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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropā valdošās ekonomikas krīzes dēļ to cilvēku skaits, kas dzīvo zem nabadzības robežas, 
nākamo dažu gadu laikā pieaugs; pašreizējais skaits jau veido 16 % no kopējā iedzīvotāju 
skaita (80 miljonu). Ņemot vērā krīzi, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt nepārtrauktību Kopienas 
atbalsta programmai, kas palīdz piegādāt pārtiku vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem.

Tomēr intervences uzkrājumu pakāpeniska izbeigšanās arī atceļ pasākumu, kas līdz šim ir 
izrādījies ļoti noderīgs veids, kā nodrošināt pārtiku vistrūcīgākajiem Kopienas iedzīvotājiem, 
tajā pašā laikā garantējot Eiropas ražotājiem nemainīgas cenas.

Saskaņā ar Komisijas ierosināto jauno programmu pārtika vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem ir 
jāpiegādā, veicot iepirkumus tieši tirgū. Lai gan tam ir priekšrocība, ka tiek paplašināts 
izdalīšanai pieejamo produktu klāsts, tādējādi palīdzot vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem ievērot 
līdzsvarotāku uzturu, tam tomēr ir daži trūkumi.

It īpaši tas nekādā veidā nepalīdz sargāt Kopienas preferenci, neraugoties uz to, ka dalībvalstu 
zemniekiem ir galvenā loma kopējā lauksaimniecības politikā un tie ir ekonomikas 
dzinējspēks daudzos lauku apvidos. Viena lieta, kas jāpatur prātā, ir tas, ka jaunā shēma 
ietilpst KLP, un tā būs jāpietuvina maksimāli tuvu šīs politikas principiem, papildus ņemot 
vērā to, ka Eiropas zemniekiem un lopkopjiem ir galvenā loma lauku attīstībā.

Otrkārt, Komisijas priekšlikums pirmoreiz ievieš Eiropas programmā obligātu 
līdzfinansējumu, tādējādi radot risku, ka dažas dalībvalstis varētu nespēt to nodrošināt pilnībā.

Viena alternatīva priekšlikumam un veids, kā novērst kavēšanos ar programmas sākšanu 
līdzfinansējuma dēļ, varētu būt ierobežot dalībvalstu iemaksu apjomu, lai palielināmie 
izdevumi veidotu ne vairāk kā 40 % no Kopienas piešķirtajiem līdzekļiem; tikpat liels 
procents ir nākamajā gadā nepieciešamajam papildu budžetam. Tas vismaz nodrošinātu, ka 
būtu iespējams turpināt iepriekšējos pasākumus. Komisija cenšas palielināt 2009. gada 
budžetu šai shēmai par 200 miljoniem eiro, kopumā paaugstinot to līdz 500 miljoniem eiro, 
kam pieskaitītu vēl dalībvalstu iemaksas.

Programmas līdzfinansēšana ir aspekts, kas visvairāk uztrauc labdarības organizācijas, kuras 
tiek aicinātas izdalīt pārtiku, jo šīs organizācijas baidās, ka tas var radīt šķērsli agrāk iesākto 
pasākumu nepārtrauktībai. Turklāt nākamo dažu gadu laikā var pieaugt izmaksas, jo pārtikas 
cenām ir tendence paaugstināties.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Padomes 1987. gada 10. decembra 
Regula (EEK) Nr. 3730/87, ar ko nosaka 
vispārīgos noteikumus pārtikas piegādei no 
intervences uzkrājumiem izraudzītām 
organizācijām izdalīšanai Kopienas 
vistrūcīgākajām personām, ko pēc tam 
atcēla un iestrādāja Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1234/2007, jau vairāk nekā divas 
desmitgades ir garantējusi drošu avotu 
pārtikas izdalīšanai Kopienas 
vistrūcīgākajām personām.

(1) Padomes 1987. gada 10. decembra 
Regula (EEK) Nr. 3730/87, ar ko nosaka 
vispārīgos noteikumus pārtikas piegādei no 
intervences uzkrājumiem izraudzītām 
organizācijām izdalīšanai Kopienas 
vistrūcīgākajām personām, ko pēc tam 
atcēla un iestrādāja Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1234/2007, jau vairāk nekā divas 
desmitgades ir garantējusi drošu avotu 
pārtikas izdalīšanai Kopienas 
vistrūcīgākajām personām un ir devusi 
labvēlīgu ieguldījumu ES reģionu 
kohēzijā, samazinot ekonomiskās un 
sociālās atšķirības starp reģioniem ar 
dažādu attīstības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kopējās lauksaimniecības politikas 
(KLP) mērķos, kas definēti Līguma 33. 
panta 1. punktā, paredzēts stabilizēt tirgus, 
kā arī nodrošināt, lai piegādes patērētājus 
sasniedz par saprātīgām cenām. Gadu gaitā 
pārtikas izdalīšanas plāni, kas īstenoti 
saskaņā ar šo shēmu, ir sekmīgi palīdzējuši 
pildīt abus mērķus un, samazinot Kopienas 
vistrūcīgāko personu nedrošību par pārtiku, 
ir izrādījušies svarīgs līdzeklis, kas garantē 
pārtikas plašu pieejamību Kopienā, 
samazinot intervences uzkrājumus.

(2) Kopējās lauksaimniecības politikas 
(KLP) mērķos, kas definēti Līguma 33. 
panta 1. punktā, paredzēts stabilizēt tirgus, 
kā arī nodrošināt, lai piegādes patērētājus 
sasniedz par saprātīgām cenām. Gadu gaitā 
pārtikas izdalīšanas plāni, kas īstenoti 
saskaņā ar šo shēmu, ir sekmīgi palīdzējuši 
pildīt abus mērķus un, samazinot Kopienas 
vistrūcīgāko personu nedrošību par pārtiku, 
ir izrādījušies svarīgs līdzeklis, kas garantē 
pārtikas plašu pieejamību Kopienā, 
samazinot intervences uzkrājumus. 
Jaunajai Eiropas pārtikas palīdzības 
shēmai vistrūcīgākajām personām ir 
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jāturpina garantēt KLP mērķus un 
jāpalīdz sasniegt kohēzijas mērķus, 
nodrošinot līdzsvarotu, harmonisku 
ilgtspējīgu attīstību visos reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai varētu turpināt iepriekš iesāktos 
pasākumus un novērstu situāciju, kurā 
programmas līdzfinansēšana kavē 
programmas optimālu ieviešanu, 
pieņemtajiem finanšu noteikumiem jābūt 
vairāk vērstiem uz nepieciešamību novērst 
pārmērīgu finansējumu no dalībvalstu 
budžetiem.

Or. es

Pamatojums

Lielākā daļa dalībvalstu aicina programmas izmaksas pilnībā segt no Kopienas budžeta. 
Referenta grozījumos ir ierosināts kompromiss.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts
Regula EK Nr. 1234/2007
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Produktus no intervences rezervēm dara 
pieejamus vai pārtikas produktus iepērk 
tirgū, lai pārtikas produktus varētu izdalīt 
Kopienas vistrūcīgākajām personām ar 
dalībvalstu nozīmēto organizāciju 

1. Produktus no intervences rezervēm dara 
pieejamus vai pārtikas produktus iepērk 
tirgū, lai Kopienas izcelsmes pārtikas 
produktus varētu izdalīt Kopienas 
vistrūcīgākajām personām ar dalībvalstu 
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palīdzību. nozīmēto organizāciju palīdzību.
Pārtikas produktus iepērk tirgū tikai tad, ja 
nav pieejami pārtikas izplatīšanas shēmai 
piemērotas intervences rezerves.

Kopienas izcelsmes pārtikas produktus 
iepērk tirgū tikai tad, ja nav pieejami 
pārtikas izplatīšanas shēmai piemērotas 
intervences rezerves.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums palīdz veicināt Eiropas lauku apvidu attīstību, tajā pašā laikā pakārtojot 
programmu KLP mērķim garantēt pienācīgus ienākumus ražotājiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts
Regula EK Nr. 1234/2007
27. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Kopiena līdzfinansē attaisnotās 
izmaksas saskaņā ar shēmu.

7. Shēmas finansēšanai Kopienas 
piešķirto līdzekļu apjoms, kas jāpapildina 
ar dalībvalstu iemaksām, nepārsniedz 
40 %.

Or. es

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts
Regula EK Nr. 1234/2007
27. pants – 7. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas līdzfinansējuma likme 
nepārsniedz:

Kopienas līdzfinansējuma likme 
pasākumiem, kuru kopējais līdzekļu 
apjoms ir ne lielāks par 40 % no Kopienas 
piešķirtajiem līdzekļiem, nepārsniedz:

Or. es

Pamatojums

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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