
PA\759980BG.doc PE418.094v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по регионално развитие

2008/0183(CNS)

19.12.2008

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по регионално развитие

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата 
селскостопанска политика и Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване 
на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични 
разпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП") по 
отношение на разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в 
Общността
(COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))

Докладчик по становище: Florencio Luque Aguilar



PE418.094v01-00 2/7 PA\759980BG.doc

BG

PA_Legam



PA\759980BG.doc 3/7 PE418.094v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Вследствие на икономическата криза, която Европа преживява, през следващите 
няколко години се очаква да се увеличи броят на хората, живеещи под прага на 
бедността; в момента цифрата е вече 16% от цялото население (80 млн. души). Поради 
кризата е жизнено важно да се осигури приемственост в програмата на Общността за 
предоставяне на хранителни помощи на най-нуждаещите се лица.

Постепенното закриване на интервенционните складове също така означава краят на 
едно споразумение, което се доказа като много успешен начин за снабдяване с 
провизии на най-нуждаещите се лица в Общността и гарантиране едновременно с това 
на стабилни цени за европейските производители.

Според предложената от Комисията нова програма на най-нуждаещите се лица ще се 
предоставят храни главно под формата на покупки, направени директно на пазара. 
Въпреки предимството - разширяването на кръга продукти, налични за разпределение, 
и подпомагането на най-нуждаещите се лица да се хранят по-здравословно -
предложената нова програма има някои недостатъци.

По-конкретно, тя не прави нищо за защитата на общностните преференции, въпреки че 
селскостопанските производители в държавите-членки са главните действащи лица в 
Общата селскостопанска политика и движещата икономическа сила в множество 
селски райони. Трябва да се има предвид обстоятелството, че новата схема попада в 
обсега на ОСП и съответно трябва да бъде възможно най-тясно съгласувана с нейните 
принципи, като освен това се отчита, че европейските селскостопански производители 
и животновъди играят централна роля в селското развитие.

На второ място предложението на Комисията за първи път въвежда в европейската 
програма задължително съфинансиране, като по такъв начин поражда риск, че някои 
държави-членки може да не са в състояние да посрещнат пълните разходи.

Една алтернатива на предложението, която е и начин започването на програмата да се 
предпази от възпрепятстване поради проблеми със съфинансирането, би могло да бъде 
ограничаването на обхвата на вноските на държавите-членки, така че разходите, които 
трябва да се допълнят, да не бъдат повече от 40% от дяла на Общността - процент, 
равен на допълнителния бюджет, необходим за следващата година. Това би 
гарантирало поне продължаването на предишни мерки. Комисията се стреми към 
увеличение от € 200 млн. в бюджета за програмата през 2009 г., като цялата сума ще 
нарасне до €500 млн. и към нея ще се добавят националните вноски.

За благотворителните организации, които разпределят храните, съфинансирането на 
програмата е най-тревожният аспект, тъй като те се опасяват, че то може да бъде 
пречка за продължаването на започнатите в миналото мерки. Нещо повече, разходите 
биха могли да се увеличат през следващите години в резултат от възходящата 
тенденция на цените на храните. 

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по земеделие и 
развитие на селските райони да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Регламент (ЕИО) № 3730/87 на 
Съвета от 10 декември 1987 г. относно 
определяне на общи правила за 
снабдяването с храна от 
интервенционни складове на 
определени организации и за 
разпределянето ѝ сред най-нуждаещите 
се лица в Общността, впоследствие 
отменен и включен в Регламент (ЕО) № 
1234/2007 на Съвета, осигури надежден 
източник за разпределяне на храна на 
най-нуждаещите се лица в Общността в 
продължение на две десетилетия.

(1) Регламент (ЕИО) № 3730/87 на 
Съвета от 10 декември 1987 г. относно 
определяне на общи правила за 
снабдяването с храна от 
интервенционни складове на 
определени организации и за 
разпределянето ѝ сред най-нуждаещите 
се лица в Общността, впоследствие 
отменен и включен в Регламент (ЕО) № 
1234/2007 на Съвета, осигури надежден 
източник за разпределяне на храна на 
най-нуждаещите се лица в Общността в 
продължение на две десетилетия и 
оказа положителен принос за 
сближаването на регионите в ЕС чрез 
намаляването на икономическите и 
социални различия между регионите с 
различна степен на развитие.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целите на Общата селскостопанска 
политика (ОСП), посочени в член 33, 
параграф 1 от Договора включват 
стабилизиране на пазарите и 
гарантиране, че доставяните продукти 
достигат до потребителите на разумни 
цени. През годините плановете за 
разпределяне на храни, изпълнявани по 
схемата спомогнаха за постигане и на 

(2) Целите на Общата селскостопанска 
политика (ОСП), посочени в член 33, 
параграф 1 от Договора включват 
стабилизиране на пазарите и 
гарантиране, че доставяните продукти 
достигат до потребителите на разумни 
цени. През годините плановете за 
разпределяне на храни, изпълнявани по 
схемата спомогнаха за постигане и на 
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двете цели и като намалиха 
несигурността на прехраната за най-
нуждаещите се лица в Общността
утвърдиха като основно средство, което 
допринесе за осигуряване на широка 
наличност от храни в рамките на 
Европейския съюз, като същевременно 
доведоха до намаляване на 
интервенционните складове..

двете цели и като намалиха 
несигурността на прехраната за най-
нуждаещите се лица в Общността 
утвърдиха като основно средство, което 
допринесе за осигуряване на широка 
наличност от храни в рамките на 
Европейския съюз, като същевременно 
доведоха до намаляване на 
интервенционните складове. Новата 
европейска схема за хранителни 
помощи за най-нуждаещите се лица 
трябва да продължи да гарантира 
целите на ОСП и да помага за 
постигането на целите за 
сближаване чрез обезпечаване на 
балансирано и хармонично устойчиво 
развитие за всички региони.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4 а) За да се гарантира 
продължаването на започнатите в 
миналото дейности и да се избегне 
превръщането на съфинансирането 
на схемата в пречка за оптималното 
й осъществяване, е необходимо да се 
приемат по-подходящи финансови 
разпоредби с цел да се избегне 
прекомерно натоварване на 
бюджетите на държавите-членки.

Or. es

Обосновка

Мнозинството от държавите-членки настояват бюджетът на Общността да поеме 
всички разходи по схемата. Изменението предлага компромисно решение.
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Изменение 4

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2– точка 1
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предоставят се продукти от 
интервенционните складове или 
закупени на пазара хранителни 
продукти, за да може храната да бъде 
разпределена на най-нуждаещите се 
лица в Общността посредством 
организации, определени от държавите-
членки.

1. Предоставят се продукти от 
интервенционните складове или 
закупени на пазара хранителни 
продукти, произведени в Общността,
за да може храната да бъде 
разпределена на най-нуждаещите се 
лица в Общността посредством 
организации, определени от държавите-
членки.

Хранителни продукти се закупуват на 
пазара само когато не са налице 
интервенционни складове, подходящи 
за схемата за разпределяне на храна.

Хранителни продукти, произведени в 
Общността, се закупуват на пазара 
само когато не са налице 
интервенционни складове, подходящи 
за схемата за разпределяне на храна.

Or. es

Обосновка

Настоящото изменение подкрепя развитието на селските райони в Европа, като 
същевременно включва схемата в целите на ОСП за гарантиране на подходящи доходи 
за производителите.

Изменение 5

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 27 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Общността съфинансира 
допустимите разходи по схемата.

7. За финансирането на схемата само 
40% от дела на Общността се 
осигурява чрез вноски на държавите-
членки.

Or. es
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Обосновка

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para 
ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto 
comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 
millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de 
cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados 
miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las 
acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación 
comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros 
previsto por la Comisión para el 2009.

Изменение 6

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 27 – параграф 7 – алинея 2 – уводно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Размерът на съфинансиране от страна на 
Общността не надвишава:

Размерът на съфинансиране от страна на 
Общността на дейностите, 
финансирани с 40% от дела на 
Общността, не надвишава:

Or. es

Обосновка

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para 
ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto 
comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 
millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de 
cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados 
miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las 
acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación 
comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros 
previsto por la Comisión para el 2009.


