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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Hospodářská krize, kterou nyní Evropa prochází, způsobí, že v nejbližších letech vzroste 
počet osob, které se budou nacházet na hranici chudoby. Již nyní se na hranici chudoby 
nachází 16 % populace (80 milionů osob). V souvislosti s krizí je proto prvořadým úkolem 
zajistit, aby byl i nadále uskutečňován program pomoci Společenství, pokud jde o rozdělování 
potravin nejchudším osobám.

Tím, že dochází k postupnému snižování intervenčních zásob, však mizí také nástroj, který 
byl až dosud pro zásobování nejchudších obyvatel Společenství potravinami velmi užitečný 
a který evropským producentům současně zajišťoval stálé ceny. 

Nový režim navrhovaný Evropskou komisí přichází s myšlenkou učinit hlavním nástrojem 
pro zásobování nejchudších obyvatel potravinami nákup přímo na trhu. Výhodou tohoto 
návrhu je, že se tak rozšíří sortiment produktů, které jsou rozdělovány, a tím se zlepší nutriční 
rovnováha nejchudších obyvatel; tato myšlenka nicméně přináší také nevýhody. 

Především nezaručuje preference Společenství, ačkoli jsou zemědělci členských států 
hlavními subjekty společné zemědělské politiky a hnací silou ekonomiky v mnoha 
zemědělských oblastech.  Je třeba mít na zřeteli, že tento nový nástroj spadá do SZP, a tudíž 
by bylo na místě držet se v co největší míře zásad této politiky a mít přitom na paměti, že 
evropští zemědělci a chovatelé dobytka plní v rozvoji zemědělských oblastí významnou 
úlohu.

Návrh Komise rovněž do evropského programu poprvé zavádí povinné spolufinancování; 
vyvstává proto nebezpečí, že některé členské státy nebudou moci pokrýt veškeré náklady. 

Aby spolufinancování nebylo překážkou pro zahájení programu, bylo by možné návrh 
Komise změnit tak, aby se podíl členských států na výdajích snížil díky 40% krytí z příspěvků 
Společenství, což je podíl, který odpovídá výši dodatečného rozpočtu na příští rok. Tímto 
způsobem by se zajistilo alespoň pokračování činností zahájených v minulých letech. 
Evropská komise hodlá v rámci zvýšit rozpočet pro toto opatření v roce 2009 o 200 milionů 
eur. Tím dosáhne částky 500 milionů eur, kterou doplní příspěvky jednotlivých států.

Spolufinancování režimu je tím aspektem, který nejvíce znepokojuje charitativní organizace, 
jejichž úkolem je rozdělování potravin, neboť se obávají, že se stane překážkou pro další 
pokračování činností zahájených v minulých letech. Je rovněž možné, že se v důsledku 
tendence nárůstu cen potravin zvýší v nadcházejících letech náklady.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 
10. prosince 1987, kterým se stanoví 
obecná pravidla pro dodávky potravin z 
intervenčních zásob organizacím 
pověřeným jejich rozdělením nejchudším 
osobám ve Společenství, které bylo 
následně zrušeno a začleněno do nařízení 
Rady (ES) č. 1234/2007, poskytovalo po 
více než dvě desetiletí spolehlivý zdroj 
potravin k rozdělování těm nejchudším 
osobám ve Společenství.

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 
10. prosince 1987, kterým se stanoví 
obecná pravidla pro dodávky potravin z 
intervenčních zásob organizacím 
pověřeným jejich rozdělením nejchudším 
osobám ve Společenství, které bylo 
následně zrušeno a začleněno do nařízení 
Rady (ES) č. 1234/2007, poskytovalo po 
více než dvě desetiletí spolehlivý zdroj 
potravin k rozdělování těm nejchudším 
osobám ve Společenství a přispělo 
k soudržnosti regionů EU snížením 
hospodářských a sociálních rozdílů mezi 
regiony s různou úrovní rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
(SZP) podle čl. 33 odst. 1 Smlouvy patří 
vedle stabilizace trhů zajištění toho, že se 
dodávky dostanou ke spotřebitelům za 
rozumné ceny. Plány rozdělování potravin 
prováděné v rámci dotčeného režimu po 
léta úspěšně přispívaly k dosažení obou 
cílů a snižováním potravinové nejistoty pro 
nejchudší osoby ve Společenství prokázaly, 
že jsou významným nástrojem, který 
napomáhá k široké dostupnosti potravin 
v rámci Společenství a zároveň snižuje 
intervenční zásoby.

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
(SZP) podle čl. 33 odst. 1 Smlouvy patří 
vedle stabilizace trhů zajištění toho, že se 
dodávky dostanou ke spotřebitelům za 
rozumné ceny. Plány rozdělování potravin 
prováděné v rámci dotčeného režimu po 
léta úspěšně přispívaly k dosažení obou 
cílů a snižováním potravinové nejistoty pro 
nejchudší osoby ve Společenství prokázaly, 
že jsou významným nástrojem, který 
napomáhá k široké dostupnosti potravin 
v rámci Společenství a zároveň snižuje 
intervenční zásoby. Nový evropský režim 
potravinové pomoci pro nejchudší osoby 
musí i nadále zabezpečovat plnění cílů 
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SZP a pomáhat při plnění cílů soudržnosti 
tím, že zajistí vyvážený, rovnoměrný 
a udržitelný rozvoj všech regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Má-li se zajistit pokračování činností, 
jež byly zahájeny v minulosti, a má-li se 
zabránit tomu, aby spolufinancování 
programu znesnadňovalo jeho optimální 
provádění, je nezbytné přijmout vhodnější 
finanční ustanovení, která umožní 
předejít nadměrnému zatížení rozpočtů 
členských států.

Or. es

Odůvodnění

Většina členských států požaduje, aby veškeré výdaje programu byly hrazeny z rozpočtu 
Společenství. Navrhovatel předkládá kompromisní pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Produkty z intervenčních zásob mohou 
být využívány nebo se potravinové 
produkty zakoupí na trhu tak, aby 
potravinové produkty mohly být 
prostřednictvím organizací určených 
členskými státy rozděleny nejchudšímu 

1. Produkty z intervenčních zásob mohou 
být využívány nebo se potravinové 
produkty zakoupí na trhu tak, aby 
potravinové produkty pocházející ze 
Společenství mohly být prostřednictvím 
organizací určených členskými státy 
rozděleny nejchudšímu obyvatelstvu ve 
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obyvatelstvu ve Společenství. Společenství.
Potravinové produkty se zakoupí na trhu 
pouze v případě, že nebudou k dispozici 
intervenční zásoby vhodné pro režim 
rozdělování potravin.

Potravinové produkty pocházející ze 
Společenství se zakoupí na trhu pouze v 
případě, že nebudou k dispozici intervenční 
zásoby vhodné pro režim rozdělování 
potravin.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podporuje rozvoj evropských zemědělských oblastí a současně tento 
program uvádí do souladu s cílem SZP zajistit producentům odpovídající příjmy.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Společenství spolufinancuje způsobilé 
náklady v rámci režimu.

7. Pro účely financování režimu bude 
zapotřebí doplnit z příspěvků členských 
států pouze 40 % příspěvku Společenství.

Or. es

Odůvodnění

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.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše spolufinancování ze strany 
Společenství nesmí přesáhnout:

Výše spolufinancování ze strany 
Společenství nesmí v případě akcí, které 
jsou ze 40 % financovány z příspěvků 
Společenství, přesáhnout:

Or. es

Odůvodnění

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.
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