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Amendamentul 7
Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Actualul program de distribuire a 
produselor alimentare se bazează pe 
distribuirea produselor din stocurile de 
intervenție comunitare, suplimentate 
temporar prin achiziții de pe piață. Cu toate 
acestea, reformele succesive ale PAC și 
evoluțiile favorabile ale prețurilor de 
producător au dus la reducerea treptată a 
stocurilor de intervenție, precum și a seriei 
de produse disponibile. Drept urmare, 
achizițiile de pe piață ar trebui transformate 
la rândul lor într-o sursă permanentă de 
aprovizionare în cadrul programului, în 
scopul completării stocurilor de intervenție 
în cazul în care nu sunt disponibile stocuri 
de intervenție corespunzătoare.

(5) Actualul program de distribuire a 
produselor alimentare se bazează pe 
distribuirea produselor din stocurile de 
intervenție comunitare, suplimentate 
temporar prin achiziții de pe piață. Cu toate 
acestea, tensiunile din ce în ce mai mari 
de pe piața mondială a materiilor prime 
agricole, suprimarea treptată a 
instrumentelor de orientare a producției și 
stocare aplicată în reformele succesive ale 
PAC, au diminuat autonomia alimentară 
a Uniunii în termeni de cantitate și 
diversitate a produselor disponibile, 
precum și capacitatea acesteia de a 
răspunde la nevoile alimentare ale celor 
mai defavorizați sau la orice criză 
alimentară sau speculativă internațională.
Drept urmare, achizițiile de pe piață ar 
trebui transformate la rândul lor într-o 
sursă permanentă de aprovizionare în 
cadrul programului, în scopul completării 
stocurilor de intervenție în cazul în care nu 
sunt disponibile stocuri de intervenție 
corespunzătoare.

Or. fr

Justificare

Reformele succesive ale PAC au antrenat o reducere a instrumentelor de intervenție, dar 
cauzele principale care au condus la diminuarea stocurilor și a diversității produselor 
disponibile (cf revoltele provocate de foamete ...) au fost evoluția cererii mondiale de produse 
agricole alimentare sau nealimentare și speculațiile.
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Amendamentul 8
Jill Evans

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Actualul program de distribuire a 
produselor alimentare se bazează pe 
distribuirea produselor din stocurile de 
intervenție comunitare, suplimentate 
temporar prin achiziții de pe piață. Cu toate 
acestea, reformele succesive ale PAC și 
evoluțiile favorabile ale prețurilor de 
producător au dus la reducerea treptată a 
stocurilor de intervenție, precum și a seriei 
de produse disponibile. Drept urmare, 
achizițiile de pe piață ar trebui transformate 
la rândul lor într-o sursă permanentă de 
aprovizionare în cadrul programului, în 
scopul completării stocurilor de intervenție 
în cazul în care nu sunt disponibile 
stocuri de intervenție corespunzătoare.

(5) Actualul program de distribuire a 
produselor alimentare se bazează pe 
distribuirea produselor din stocurile de 
intervenție comunitare, suplimentate 
temporar prin achiziții de pe piață. Cu toate 
acestea, reformele succesive ale PAC și 
evoluțiile favorabile ale prețurilor de 
producător au dus la reducerea treptată a 
stocurilor de intervenție, precum și a seriei 
de produse disponibile. Drept urmare, 
achizițiile de pe piață ar trebui transformate 
la rândul lor într-o sursă permanentă de 
aprovizionare în cadrul programului, în 
scopul completării stocurilor de intervenție 
acordându-se un regim preferențial 
produselor alimentare proaspete din 
producția locală..

Or. en

Justificare

Programul de distribuire a produselor alimentare trebuie să acorde o atenție deosebită 
calității produselor alimentare distribuite celor mai defavorizați. De  aici și îndemnul de a 
achiziționa produse alimentare proaspete, sănătoase, de pe piețele locale. Aceasta ar 
constitui o contribuție la consumul, distribuția, prelucrarea și producția sustenabilă de 
alimente.

Amendamentul 9
Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a beneficia pe deplin de 
aspectul de coeziune al programului 
comunitar, pentru a consolida sinergiile 

eliminat
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create prin aceasta și pentru a asigura 
planificarea adecvată, ar trebui prevăzute 
dispoziții conform cărora statele membre 
să cofinanțeze programul de distribuire a 
produselor alimentare. Ar trebui 
prevăzute ratele maxime ale cofinanțării 
comunitare, iar contribuția financiară a 
Comunității ar trebui adăugată la lista 
măsurilor eligibile pentru finanțare din 
Fondul European de Garantare Agricolă 
(FEGA), prevăzută la articolul 3 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 
al Consiliului. În primii ani de aplicare a 
programului revizuit, ar trebui aplicate 
rate de cofinanțare mai ridicate, pentru a 
se garanta un nivel ridicat de absorbție 
continuă a fondurilor și introducerea 
treptată a cofinanțării, cu scopul de a se 
asigura o tranziție fără probleme și de a 
se evita riscul întreruperii programului 
din cauza unei eventuale lipse a 
resurselor.

Or. fr

Justificare

Unele state membre nu vor fi în măsură să participe la regim în momentul aplicării ratelor de 
cofinanțare. Pot apărea probleme în special în statele membre cu un venit pe cap de locuitor 
redus sau ale căror bugete întâmpină dificultăți financiare. Propunem suprimarea 
cofinanțării, pentru ca programul să permită funcționarea optimă a dimensiunii sale legate 
de coeziune la nivelul alimentației în întreaga Uniune.

Amendamentul 10
Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Rata contribuției din FEGA ar trebui 
stabilită luându-se în calcul situația statelor 
membre eligibile pentru finanțare din 
Fondul de coeziune, enumerate în anexa I 

(8) Contribuția din FEGA ar trebui 
stabilită luându-se în calcul situația statelor 
membre eligibile pentru finanțare din 
Fondul de coeziune, enumerate în anexa I 
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la Decizia 2006/596/CE a Comisiei sau în 
decizii ulterioare pertinente, în scopul 
consolidării coeziunii economice și sociale 
a Comunității.

la Decizia 2006/596/CE a Comisiei sau în 
decizii ulterioare pertinente, în scopul 
consolidării coeziunii economice și sociale 
a Comunității.

Or. fr

Amendamentul 11
Jill Evans

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 - punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Produsele din stocurile de intervenție 
sunt puse la dispoziție sau produsele 
alimentare sunt achiziționate de pe piață, 
astfel încât produsele alimentare să fie 
distribuite persoanelor celor mai 
defavorizate din Comunitate prin 
intermediul unor organisme desemnate de 
statele membre. Produsele alimentare sunt 
achiziționate de pe piață numai în cazul în 
care nu sunt disponibile stocuri de 
intervenție corespunzătoare pentru 
programul de distribuire a produselor 
alimentare.

1. Produsele din stocurile de intervenție 
sunt puse la dispoziție sau produsele 
alimentare sunt achiziționate de pe piață, 
acordându-se un regim preferențial 
produselor alimentare proaspete din 
producția locală, astfel încât produsele 
alimentare să fie distribuite persoanelor 
celor mai defavorizate din Comunitate prin 
intermediul unor organisme desemnate de 
statele membre. 

Or. en

Justificare

Programul de distribuire a produselor alimentare trebuie să acorde o atenție deosebită 
calității produselor alimentare distribuite celor mai defavorizați. De  aici și îndemnul de a 
achiziționa produse alimentare proaspete, sănătoase, de pe piețele locale. Aceasta ar 
constitui o contribuție la consumul, distribuția, prelucrarea și producția sustenabilă de 
alimente.
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Amendamentul 12
Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 - punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planul trienal stabilește alocațiile 
financiare anuale acordate de Comunitate 
fiecărui stat membru, precum și 
contribuțiile financiare anuale minime 
ale statelor membre, fixate de Comisie în 
conformitate cu o metodologie care 
urmează să fie stabilită în normele de 
aplicare adoptate în conformitate cu 
articolul 43 litera (g). Alocațiile pentru cel 
de-al doilea și cel de-al treilea an al 
programului sunt indicative. Statele 
membre care participă la program confirmă 
anual cererile menționate la alineatul (2). 
Pe baza acestor confirmări, Comisia 
stabilește, în anul următor, alocațiile 
definitive, în limitele creditelor disponibile 
în buget.

Planul trienal stabilește alocațiile 
financiare anuale acordate de Comunitate 
fiecărui stat membru, fixate de Comisie în 
conformitate cu o metodologie care 
urmează să fie stabilită în normele de 
aplicare adoptate în conformitate cu 
articolul 43 litera (g). Alocațiile pentru cel 
de-al doilea și cel de-al treilea an al 
programului sunt indicative. Statele 
membre care participă la program confirmă 
anual cererile menționate la alineatul (2).
Pe baza acestor confirmări, Comisia 
stabilește, în anul următor, alocațiile 
definitive, în limitele creditelor disponibile 
în buget.

Or. fr

Amendamentul 13
Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 - punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 27 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comunitatea cofinanțează costurile 
eligibile în cadrul programului.

7. Comunitatea finanțează costurile 
eligibile în cadrul programului.

Or. fr
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Amendamentul 14
Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 - punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 27 – alineatul 7 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare comunitară nu 
depășește:

eliminat

Or. fr

Amendamentul 15
Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 - punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 27 – alineatul 7 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru planul trienal care începe la 1 
ianuarie 2010, 75% din costurile eligibile 
sau 85% din costurile eligibile în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
Fondul de coeziune pentru perioada 
2007-2013, enumerate în anexa I la 
Decizia 2006/596/CE a Comisiei*;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 16
Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 - punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 27 – alineatul 7 – paragraful 2 – litera b



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

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru planurile trienale următoare, 
50% din costurile eligibile sau 75% din 
costurile eligibile în statele membre 
eligibile pentru finanțare din Fondul de 
coeziune într-un an dat, enumerate în 
anexa I la Decizia 2006/596/CE a 
Comisiei și în decizii ulterioare.

eliminat

Or. fr
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