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a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

a Közösség leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás 
tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK 
rendelet és a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, 
valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről 
szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló
rendelet) módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))
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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európát sújtó gazdasági válság következtében a szegénységi küszöb alatt élő emberek 
száma az elkövetkező években emelkedni fog; ez az arány már most is az összlakosság 16%-a 
(80 millió fő). Tekintve, hogy válsághelyzet van, nagyon fontos, hogy a leginkább 
rászorulóknak élelmiszert nyújtó közösségi segélyprogramok folyamatosan működjenek.

Az intervenciós készletek fokozatos megszüntetése ugyanakkor megszünteti azt az igen 
hasznos megoldást, amely révén élelmiszerekkel látták el a Közösségben élő legrászorulóbb 
személyeket, és egyúttal stabil árakat garantáltak az európai termelőknek. 

A Bizottság  által javasolt új program keretében a legrászorulóbbaknak nyújtandó élelmiszert 
elsősorban közvetlenül a piacról kell beszerezni. Még ha ez azzal az előnnyel is jár, hogy 
szélesedik a szétosztásra kerülő termékek köre – amely segítségével a leginkább rászorulók 
kiegyensúlyozottabb étrendhez juthatnak –, azonban bizonyos hátrányokat is magában rejt.

Különösképpen, nem rendelkezik a közösségi preferencia biztosításáról, annak ellenére, hogy 
a tagállami gazdálkodók a közös agrárpolitika főszereplői és számos vidéki térségben a 
gazdaság mozgatórugói.  Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az új rendszer a KAP alá 
tartozik és ennek megfelelően a lehető legszorosabb összhangban kell tartani az KAP elveivel, 
figyelembe véve emellett azt is, hogy az európai gazdálkodók és állattenyésztők központi 
szerepet töltenek be a vidékfejlesztésben.

Másrészről a Bizottság javaslata első alkalommal kötelező társfinanszírozást vezet be az 
európai programba, amely azzal a kockázattal jár, hogy egyes tagállamok esetleg nem 
képesek előteremteni a teljes költséget.

A javaslat alternatíváját és a program elindításának a társfinanszírozás miatti meghiúsulása 
megelőzésének módját a tagállami hozzájárulások mértékének korlátozása jelentheti, azaz a 
kiegészítendő költségek a közösségi támogatás maximum 40%-át tehetik ki, amely arány a 
következő évben szükséges kiegészítő költségvetésnek felel meg. Ez legalább biztosítaná azt, 
hogy a korábbi intézkedések folytatódjanak. A Bizottság 200 millió euró növekedést irányoz 
elő a program költségvetése számára 2009-re, amely így összesen 500 millió euróra 
emelkedik, s ehhez adódnának hozzá a tagállami hozzájárulások. 

Az élelmiszer szétosztására felkért karitatív szervezetek számára a program társfinanszírozása 
a legaggasztóbb elem, mivel félő, hogy ez akadályozhatja a korábban elindított intézkedések 
folyamatosságát. Ráadásul a költségek a következő években tovább növekedhetnek az 
élelmiszerárak növekvő tendenciája következtében. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kijelölt szervezeteknek az 
intervenciós készletekből származó 
élelmiszerekkel a Közösség leginkább 
rászoruló személyei számára történő 
szétosztás céljából való ellátására 
vonatkozó általános szabályok 
megállapításáról szóló, 1987. december 10-
i 3730/87/EGK tanácsi rendelet, amelyet 
később hatályon kívül helyeztek és 
beillesztettek az 1234/2007/EK tanácsi 
rendeletbe, több mint két évtizeden 
keresztül a Közösség legrászorultabb 
személyei között kiosztott élelmiszerek 
megbízható forrásául szolgált.

(1) A kijelölt szervezeteknek az 
intervenciós készletekből származó 
élelmiszerekkel a Közösség leginkább 
rászoruló személyei számára történő 
szétosztás céljából való ellátására 
vonatkozó általános szabályok 
megállapításáról szóló, 1987. december 10-
i 3730/87/EGK tanácsi rendelet, amelyet 
később hatályon kívül helyeztek és 
beillesztettek az 1234/2007/EK tanácsi 
rendeletbe, több mint két évtizeden 
keresztül a Közösség legrászorultabb 
személyei között kiosztott élelmiszerek 
megbízható forrásául szolgált, és 
kedvezően járult hozzá az EU régiói 
közötti kohézióhoz a különböző fejlettségi 
szinten álló régiók közötti gazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése 
révén.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös agrárpolitika (KAP) 
célkitűzései között, amelyeket a Szerződés 
33. cikke határoz meg, szerepel a piacok 
stabilizálása, valamint a fogyasztók 
elfogadható ár ellenében történő 
ellátásának biztosítása. Az évek során a 
program keretében megvalósított 
élelmiszerosztási tervek sikeresen 
előmozdították mindkét célkitűzés 
megvalósulását, és a Közösség leginkább 

(2) A közös agrárpolitika (KAP) 
célkitűzései között, amelyeket a Szerződés 
33. cikke határoz meg, szerepel a piacok 
stabilizálása, valamint a fogyasztók 
elfogadható ár ellenében történő 
ellátásának biztosítása. Az évek során a 
program keretében megvalósított 
élelmiszerosztási tervek sikeresen 
előmozdították mindkét célkitűzés 
megvalósulását, és a Közösség leginkább 
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rászoruló személyei élelmezési 
bizonytalanságának csökkentésével 
létfontosságú eszköznek bizonyultak, 
amely – miközben csökkentette az 
intervenciós készleteket – hozzájárult az 
élelmiszerek széleskörű
hozzáférhetőségének garantálásához a 
Közösségben.

rászoruló személyei élelmezési 
bizonytalanságának csökkentésével 
létfontosságú eszköznek bizonyultak, 
amely – miközben csökkentette az 
intervenciós készleteket – hozzájárult az 
élelmiszerek széles körű
hozzáférhetőségének garantálásához a 
Közösségben. A leginkább rászoruló 
személyek számára történő új európai 
élelmiszerosztási programnak továbbra is 
biztosítania kell a KAP céljait és 
elősegítenie a kohéziós célkitűzések 
teljesítését valamennyi régió 
kiegyensúlyozott, harmonikus 
fenntartható fejlődésének biztosítása 
révén.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A korábban megkezdett intézkedések 
folyamatossága, valamint annak 
érdekében, hogy a társfinanszírozás ne 
akadályozza meg a program optimális 
végrehajtását, az elfogadott pénzügyi 
rendelkezéseket szorosabban hozzá kell 
igazítani azon igényhez, hogy a 
tagállamok költségvetését ne terheljék 
meg túlságosan. 

Or. es

Indokolás

A legtöbb tagállam kéri, hogy a program teljes költsége a közösségi költségvetést terhelje. Az 
előadó módosítása kompromisszumot javasol.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
1234/2007/EK rendelet
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az intervenciós készletekből 
termékeket kell rendelkezésre bocsátani, 
vagy a piacon élelmiszereket kell vásárolni 
annak érdekében, hogy lehetővé váljék a 
Közösség leginkább rászoruló személyei 
számára történő élelmiszerosztás a 
tagállamok által kijelölt szervezeteken 
keresztül.

(1) Az intervenciós készletekből 
termékeket kell rendelkezésre bocsátani, 
vagy a piacon élelmiszereket kell vásárolni 
annak érdekében, hogy lehetővé váljék a 
Közösség leginkább rászoruló személyei 
számára közösségi eredetű élelmiszer 
szétosztása a tagállamok által kijelölt 
szervezeteken keresztül.

Az élelmiszerek piaci beszerzésére csak 
akkor kerül sor, ha élelmiszerosztásra 
alkalmas intervenciós készletek nem állnak 
rendelkezésre.

A közösségi eredetű élelmiszerek piaci 
beszerzésére csak akkor kerül sor, ha 
élelmiszerosztásra alkalmas intervenciós 
készletek nem állnak rendelkezésre.

Or. es

Indokolás

E módosítás az európai vidéki területek fejlesztésének előmozdítását szolgálja, amellett, hogy 
a program felöleli a KAP keretében a termelők számára tisztességes jövedelmet garantáló 
célkitűzéseket. 

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
1234/2007/EK rendelet
27 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Közösség társfinanszírozza a
program keretében támogatható 
költségeket.

(7) A program finanszírozása céljából a 
közösségi támogatás maximum 40%-át 
kell a tagállamoknak kiegészíteniük.

Or. es
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Indokolás

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.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
1234/2007/EK rendelet
27 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség általi társfinanszírozás aránya 
nem haladja meg

Olyan intézkedések esetében, amelyeket a
közösségi támogatás 40%-ából 
finanszíroznak, a Közösség általi 
társfinanszírozás aránya nem haladja meg

Or. es

Indokolás

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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