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Poprawka 7
Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Obecny program dystrybucji żywności 
opiera się na dostawach produktów ze 
wspólnotowych zapasów interwencyjnych 
uzupełnianych tymczasowo zakupami 
towarów na rynku. Niemniej stopniowe 
reformy wspólnej polityki rolnej oraz 
korzystne zmiany cen skupu doprowadziły 
do stopniowego zmniejszenia zasobów 
interwencyjnych oraz zakresu dostępnych 
produktów. W związku z tym zakupy 
rynkowe powinny również stanowić stałe 
źródło dostaw dla programu pomocy w 
celu uzupełnienia zapasów 
interwencyjnych w przypadku, kiedy 
zapasy te są niedostępne.

(5) Obecny program dystrybucji żywności 
opiera się na dostawach produktów ze 
wspólnotowych zapasów interwencyjnych 
uzupełnianych tymczasowo zakupami 
towarów na rynku. Niemniej wzrastające 
napięcia na światowym rynku surowców 
rolniczych oraz stopniowe znoszenie 
narzędzi orientacji w zakresie produkcji i 
przechowywania zapasów wprowadzone 
przez kolejne reformy WPR zmniejszyły 
niezależność żywnościową Unii pod 
względem ilości i różnorodności
dostępnych produktów oraz jej zdolność 
do zaspokajania potrzeb żywnościowych 
osób najbardziej potrzebujących czy 
stawienia czoła jakiemukolwiek 
międzynarodowemu kryzysowi 
żywnościowemu lub spekulacyjnemu. W 
związku z tym zakupy rynkowe powinny 
również stanowić stałe źródło dostaw dla 
programu pomocy w celu uzupełnienia 
zapasów interwencyjnych w przypadku, 
kiedy zapasy te są niedostępne.

Or. fr

Uzasadnienie

Kolejne reformy WPR spowodowały ograniczenie narzędzi interwencji, lecz to przede 
wszystkim zmiany światowego popytu na żywnościowe lub nieżywnościowe produkty rolne 
oraz wzrost spekulacji są przyczyną zmniejszenia poziomu zapasów i różnorodności 
dostępnych produktów (por. zamieszki wywołane widmem głodu ...).



PE418.391v01-00 4/9 AM\764469PL.doc

PL

Poprawka 8
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(5) Obecny program dystrybucji żywności 
opiera się na dostawach produktów ze 
wspólnotowych zapasów interwencyjnych 
uzupełnianych tymczasowo zakupami 
towarów na rynku. Niemniej stopniowe 
reformy wspólnej polityki rolnej oraz 
korzystne zmiany cen skupu doprowadziły 
do stopniowego zmniejszenia zasobów 
interwencyjnych oraz zakresu dostępnych 
produktów. W związku z tym zakupy 
rynkowe powinny również stanowić stałe 
źródło dostaw dla programu pomocy w 
celu uzupełnienia zapasów 
interwencyjnych w przypadku, kiedy 
zapasy te są niedostępne.

(5) Obecny program dystrybucji żywności 
opiera się na dostawach produktów ze 
wspólnotowych zapasów interwencyjnych 
uzupełnianych tymczasowo zakupami 
towarów na rynku. Niemniej stopniowe 
reformy wspólnej polityki rolnej oraz 
korzystne zmiany cen skupu doprowadziły 
do stopniowego zmniejszenia zasobów 
interwencyjnych oraz zakresu dostępnych 
produktów. W związku z tym zakupy 
rynkowe – o ile to możliwe, świeżych 
produktów żywnościowych od lokalnych 
producentów – powinny również stanowić 
stałe źródło dostaw dla programu pomocy 
w celu uzupełnienia zapasów 
interwencyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Program dystrybucji żywności powinien położyć szczególny nacisk na jakość produktów 
żywnościowych rozdawanych osobom najbardziej potrzebującym. Stąd wezwanie do zakupów 
zdrowych, świeżych produktów żywnościowych na rynkach lokalnych, co przyczyni się do 
zrównoważonej produkcji, przetwarzania, dystrybucji i konsumpcji żywności.

Poprawka 9
Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu umożliwienia pełnego 
wykorzystania spójnego programu 
wspólnotowego i wzmocnienia stworzonej 
w ten sposób synergii oraz zapewnienia 
właściwego planowania, należy 

skreślony
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wprowadzić przepis nakładający na 
państwa członkowskie obowiązek 
współfinansowania programu dystrybucji 
żywności. Należy ustanowić maksymalne 
stawki współfinansowania 
wspólnotowego, a wkład finansowy 
Wspólnoty powinien zostać włączony do 
wykazu środków kwalifikowalnych do 
finansowania z Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji (EFRG), 
określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1290/2005. W pierwszych latach 
stosowania zmienionego programu 
powinny obowiązywać wyższe stawki 
współfinansowania w celu utrzymania 
wysokiego poziomu wykorzystania 
funduszy, stopniowego wprowadzenia 
współfinansowania, aby umożliwić płynne 
przejście i uniknąć ryzyka przerwania 
programu, spowodowanego ewentualnym 
brakiem zasobów.

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie nie będą w stanie uczestniczyć w programie przy 
zastosowaniu stawek współfinansowania. Problemy mogą pojawić się szczególnie w tych 
państwach członkowskich, w których dochód na mieszkańca jest niski i których budżet boryka 
się z trudnościami finansowymi. Proponujemy skreślenie współfinansowania, aby umożliwić 
pełne wykorzystanie spójnościowego wymiaru programu w zakresie dystrybucji żywności na 
całym terytorium Unii.

Poprawka 10
Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Określając stawkę wkładu EFRG 
należy uwzględnić sytuację państw 
członkowskich kwalifikujących się do 
otrzymania finansowania z Funduszu 

(8) Określając wkład EFRG, należy 
uwzględnić sytuację państw członkowskich 
kwalifikujących się do otrzymania 
finansowania z Funduszu Spójności, 
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Spójności, wymienionych w załączniku I 
do decyzji Komisji 2006/596/WE bądź w 
kolejnych odnośnych decyzjach, w celu 
wzmocnienia spójności gospodarczej i 
społecznej we Wspólnocie.

wymienionych w załączniku I do decyzji 
Komisji 2006/596/WE bądź w kolejnych 
odnośnych decyzjach, w celu wzmocnienia 
spójności gospodarczej i społecznej we 
Wspólnocie.

Or. fr

Poprawka 11
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Udostępnia się produkty stanowiące 
zapasy interwencyjne lub dokonuje się 
zakupu produktów żywnościowych na 
rynku w celu umożliwienia ich dystrybucji 
wśród osób najbardziej potrzebujących we 
Wspólnocie za pośrednictwem organizacji 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie. Zakupu produktów 
żywnościowych na rynku dokonuje się 
jedynie w przypadku gdy zapasy 
interwencyjne nadające się do programu 
dystrybucji żywności są niedostępne.

1. Udostępnia się produkty stanowiące 
zapasy interwencyjne lub dokonuje się 
zakupu produktów żywnościowych na 
rynku – o ile to możliwe, świeżych 
produktów żywnościowych od lokalnych 
producentów – w celu umożliwienia ich 
dystrybucji wśród osób najbardziej 
potrzebujących we Wspólnocie za 
pośrednictwem organizacji wyznaczonych 
przez państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Program dystrybucji żywności powinien położyć szczególny nacisk na jakość produktów 
żywnościowych rozdawanych osobom najbardziej potrzebującym. Stąd wezwanie do zakupów 
zdrowych, świeżych produktów żywnościowych na rynkach lokalnych, co przyczyni się do 
zrównoważonej produkcji, przetwarzania, dystrybucji i konsumpcji żywności.
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Poprawka 12
Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 27 – ustęp 3  akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan trzyletni określa roczne przydziały 
środków finansowych przez Wspólnotę na 
państwo członkowskie oraz minimalne 
roczne wkłady finansowe państw 
członkowskich ustanawiane przez Komisję 
zgodnie z metodyką, która zostanie 
przedstawiona w przepisach 
wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 
43 lit. g). Przydziały na drugi i trzeci rok 
obowiązywania programu określa się 
orientacyjnie. Państwa członkowskie 
uczestniczące w programie pomocy 
potwierdzają każdego roku wnioski, o 
których mowa w ust. 2. Po otrzymaniu 
takiego potwierdzenia Komisja w każdym 
kolejnym roku ustala ostateczne przydziały 
w granicach środków dostępnych w 
budżecie.

Plan trzyletni określa roczne przydziały 
środków finansowych przez Wspólnotę na 
państwo członkowskie, ustanawiane przez 
Komisję zgodnie z metodyką, która 
zostanie przedstawiona w przepisach 
wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 
43 lit. g). Przydziały na drugi i trzeci rok 
obowiązywania programu określa się 
orientacyjnie. Państwa członkowskie 
uczestniczące w programie pomocy
potwierdzają każdego roku wnioski, o 
których mowa w ust. 2. Po otrzymaniu 
takiego potwierdzenia Komisja w każdym 
kolejnym roku ustala ostateczne przydziały 
w granicach środków dostępnych w 
budżecie.

Or. fr

Poprawka 13
Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
 Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 27 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wspólnota współfinansuje koszty 
kwalifikowalne w ramach programu.

7. Wspólnota finansuje koszty 
kwalifikowalne w ramach programu.

Or. fr
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Poprawka 14
Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
 Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 27 – ustęp 7 – akapit drugi  wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stawka współfinansowania 
wspólnotowego nie przekracza:

skreślone

Or. fr

Poprawka 15
Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
 Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 27 – ustęp 7 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku trzyletniego planu 
zaczynającego się w dniu 1 stycznia 2010 
r. – 75 % kosztów kwalifikowalnych lub 
85 % kosztów kwalifikowalnych w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do otrzymania finansowania z 
Funduszu Spójności w latach 2007–2013, 
wymienionych w załączniku I do decyzji 
Komisji 2006/596/WE*;

skreślona

Or. fr
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Poprawka 16
Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
 Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 27 – ustęp 7 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku kolejnych planów 
trzyletnich – 50 % kosztów 
kwalifikowalnych lub 75 % kosztów 
kwalifikowalnych w państwach 
członkowskich kwalifikujących się do 
otrzymania finansowania z Funduszu 
Spójności w danym roku, wymienionych 
w załączniku I do decyzji Komisji 
2006/596/WE i w kolejnych decyzjach.

skreślona

Or. fr
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