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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Ευρώπη, ο αριθμός των ατόμων που ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχειας πρόκειται να αυξηθεί κατά τα επόμενα χρόνια· ο αριθμός 
αυτός φθάνει ήδη το 16% του συνολικού πληθυσμού (8 εκατ. άτομα). Δεδομένου ότι 
αντιμετωπίζεται σενάριο κρίσης έχει πρωταρχική σημασία να εξασφαλισθεί η συνέχιση του 
προγράμματος των κοινοτικών ενισχύσεων για την διανομή τροφίμων στα άτομα που έχουν 
μεγάλη ανάγκη.

Ωστόσο, το γεγονός της σταδιακής εξάλειψης των αποθεμάτων παρέμβασης καταργεί επίσης 
μια ρύθμιση που έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα πολύ χρήσιμο μέσο για την χορήγηση 
τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει σταθερές τιμές για 
τους ευρωπαίους παραγωγούς.

Το νέο πρόγραμμα που προτείνεται από την Επιτροπή καθιστά τις άμεσες αγορές τροφίμων 
στο κύριο όργανο για την χορήγηση τροφίμων στους πλέον απόρους. Παρά το γεγονός ότι 
αυτό παρέχει το πλεονέκτημα της διεύρυνσης του φάσματος των προϊόντων που διατίθενται 
προς διανομή, για μια περισσότερο ισορροπημένη διατροφή των πλέον άπορων τμημάτων 
του πληθυσμού, έχει και ορισμένα μειονεκτήματα.

Ειδικότερα, δεν εξασφαλίζει την κοινοτική προτίμηση, παρά το γεγονός ότι οι αγρότες 
κρατών μελών είναι οι βασικοί παράγοντες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και η κινητήρια 
δύναμη της οικονομίας σε πολλές αγροτικές περιοχές. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι το 
νέο όργανο εντάσσεται στο πλαίσιο της ΚΑΠ, οπότε θα είναι απαραίτητο να συμφωνεί κατά 
το μέγιστο δυνατόν με τις αρχές της πολιτικής αυτής, εκτιμώντας επίσης ότι οι ευρωπαίοι 
αγρότες και κτηνοτρόφοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών.

Εξάλλου, η πρόταση της Επιτροπής εισάγει για πρώτη φορά την υποχρεωτική 
συγχρηματοδότηση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δημιουργώντας τον κίνδυνο ορισμένα κράτη 
μέλη να μην είναι σε θέση να καλύψουν στο σύνολο του κόστους.

Προκειμένου η συγχρηματοδότηση να μην αποτελεί εμπόδιο στην εφαρμογή του 
προγράμματος, μία εναλλακτική λύση της πρότασης της Επιτροπής θα μπορούσε να 
συνίσταται στον περιορισμό της συμμετοχής των κρατών μελών στις δαπάνες που 
καλύπτονται από το 40% της κοινοτικής επιχορήγησης, ποσοστό που ισοδυναμεί με τον 
απαραίτητο για το επόμενο έτος συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Με τον τρόπο αυτό θα 
εξασφαλιζόταν τουλάχιστον η συνέχιση των δράσεων που είχαν αναληφθεί κατά το 
παρελθόν. Η Επιτροπή επιδιώκει για το μέτρο αυτό την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 
200 εκατ. ευρώ για το 2009, φθάνοντας έτσι τα 500 εκατ. ευρώ, ποσό στο οποίο θα 
προσετίθεντο οι εθνικές συνεισφορές.

Η συγχρηματοδότηση του προγράμματος είναι η πλέον ανησυχητική πτυχή για τα 
φιλανθρωπικά ιδρύματα που είναι επιφορτισμένα με το έργο της διανομής των τροφίμων, 
καθώς φοβούνται ότι αυτό ενδέχεται να αποτελέσει εμπόδιο για την συνέχιση των δράσεων 
που ανελήφθησαν στο παρελθόν. Εκτός αυτού, υπάρχει το ενδεχόμενο να αυξηθεί το κόστος 
κατά τα επόμενα έτη, συνεπεία της ανοδικής τάσης των τιμών των τροφίμων. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3730/87 του 
Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1987 
που καθορίζει τους γενικούς κανόνες για 
την διάθεση τροφίμων από τα αποθέματα 
παρέμβασης σε ορισμένους οργανισμούς 
με σκοπό την διανομή τους στους απόρους 
της Κοινότητας, ο οποίος εν συνεχεία 
καταργήθηκε και ενσωματώθηκε στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου, υπήρξε αξιόπιστη πηγή 
άντλησης τροφίμων προς διανομή στους 
απόρους της Κοινότητας επί πάνω από δύο 
δεκαετίες.

(1) Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3730/87 του 
Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1987 
που καθορίζει τους γενικούς κανόνες για 
την διάθεση τροφίμων από τα αποθέματα 
παρέμβασης σε ορισμένους οργανισμούς 
με σκοπό την διανομή τους στους απόρους 
της Κοινότητας, ο οποίος εν συνεχεία 
καταργήθηκε και ενσωματώθηκε στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου, υπήρξε αξιόπιστη πηγή 
άντλησης τροφίμων προς διανομή στους 
απόρους της Κοινότητας επί πάνω από δύο 
δεκαετίες και έχει συμβάλει θετικά στη 
συνοχή των περιφερειών της ΕΕ με τη 
μείωση των οικονομικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών με 
διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στους στόχους της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (ΚΓΠ), όπως ορίζονται στο 
άρθρο 33 παράγραφος 1 της συνθήκης, 
περιλαμβάνεται η σταθεροποίηση των 
αγορών καθώς και η διασφάλιση λογικών 
τιμών για τα προϊόντα που προσφέρονται 
στους καταναλωτές. Με το πέρασμα των 
χρόνων τα προγράμματα διανομής 

(2) Στους στόχους της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (ΚΓΠ), όπως ορίζονται στο 
άρθρο 33 παράγραφος 1 της συνθήκης, 
περιλαμβάνεται η σταθεροποίηση των 
αγορών καθώς και η διασφάλιση λογικών 
τιμών για τα προϊόντα που προσφέρονται 
στους καταναλωτές. Με το πέρασμα των 
χρόνων τα προγράμματα διανομής 



PA\759980EL.doc 5/7 PE418.094v01-00

EL

τροφίμων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
του εν λόγω καθεστώτος συνέβαλαν 
επιτυχώς στην επίτευξη και των δύο 
στόχων και, με την μείωση της 
επισιτιστικής ανασφάλειας των απόρων 
ατόμων στην Κοινότητα, συνέβαλαν 
σημαντικά στην εξασφάλιση μεγάλης 
επάρκειας τροφίμων εντός της Κοινότητας 
καθώς και στην μείωση των αποθεμάτων 
παρέμβασης.

τροφίμων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
του εν λόγω καθεστώτος συνέβαλαν 
επιτυχώς στην επίτευξη και των δύο 
στόχων και, με την μείωση της 
επισιτιστικής ανασφάλειας των απόρων 
ατόμων στην Κοινότητα, συνέβαλαν 
σημαντικά στην εξασφάλιση μεγάλης 
επάρκειας τροφίμων εντός της Κοινότητας 
καθώς και στην μείωση των αποθεμάτων 
παρέμβασης. Το νέο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας υπέρ 
των πλέον απόρων πρέπει να συνεχίσει να 
εγγυάται την επίτευξη των στόχων της 
ΚΑΠ και να συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων της συνοχής εξασφαλίζοντας 
ισόρροπη και αρμονική βιώσιμη 
ανάπτυξη για όλες τις περιφέρειες.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
συνέχιση των δράσεων που ανελήφθησαν 
κατά το παρελθόν και η 
συγχρηματοδότηση του προγράμματος να 
μην αποτελεί εμπόδιο για την βέλτιστη 
εκτέλεσή του, είναι απαραίτητο να 
εγκριθούν οι πλέον ενδεδειγμένες 
δημοσιονομικές διατάξεις για την 
αποφυγή υπερβολικής δημοσιονομικής 
επιβάρυνσης των κρατών μελών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα κράτη μέλη ζητούν το πλήρες κόστος του προγράμματος να βαρύνει τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό. Με την τροπολογία του ο εισηγητής προτείνει μία συμβιβαστική 
λύση.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Διατίθενται προϊόντα που βρίσκονται 
στα αποθέματα παρέμβασης ή αγοράζονται 
τρόφιμα, προκειμένου να διανέμονται 
τρόφιμα στους απόρους της Κοινότητας 
μέσω οργανισμών που ορίζονται από τα 
κράτη μέλη.

1. Διατίθενται προϊόντα που βρίσκονται 
στα αποθέματα παρέμβασης ή αγοράζονται 
τρόφιμα, προκειμένου να διανέμονται 
τρόφιμα κοινοτικής προέλευσης στους 
απόρους της Κοινότητας μέσω οργανισμών 
που ορίζονται από τα κράτη μέλη.

Τα τρόφιμα αγοράζονται μόνο στις 
περιπτώσεις που δεν διατίθενται 
κατάλληλα αποθέματα παρέμβασης για το 
καθεστώς διανομής τροφίμων.

Τα τρόφιμα κοινοτικής προέλευσης 
αγοράζονται μόνο στις περιπτώσεις που 
δεν διατίθενται κατάλληλα αποθέματα 
παρέμβασης για το καθεστώς διανομής 
τροφίμων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης και 
ταυτοχρόνως εντάσσει το πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου της ΚΑΠ για τη διασφάλιση του 
επαρκούς εισοδήματος για τους παραγωγούς.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 27 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Κοινότητα συγχρηματοδοτεί τα 
επιλέξιμα κόστη στο πλαίσιο αυτού του 
καθεστώτος.

7. Για την χρηματοδότηση του 
συστήματος, μόνον το 40% της 
κοινοτικής χρηματοδότησης πρέπει να 
συμπληρώνεται με εισφορές από τα 
κράτη μέλη.

Or. es
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Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 27 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική συγχρηματοδότηση δεν 
υπερβαίνει :

Το ποσοστό κοινοτικής 
συγχρηματοδότησης, για τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται με το 40% της 
κοινοτικής επιχορήγησης, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει:

Or. es

Αιτιολόγηση

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.


