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Predlog spremembe 7
Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sedanji program razdeljevanja hrane se 
zanaša na razdeljevanje proizvodov iz 
intervencijskih zalog Skupnosti, začasno 
dopolnjenih z nakupi na trgu. Vendar so 
zaporedne reforme SKP in ugoden razvoj 
proizvodnih cen povzročili postopno 
zmanjšanje intervencijskih zalog ter tudi 
razpona razpoložljivih proizvodov.
Posledično bi morali nakupi na trgu postati 
stalen vir dobave v okviru programa kot 
dopolnilo intervencijskim zalogam, kadar 
ustrezne intervencijske zaloge niso voljo.

(5) Sedanji program razdeljevanja hrane se 
zanaša na razdeljevanje proizvodov iz 
intervencijskih zalog Skupnosti, začasno 
dopolnjenih z nakupi na trgu. Vendar so 
čedalje večje napetosti na svetovnem trgu 
kmetijskih surovin ter postopna ukinitev 
ukrepov za usmerjanje proizvodnje in za 
shranjevanje v sklopu zaporednih reform 
SKP omajale zadostno prehransko 
samooskrbo Unije z vidika kakovosti in 
raznolikosti razpoložljivih proizvodov, 
zmanjšala pa se je tudi njena zmogljivost 
odzivanja na prehrambene potrebe najbolj 
prikrajšanih ali na svetovne prehrambene 
krize oziroma krize zaradi špekulacij.
Posledično bi morali nakupi na trgu postati 
stalen vir dobave v okviru programa kot 
dopolnilo intervencijskim zalogam, kadar 
ustrezne intervencijske zaloge niso voljo.

Or. fr

Obrazložitev

Z zaporednimi reformami SKP se je uporaba intervencijskih ukrepov zmanjšala, medtem ko je 
zmanjšanje intervencijskih zalog ter razpona razpoložljivih proizvodov zlasti posledica 
večjega svetovnega povpraševanja po živilskih oziroma neživilskih kmetijskih proizvodih ter 
razvoja špekulacij (protesti zaradi rasti cen hrane itd.).

Predlog spremembe 8
Jill Evans

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sedanji program razdeljevanja hrane se (5) Sedanji program razdeljevanja hrane se 



PE418.391v01-00 4/8 AM\764469SL.doc

SL

zanaša na razdeljevanje proizvodov iz 
intervencijskih zalog Skupnosti, začasno 
dopolnjenih z nakupi na trgu. Vendar so 
zaporedne reforme SKP in ugoden razvoj 
proizvodnih cen povzročili postopno 
zmanjšanje intervencijskih zalog ter tudi 
razpona razpoložljivih proizvodov. 
Posledično bi morali nakupi na trgu postati 
stalen vir dobave v okviru programa kot 
dopolnilo intervencijskim zalogam, kadar 
ustrezne intervencijske zaloge niso voljo.

zanaša na razdeljevanje proizvodov iz 
intervencijskih zalog Skupnosti, začasno 
dopolnjenih z nakupi na trgu. Vendar so 
zaporedne reforme SKP in ugoden razvoj 
proizvodnih cen povzročili postopno 
zmanjšanje intervencijskih zalog ter tudi 
razpona razpoložljivih proizvodov. 
Posledično bi morali nakupi na trgu postati 
stalen vir dobave v okviru programa kot 
dopolnilo intervencijskim zalogam, pri 
čemer bi morali imeti prednost lokalno 
proizvedeni sveži prehrambeni izdelki.

Or. en

Obrazložitev

V sistemih razdeljevanja hrane je treba posebno pozornost nameniti kakovosti prehrambenih 
proizvodov, razdeljenih najbolj ogroženim osebam. Zato se poziva k nakupu zdravih, svežih 
prehrambenih izdelkov na lokalnih trgih, kar prispeva k trajnostni pridelavi, predelavi, 
razdeljevanju in potrošnji hrane.

Predlog spremembe 9
Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se zagotovi poln izkoristek 
kohezijske razsežnosti programa 
Skupnosti in se okrepijo tako ustvarjene 
sinergije ter se zagotovi ustrezno 
načrtovanje, je treba pripraviti določbe za 
države članice glede sofinanciranja 
programa razdeljevanja hrane. Določiti je 
treba najvišje stopnje sofinanciranja 
Skupnosti in finančni prispevek Skupnosti 
dodati na seznam ukrepov, ki so 
upravičeni do financiranja iz Evropskega 
kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) 
in so navedeni v členu 3(1) Uredbe Sveta 
(ES) št. 1290/2005. V prvih letih uporabe 
revidiranega programa je treba uporabiti 
višje stopnje sofinanciranja, da se 

črtano
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zagotovi nadaljevanje velikega dotoka 
razpoložljivih sredstev, ter postopno 
uvajati sofinanciranje, da se omogoči 
nemoten prehod in izogne tveganju 
opustitve programa zaradi morebitnega 
pomanjkanja sredstev.

Or. fr

Obrazložitev

Nekatere države članice ne bodo mogle več sodelovati v programu, ko bodo začele veljati 
stopnje sofinanciranja. Težave se lahko pojavijo predvsem v državah članicah z nizkim 
dohodkom na prebivalca ali tistih, ki imajo težave s financiranjem proračuna. Predlagamo 
odpravo sofinanciranja, da bi lahko program povsem prispeval h koheziji v Uniji na ravni 
prehranjevanja.

Predlog spremembe 10
Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi krepitve gospodarske in socialne 
kohezije Skupnosti je treba pri določanju 
stopnje prispevka iz EKJS upoštevati 
stanje držav članic, upravičenih do 
financiranja iz Kohezijskega sklada, kakor 
so navedene v Prilogi I k Odločbi Komisije 
2006/596/ES ali v nadaljnjih ustreznih 
odločbah.

(8) Zaradi krepitve gospodarske in socialne 
kohezije Skupnosti je treba pri določanju 
prispevka iz EKJS upoštevati stanje držav 
članic, upravičenih do financiranja iz 
Kohezijskega sklada, kakor so navedene v 
Prilogi I k Odločbi Komisije 2006/596/ES 
ali v nadaljnjih ustreznih odločbah.

Or. fr

Predlog spremembe 11
Jill Evans

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 _ točka 1
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 27 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvodi iz intervencijskih zalog se 
dajo na voljo ali se prehrambni proizvodi 
kupijo na trgu, da jih lahko najbolj 
ogroženim osebam v Skupnosti razdelijo 
organizacije, ki jih imenujejo države 
članice. Prehrambni proizvodi se kupijo 
na trgu samo, kadar intervencijske zaloge, 
ki so primerne za program razdeljevanja 
hrane, niso na voljo.

1. Proizvodi iz intervencijskih zalog se 
dajo na voljo ali se prehrambni proizvodi 
kupijo na trgu, pri čemer bi morali imeti 
prednost lokalno proizvedeni sveži 
prehrambeni izdelki, da jih lahko najbolj 
ogroženim osebam v Skupnosti razdelijo 
organizacije, ki jih imenujejo države 
članice. 

Or. en

Obrazložitev

V sistemih razdeljevanja hrane je treba posebno pozornost nameniti kakovosti prehrambenih 
proizvodov, razdeljenih najbolj ogroženim osebam. Zato se poziva k nakupu zdravih, svežih 
prehrambenih izdelkov na lokalnih trgih, kar prispeva k trajnostni pridelavi, predelavi, 
razdeljevanju in potrošnji hrane.

Predlog spremembe 12
Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 _ točka 1
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 27 - odstavek 3 - pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V triletnem načrtu morajo biti določeni 
letni zneski, ki jih Skupnost dodeli 
posamezni državi članici, ter najmanjši 
letni finančni prispevki držav članic, ki jih 
določi Komisija v skladu z metodologijo, 
ki se določi v izvedbenih pravilih, sprejetih 
v skladu s členom 43(g). Razdelitve za 
drugo in tretje leto programa so okvirne. 
Države članice, ki sodelujejo v programu, 
vsako leto potrdijo zahtevke iz odstavka 2. 
Na podlagi teh potrditev Komisija vsako 
naslednje leto določi dokončno razdelitev 
na podlagi razpoložljivih odobrenih 
proračunskih sredstev.

V triletnem načrtu morajo biti določeni 
letni zneski, ki jih Skupnost dodeli 
posamezni državi članici, ki jih določi 
Komisija v skladu z metodologijo, ki se 
določi v izvedbenih pravilih, sprejetih v 
skladu s členom 43(g). Razdelitve za drugo 
in tretje leto programa so okvirne. Države 
članice, ki sodelujejo v programu, vsako 
leto potrdijo zahtevke iz odstavka 2. Na 
podlagi teh potrditev Komisija vsako 
naslednje leto določi dokončno razdelitev 
na podlagi razpoložljivih odobrenih 
proračunskih sredstev.
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Or. fr

Predlog spremembe 13
Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 _ točka 1
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 27 - odstavek 7 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Skupnost sofinancira upravičene stroške 
v okviru programa.

7. Skupnost financira upravičene stroške v 
okviru programa.

Or. fr

Predlog spremembe 14
Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 _ točka 1
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 27 - odstavek 7 - pododstavek 2 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stopnja sofinanciranja Skupnosti ne 
presega:

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 15
Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 _ točka 1
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 27 - odstavek 7 - pododstavek 2 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) za triletni načrt, ki se začne 1. januarja črtano
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2010, 75 % upravičenih stroškov ali 85 % 
upravičenih stroškov v državah članicah, 
ki so upravičene do financiranja iz 
Kohezijskega sklada za obdobje 2007–
2013, kakor so navedene v Prilogi I k 
Odločbi Komisije 2006/596/ES*;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 _ točka 1
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 27 - odstavek 7 - pododstavek 2 - točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) za naslednje triletne načrte 50 % 
upravičenih stroškov ali 75 % upravičenih 
stroškov v državah članicah, ki so v 
določenem letu upravičene do 
financiranja iz Kohezijskega sklada, 
kakor so navedene v Prilogi I k Odločbi 
2006/596/ES in nadaljnjih odločbah.

črtano

Or. fr
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