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LYHYET PERUSTELUT

Euroopassa vallitseva talouskriisi lisää lähivuosina köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten 
määrää. Köyhyysrajan alapuolella elää jo nyt 16 prosenttia väestöstä (80 miljoonaa ihmistä). 
Kriisitilanteessa on sen vuoksi ensiarvoisen tärkeää taata vähävaraisimmille henkilöille 
suunnattua elintarvikkeiden jakelua koskevan yhteisön tukiohjelman jatkuvuus.

Interventiovarastojen asteittainen poistaminen on kuitenkin johtamassa myös sellaisen 
välineen katoamiseen, joka on tähän saakka ollut erittäin hyödyllinen elintarvikkeiden 
jakelussa yhteisön köyhimmille ja jonka avulla on samalla turvattu eurooppalaisten tuottajien 
saamien hintojen vakaus.

Komission ehdottamassa uudessa ohjelmassa markkinoilta tehtävät suorat hankinnat ovat 
tärkein väline elintarvikkeiden jakelussa köyhimmille. Vaikka ohjelman etuna onkin, että 
jakelussa mukana oleva tuotevalikoima laajenee ja vähävaraisimpien väestönosien 
ravintotasapaino paranee, muutoksessa on omat haittansa.

Ohjelmalla ei erityisesti taata yhteisön etuuskohtelua, vaikka jäsenvaltioiden viljelijät ovat 
yhteisen maatalouspolitiikan tärkeimpiä toimijoita ja monien maaseutualueiden talouden 
moottori. On otettava huomioon, että tämä uusi väline kuuluu YMP:n piiriin, joten sen olisi 
oltava mahdollisimman johdonmukainen kyseisen politiikan periaatteiden kanssa, varsinkin 
kun eurooppalaisilla viljelijöillä ja karjankasvattajilla on olennainen tehtävä maaseutualueiden 
kehittämisessä.

Toisaalta komission ehdotuksessa yhteisrahoituksesta tehdään ensimmäisen kerran pakollinen 
yhteisön ohjelmassa, joten vaarana on, etteivät kaikki jäsenvaltiot pysty vastaamaan kaikista 
kustannuksista.

Jotta yhteisrahoitus ei muodostuisi esteeksi ohjelman käyttöönotolle, komission ehdotukselle 
voitaisiin esittää vaihtoehto, jossa jäsenvaltiot osallistuvat vain niihin kustannuksiin, jotka 
katetaan 40 prosentilla yhteisön määrärahoista eli seuraavaksi vuodeksi tarvittavilla 
lisämäärärahoilla. Näin taattaisiin ainakin aiemmin käynnistettyjen toimien jatkuvuus. 
Komissio haluaa nostaa tähän toimenpiteeseen vuodeksi 2009 osoitettuja määrärahoja 
200 miljoonaa euroa, joten määrärahat olisivat 500 miljoonaa euroa, ja tähän summaan 
lisättäisiin kansalliset rahoitusosuudet.

Yhteisrahoitus on elintarvikkeiden jakelusta vastaavien hyväntekeväisyysjärjestöjen kannalta 
ohjelman huolestuttavin piirre, sillä ne pelkäävät, että tällöin ei voida taata aiemmin 
käynnistettyjen toimien jatkuvuutta. Toisaalta kustannukset saattaisivat lähivuosina nousta 
elintarvikkeiden hintojen noususuuntauksen vuoksi.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Yleisistä säännöistä yhteisön 
vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi 
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
luovuttamisesta interventiovarastoista 
tietyille järjestöille 10 päivänä joulukuuta 
1987 annettu neuvoston asetus 
(ETY) N:o 3730/87, joka on sittemmin 
kumottu ja sisällytetty neuvoston 
asetukseen (EY) N:o 1234/2007, on yli 
kahden vuosikymmenen ajan tarjonnut 
luotettavan perustan elintarvikkeiden 
jakamiseksi yhteisön vähävaraisimmille 
henkilöille.

(1) Yleisistä säännöistä yhteisön 
vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi 
tarkoitettujen elintarvikkeiden 
luovuttamisesta interventiovarastoista 
tietyille järjestöille 10 päivänä joulukuuta 
1987 annettu neuvoston asetus 
(ETY) N:o 3730/87, joka on sittemmin 
kumottu ja sisällytetty neuvoston 
asetukseen (EY) N:o 1234/2007, on yli 
kahden vuosikymmenen ajan tarjonnut 
luotettavan perustan elintarvikkeiden 
jakamiseksi yhteisön vähävaraisimmille 
henkilöille ja vaikuttanut myönteisesti 
EU:n alueiden yhteenkuuluvuuteen 
vähentämällä eri kehitystasolla olevien 
alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia 
eroja.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
tavoitteena on perustamissopimuksen 
33 artiklan 1 kohdan mukaan markkinoiden 
vakauttaminen ja kohtuullisten 
kuluttajahintojen takaaminen. Kyseisen 
ohjelman osana toteutetut elintarvikkeiden 
jakelusuunnitelmat ovat vuosien mittaan 
tukeneet menestyksekkäästi näiden 
molempien tavoitteiden saavuttamista. 
Jakelusuunnitelmat ovat osoittautuneet 
olennaisen tärkeäksi välineeksi, sillä niiden 
avulla on voitu parantaa yhteisön 

(2) Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
tavoitteena on perustamissopimuksen 
33 artiklan 1 kohdan mukaan markkinoiden 
vakauttaminen ja kohtuullisten 
kuluttajahintojen takaaminen. Kyseisen 
ohjelman osana toteutetut elintarvikkeiden 
jakelusuunnitelmat ovat vuosien mittaan 
tukeneet menestyksekkäästi näiden 
molempien tavoitteiden saavuttamista. 
Jakelusuunnitelmat ovat osoittautuneet 
olennaisen tärkeäksi välineeksi, sillä niiden 
avulla on voitu parantaa yhteisön 
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vähävaraisimpien henkilöiden puutteellista 
elintarviketurvaa ja elintarvikkeiden 
laajamittaista saatavuutta yhteisössä sekä 
pienentää interventiovarastoja.

vähävaraisimpien henkilöiden puutteellista 
elintarviketurvaa ja elintarvikkeiden 
laajamittaista saatavuutta yhteisössä sekä 
pienentää interventiovarastoja. 
Vähävaraisimmille henkilöille 
suunnatussa uudessa eurooppalaisessa 
elintarvikeapujärjestelmässä on edelleen 
taattava YMP:n tavoitteet ja edistettävä 
koheesiotavoitteiden saavuttamista 
varmistamalla tasapainoinen, 
sopusointuinen ja kestävä kehitys kaikilla 
alueilla.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Aiemmin käynnistettyjen toimien 
jatkuvuuden takaamiseksi ja sen 
välttämiseksi, että ohjelman 
yhteisrahoitus estää ohjelman 
mahdollisimman hyvän toteutuksen, on 
tarpeen antaa asianmukaisia 
varainhoitosäännöksiä, jottei ohjelmasta 
aiheudu liiallista taakkaa jäsenvaltioiden 
talousarviolle.

Or. es

Perustelu

Valtaosa jäsenvaltioista toivoo, että kaikki ohjelman kustannukset maksettaisiin yhteisön 
talousarviosta. Tarkistuksessa ehdotetaan kompromissiratkaisua.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Interventiovarastoissa olevia tuotteita on 
asetettava saataville tai elintarvikkeita on 
ostettava markkinoilta, jotta 
jäsenvaltioiden nimeämät järjestöt voivat 
jakaa elintarvikkeita yhteisön 
vähävaraisimmille henkilöille.

1. Interventiovarastoissa olevia tuotteita on 
asetettava saataville tai elintarvikkeita on 
ostettava markkinoilta, jotta 
jäsenvaltioiden nimeämät järjestöt voivat 
jakaa yhteisöstä peräisin olevia
elintarvikkeita yhteisön vähävaraisimmille 
henkilöille.

Elintarvikkeita on ostettava markkinoilta 
ainoastaan, jos elintarvikkeiden 
jakeluohjelmaan soveltuvia 
interventiovarastoja ei ole käytettävissä.

Yhteisöstä peräisin olevia elintarvikkeita 
on ostettava markkinoilta ainoastaan, jos 
elintarvikkeiden jakeluohjelmaan 
soveltuvia interventiovarastoja ei ole 
käytettävissä.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella edistetään Euroopan maaseutualueiden kehittämistä samalla, kun ohjelmassa 
otetaan huomioon YMP:n tavoite, jonka mukaan tuottajille taataan riittävät tulot.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Yhteisö osallistuu ohjelman mukaisten 
tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen.

7. Ohjelman rahoituksessa vain 
40 prosenttia yhteisön määrärahoista on 
täydennettävä jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksilla.

Or. es
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Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön rahoitusosuus on Yhteisön rahoitusosuus toimiin, jotka 
rahoitetaan 40 prosentilla yhteisön 
määrärahoista, on

Or. es

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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