehajtási 
szabályokban meghatározandó 
módszereknek megfelelően állapít meg. A 
program második és harmadik évére 
megállapított keretösszegek indikatív 
jellegűek. A programban részt vevő 
tagállamok minden évben megerősítik a (2) 
bekezdésben említett kérelmeket. E 
megerősítéseket követően a Bizottság 
minden következő évben dönt a végleges 
keretösszegekről, a költségvetésben 
rendelkezésre álló előirányzatok korlátai 
között.

Or. fr

Módosítás 13
Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont 
1234/2007/EK rendelet
27 cikk - 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Közösség társfinanszírozza a 
program keretében támogatható 
költségeket.

(7) A Közösség finanszírozza a program 
keretében támogatható költségeket.

Or. fr
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Módosítás 14
Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
1234/2007/EK rendelet
27 cikk - 7 bekezdés - 2 albekezdés  bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség általi társfinanszírozás aránya 
nem haladja meg

törölve

Or. fr

Módosítás 15
Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
1234/2007/EK rendelet
27 cikk - 7 bekezdés - 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a 2010. január 1-jén kezdődő hároméves 
terv esetében a támogatható költségek 75 
%-át, illetve a 2006/596/EK bizottsági 
határozat* I. mellékletében felsorolt, a 
Kohéziós Alapból a 2007–2013. közötti 
időszakra történő finanszírozásra jogosult 
tagállamokban a támogatható költségek 
85 %-át;

törölve

Or. fr

Módosítás 16
Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
1234/2007/EK rendelet
27 cikk - 7 bekezdés - 2 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ezt követő hároméves tervek esetében a 
támogatható költségek 50 %-át, illetve a 
2006/596/EK határozat I. mellékletében és 
ezt követő határozatokban felsorolt, a 
Kohéziós Alapból egy adott évre történő 
finanszírozásra jogosult tagállamokban a 
támogatható költségek 75 %-át.

törölve

Or. fr
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