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Pakeitimas 7
Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Dabartinė maisto skirstymo programa 
grindžiama produktų iš Bendrijos 
intervencinių atsargų, kurias laikinai gali 
papildyti rinkoje įsigyjami produktai, 
skirstymu. Tačiau dėl viena po kitos 
vykusių BŪSP reformų ir teigiamų 
gamintojų kainų pokyčių palaipsniui 
sumažėjo intervencinių atsargų ir turimų 
produktų asortimentas. Dėl šios 
priežasties rinkoje įsigyti produktai taip pat 
turėtų tapti nuolatiniu tiekimo šaltiniu ir 
jais būtų papildomos intervencinės atsargos 
tuomet, kai nėra tinkamų intervencinių 
atsargų.

(5) Dabartinė maisto skirstymo programa 
grindžiama produktų iš Bendrijos 
intervencinių atsargų, kurias laikinai gali 
papildyti rinkoje įsigyjami produktai, 
skirstymu. Tačiau dėl pasaulio žemės ūkio 
žaliavų rinkoje didėjančios įtampos, 
laipsniško gamybos ir saugojimo 
orientacinės medžiagos panaikinimo 
vykdant BŽŪP reformas sumažėjo 
Europos Sąjungos savarankiškumas 
maisto kokybės ir turimų maisto produktų 
įvairovės aspektais ir ES pajėgumai 
patenkinti labiausiai nepasiturinčių 
asmenų su maistu susijusius poreikius ar 
spręsti tarptautines maisto produktų ar 
spekuliacines krizes. Dėl šios priežasties 
rinkoje įsigyti produktai taip pat turėtų 
tapti nuolatiniu tiekimo šaltiniu ir jais būtų 
papildomos intervencinės atsargos tuomet, 
kai nėra tinkamų intervencinių atsargų.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl viena po kitos vykdomų BŽŪP reformų sumažėjo intervencinių priemonių, bet 
pagrindinės turimų maisto produktų atsargų ir įvairovės sumažėjimo priežastys iš esmės yra 
žemės ūkio maisto ir ne maisto produktų pasaulinės paklausos pokyčiai ir išplitusi 
spekuliacija (žr. alkanųjų maištą ir t. t.)

Pakeitimas 8
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Dabartinė maisto skirstymo programa (5) Dabartinė maisto skirstymo programa 
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grindžiama produktų iš Bendrijos 
intervencinių atsargų, kurias laikinai gali 
papildyti rinkoje įsigyjami produktai, 
skirstymu. Tačiau dėl viena po kitos 
vykusių BŪSP reformų ir teigiamų 
gamintojų kainų pokyčių palaipsniui 
sumažėjo intervencinių atsargų ir turimų 
produktų asortimentas. Dėl šios priežasties 
rinkoje įsigyti produktai taip pat turėtų 
tapti nuolatiniu tiekimo šaltiniu ir jais būtų 
papildomos intervencinės atsargos tuomet, 
kai nėra tinkamų intervencinių atsargų.

grindžiama produktų iš Bendrijos 
intervencinių atsargų, kurias laikinai gali 
papildyti rinkoje įsigyjami produktai, 
skirstymu. Tačiau dėl viena po kitos 
vykusių BŽŪP reformų ir teigiamų 
gamintojų kainų pokyčių palaipsniui 
sumažėjo intervencinių atsargų ir turimų 
produktų asortimentas. Dėl šios priežasties 
rinkoje įsigyti produktai taip pat turėtų 
tapti nuolatiniu tiekimo šaltiniu ir jais būtų 
papildomos intervencinės atsargos 
pirmenybę teikiant vietoje gaminamiems 
šviežiems maisto produktams.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant maisto skirstymo programą ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į maisto produktų, 
kurie dalinami labiausiai nepasiturintiems asmenims, kokybę. Taigi raginama vietos rinkose 
įsigyti sveikų ir šviežių maisto produktų. Taip skatinama tvari maisto gamyba, tvarus jo 
perdirbimas, skirstymas ir vartojimas.

Pakeitimas 9
Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tam, kad būtų išnaudotos visos 
Bendrijos programos sanglaudos aspekto 
teikiamos galimybės ir sustiprintos pagal 
ją sukurtos sinergijos bei užtikrintas 
tinkamas planavimas, reikėtų numatyti 
galimybę valstybėms narėms bendrai 
finansuoti maisto skirstymo programą. 
Reikėtų numatyti didžiausias Bendrijos 
bendrojo finansavimo normas, o 
Bendrijos finansinė parama turėtų būti 
įtraukta į Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą Europos žemės ūkio garantijų 
fondo (EŽŪGF) tinkamų finansuoti 
priemonių sąrašą. Pirmaisiais peržiūrėtos 

Išbraukta.
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programos įgyvendinimo metais turėtų 
būti taikomos didesnės bendrojo 
finansavimo normos, kad lėšos ir toliau 
būtų gerai įsisavinamos; laipsniškai 
įvedamas bendrasis finansavimas sudarys 
sąlygas sklandžiam perėjimui ir padės 
išvengti rizikos, kad programa bus 
nutraukta dėl lėšų trūkumo.

Or. fr

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės negalės dalyvauti programoje, kai bus pradėtos taikyti bendrojo 
finansavimo normos. Problemų gali kilti ypač tose valstybėse narėse, kuriose pajamos vienam 
gyventojui yra nedidelės arba kurių biudžetai patiria finansinių sunkumų. Siūloma panaikinti 
bendrąjį finansavimą siekiant, kad visoje Europos Sąjungoje būtų galima visiškai išnaudoti 
programos galimybes su maistu susijusiu sanglaudos aspektu.

Pakeitimas 10
Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Bendrijos ekonominei ir socialinei 
sanglaudai stiprinti, finansavimo iš 
EŽŪGF dydis turėtų būti nustatomas 
atsižvelgiant į padėtį valstybėse narėse, 
kurios nurodytos Komisijos sprendimo 
2006/596/EB, nustatančio valstybių narių, 
atitinkančių reikalavimus gauti 
finansavimą iš Sanglaudos fondo, sąrašo 1
priede ir vėlesniuose susijusiuose 
sprendimuose.

(8) Siekiant stiprinti Bendrijos ekonominę
ir socialinę sanglaudą, finansavimas iš 
EŽŪGF turėtų būti nustatomas 
atsižvelgiant į padėtį valstybėse narėse, 
kurios nurodytos Komisijos sprendimo 
2006/596/EB, nustatančio valstybių narių, 
atitinkančių reikalavimus gauti 
finansavimą iš Sanglaudos fondo, sąrašo 
I priede ir vėlesniuose susijusiuose 
sprendimuose.

Or. fr
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Pakeitimas 11
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
27 straipsnio- 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Produktai iš intervencinių atsargų 
pateikiami arba maisto produktai įsigyjami 
rinkoje, kad valstybių narių paskirtos 
organizacijos galėtų skirstyti maisto 
produktus labiausiai nepasiturintiems 
Bendrijos asmenims. Maisto produktai 
įsigyjami rinkoje tik tada, kai nėra maisto 
skirstymo programai tinkamų 
intervencinių atsargų.

1. Produktai iš intervencinių atsargų 
pateikiami arba maisto produktai įsigyjami 
rinkoje, pirmenybę teikiant vietoje 
gaminamiems šviežiems maisto 
produktams ir siekiant, kad valstybių narių 
paskirtos organizacijos galėtų skirstyti 
maisto produktus labiausiai 
nepasiturintiems Bendrijos asmenims. 

Or. en

Pagrindimas

Vykdant maisto skirstymo programą ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į maisto produktų, 
kurie dalinami labiausiai nepasiturintiems asmenims, kokybę. Taigi raginama vietos rinkose 
įsigyti sveikų ir šviežių maisto produktų. Taip skatinama tvari maisto gamyba, tvarus jo 
perdirbimas, skirstymas ir vartojimas.

Pakeitimas 12
Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
27 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trejų metų planuose turi būti numatytos 
Bendrijos valstybei narei skiriamos lėšos ir 
valstybių narių mažiausias metinis 
finansinis indėlis, kurį nustato Komisija 
pagal metodiką, kuri bus numatyta 
įgyvendinimo taisyklėse, priimtose pagal 
43 straipsnio g punktą. Asignavimai 
antriesiems ir tretiesiems metams bus tik 

Trejų metų planuose turi būti numatytos 
Bendrijos valstybei narei skiriamos lėšos, 
kurias nustato Komisija pagal metodiką, 
kuri bus numatyta įgyvendinimo taisyklėse, 
priimtose pagal 43 straipsnio g punktą. 
Asignavimai antriesiems ir tretiesiems 
metams bus tik orientaciniai. Programoje 
dalyvaujančios valstybės narės kiekvienais 
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orientaciniai. Programoje dalyvaujančios 
valstybės narės kiekvienais metais 
patvirtina šio straipsnio 2 dalyje nurodytus 
prašymus. Gavusi patvirtinimus ir 
atsižvelgdama į biudžete numatytus 
asignavimus, Komisija kiekvienais metais 
nusprendžia, kokio dydžio asignavimus 
skirti.

metais patvirtina šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytus prašymus. Gavusi patvirtinimus 
ir atsižvelgdama į biudžete numatytus 
asignavimus, Komisija kiekvienais metais 
nusprendžia, kokio dydžio asignavimus 
skirti.

Or. fr

Pakeitimas 13
Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
27 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vykdant programą patirtos tinkamos 
finansuoti išlaidos bendrai finansuojamos 
Bendrijos.

7. Vykdant programą patirtos tinkamos 
finansuoti išlaidos finansuojamos 
Bendrijos.

Or. fr

Pakeitimas 14
Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
27 straipsnio 7 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos bendrojo finansavimo norma 
neviršija:

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 15
Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
27 straipsnio 7 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2010 m. sausio 1 d. pradedamam 
įgyvendinti trejų metų planui – 75 % 
tinkamų finansuoti išlaidų, o Komisijos 
sprendimo 2006/596/EB*, nustatančio 
valstybių narių, atitinkančių reikalavimus 
gauti finansavimą iš Sanglaudos fondo 
2007–2013 m., sąrašą 1 priede 
nurodytoms valstybėms – 85 % tinkamų 
finansuoti išlaidų;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 16
Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
27 straipsnio 7 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vėlesniems trejų metų planams – 50 % 
tinkamų finansuoti išlaidų, o Komisijos 
sprendimo 2006/596/EB, nustatančio 
valstybių narių, atitinkančių reikalavimus 
gauti finansavimą iš Sanglaudos fondo 
2007–2013 m., sąrašą 1 priede ir 
vėlesniuose sprendimuose nurodytoms 
valstybėms – 75 % tinkamų finansuoti 
išlaidų;

Išbraukta.

Or. fr
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