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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dėl ekonominės krizės, kurią išgyvena Europa, numatoma, kad žemiau skurdo ribos skaičius 
gyvenančių asmenų augs kelerius ateinančius metus; jau dabar tai sudaro 16 % visų gyventojų 
(80 milijonų).  Kadangi tai – krizės veiksmų planas, būtina užtikrinti Bendrijos maisto 
tiekimo tiems, kuriems jo labiausiai reikia, pagalbos programos tęstinumą, tęstinumą.

Tačiau palaipsniui atsisakant intervencinių atsargų, atsisakoma ir praktikos, kuri iki šiol 
pasitvirtino kaip labai naudingas būdas tiekti maistą labiausiai nepasiturintiems Bendrijos 
gyventojams ir kartu užtikrinti stabilias Europos gamintojų kainas.

Pagal Komisijos pasiūlyta naują programą tiems, kuriems jo labiausiai reikia, tiekiamas 
maistas, įsigyjamas tiesiogiai rinkoje. Nors tai teikia privalumų, t. y. sudaromas platesnis 
tiekiamų maisto produktų asortimentas, taigi labiausiai nepasiturinčių asmenų mityba 
įvairesnė, taip pat yra ir trūkumų.

Visų pirma neapsaugomas Bendrijos produktų pirmenybė, neatsižvelgiant į tai, kad valstybių 
narių žemdirbiai yra pagrindiniai Bendrosios žemės ūkio politikos subjektai ir varomoji 
kaimo vietovių ekonomikos jėga. Reikia atsižvelgti į tai, kad naujoji sistema įeina į BŽŪP, 
taigi reikėtų kiek galima labiau laikytis šios politikos principų ir nepamiršti, kad Europos 
žemdirbiai ir galvijų augintojai yra pagrindiniai kaimo vietovių vystymo veikėjai.

Taip pat Komisijos pasiūlyme pirmą kartą reikalaujama privalomojo bendrojo Europos 
programos finansavimo, taigi atsiranda pavojus, kad valstybės narės negalės padengti visų 
išlaidų.

Viena iš pasiūlymo galimybių ir būdas išvengti to, kad programos taikymui trukdytų bendrojo 
finansavimo reikalavimas, galėtų būti valstybių narių įnašų apribojimas iki 40 % bendrijos 
asignavimų, dalis, kuri atitinka papildomą biudžeto dalį, reikalingą kitiems metams. Tai 
užtikrintų, kad būtų galima tęsti ankstesnes priemones. Komisija nori 2009 m biudžetą, skirtą 
šiai sistemai, padidinti 200 milijonais eurų, o bendrą – iki 500 milijonų eurų, prie jo būtų 
pridedami nacionaliniai įnašai.

Bendrasis programos finansavimas – sudėtingiausias prašomos maisto labdaros aspektas, 
kadangi jis kelia pavojų praeityje pradėtų programų tęstinumui. Be to artimiausiais metais 
išlaidos gali išaugti dėl kylančių maisto kainų. 

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 1987 m. gruodžio 10 d. Tarybos 
reglamentu (EEB) Nr. 3730/87, nustatančiu 
bendrąsias maisto iš intervencinių atsargų 
tiekimo paskirtoms organizacijoms, jį 
skirstančioms labiausiai nepasiturintiems 
asmenims Bendrijoje, taisykles, kuris 
vėliau buvo panaikintas ir įtrauktas į 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, 
daugiau kaip dviem dešimtmečiams buvo 
numatytas patikimas maisto skirstymo 
labiausiai nepasiturintiems Bendrijos 
asmenims šaltinis.

(1) 1987 m. gruodžio 10 d. Tarybos 
reglamentu (EEB) Nr. 3730/87, nustatančiu 
bendrąsias maisto iš intervencinių atsargų 
tiekimo paskirtoms organizacijoms, jį 
skirstančioms labiausiai nepasiturintiems 
asmenims Bendrijoje, taisykles, kuris 
vėliau buvo panaikintas ir įtrauktas į 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, 
daugiau kaip dviem dešimtmečiams buvo 
numatytas patikimas maisto skirstymo 
labiausiai nepasiturintiems Bendrijos 
asmenims šaltinis ir teigiamai paveikė ES 
regioninę sanglaudą, sumažindamas 
ekonominius ir socialinius skirtingai 
išsivysčiusių regionų skirtumus.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Vieni iš Sutarties 33 straipsnio 1 punkte 
nustatytų Bendrosios žemės ūkio politikos 
(BŽŪP) tikslų yra stabilizuoti rinkas, o taip 
pat užtikrinti vartotojams priimtinas 
tiekiamos produkcijos kainas. Daugelį 
metų vykdant maisto skirstymo planus 
pagal šią programą buvo pasiekti abu 
tikslai ir pasirodė, kad tai yra labai svarbi 
priemonė, kurią įgyvendinant buvo 
sudaryta daugiau galimybių labiausiai 
nepasiturintiems Bendrijos asmenims 
įsigyti maisto, prisidėta prie veiklos, kuria 
siekiama užtikrinti galimybę visiems 
Europos Sąjungoje gauti maisto, ir tuo 

(2) Vieni iš Sutarties 33 straipsnio 1 punkte 
nustatytų Bendrosios žemės ūkio politikos 
(BŽŪP) tikslų yra stabilizuoti rinkas, o taip 
pat užtikrinti vartotojams priimtinas 
tiekiamos produkcijos kainas. Daugelį 
metų vykdant maisto skirstymo planus 
pagal šią programą buvo pasiekti abu 
tikslai ir pasirodė, kad tai yra labai svarbi 
priemonė, kurią įgyvendinant buvo 
sudaryta daugiau galimybių labiausiai 
nepasiturintiems Bendrijos asmenims 
įsigyti maisto, prisidėta prie veiklos, kuria 
siekiama užtikrinti galimybę visiems 
Europos Sąjungoje gauti maisto, ir tuo 
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pačiu sumažintos intervencinės atsargos. pačiu sumažintos intervencinės atsargos. 
Naujoji Europos pagalbos maistu 
labiausiai nepasiturintiems asmenims 
programa turi būti vykdoma toliau, 
siekiant įgyvendinti BŽŪP tikslus ir padėti 
siekti sanglaudos tikslų, užtikrindama 
balansuotą, darnų ir tvarų visų regionų 
vystymą.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Siekiant sudaryti galimybes toliau 
taikyti praeityje pradėtas priemones ir 
išvengti, kad bendras programos 
finansavimas kliudytų optimaliai ją 
įgyvendinti, priimtos finansavimo 
nuostatos turėtų būti atidžiau 
sureguliuotos taip, kad būtų išvengta per 
didelės naštos valstybių narių biudžetams.

Or. es

Pagrindimas

Dauguma valstybių narių prašo, kad visos programos išlaidos būtų finansuojamos iš 
Bendrijos biudžeto. Pranešėjo pakeitimas siūlo kompromisą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Produktai iš intervencinių atsargų 
pateikiami arba maisto produktai įsigyjami 

1. Produktai iš intervencinių atsargų 
pateikiami arba maisto produktai įsigyjami 
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rinkoje, kad valstybių narių paskirtos 
organizacijos galėtų skirstyti maisto 
produktus labiausiai nepasiturintiems 
Bendrijos asmenims.

rinkoje, kad valstybių narių paskirtos 
organizacijos galėtų skirstyti Bendrijos 
kilmės maisto produktus labiausiai 
nepasiturintiems Bendrijos asmenims.

Maisto produktai įsigyjami rinkoje tik tada, 
kai nėra maisto skirstymo programai 
tinkamų intervencinių atsargų.

Bendrijos kilmės maisto produktai 
įsigyjami rinkoje tik tada, kai nėra maisto 
skirstymo programai tinkamų intervencinių 
atsargų.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma skatinti vystyti Europos kaimo vietoves ir įtraukti programą į BŽŪP 
siekiant užtikrinti gamintojams tinkamas pajamas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
27 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vykdant programą patirtos tinkamos 
finansuoti išlaidos bendrai finansuojamos 
Bendrijos.

7. Siekiant finansuoti programą Bendrijos 
skiriamų asignavimų dalis, kurią turėtų 
papildyti valstybių narių įnašai, neturėtų 
viršyti 40 %.

Or. es

Pagrindimas

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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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
27 straipsnio 7 dalies 2 pastraipos įžanginė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos bendrojo finansavimo norma 
neviršija:

Bendrijos bendrojo finansavimo norma 
priemonėms, kurių visą finansavimą 
sudaro 40 % Bendrijos asignavimų, 
neviršija:

Or. es

Pagrindimas

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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