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Komisji Rozwoju Regionalnego

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną 
organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych 
produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) 
w odniesieniu do dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących 
we Wspólnocie
(COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wszystko wskazuje, że z powodu kryzysu gospodarczego, którego doświadcza obecnie 
Europa, liczba ludzi żyjących poniżej progu ubóstwa wzrośnie w ciągu kilku kolejnych lat. 
Obecnie sytuacja ta dotyczy 16% ogółu ludności (80 mln). Ze względu na kryzys i związane z 
nim wydarzenia zasadnicze znaczenie ma zatem zapewnienie ciągłości wspólnotowego 
programu pomocy mającego na celu dostarczanie żywności najbardziej potrzebującym.

Jednak wycofywanie zapasów interwencyjnych sprawia, że likwidowane jest także 
rozwiązanie, które dotychczas okazywało się bardzo skutecznym sposobem dostarczania 
żywności najuboższym we Wspólnocie, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnych cen dla 
europejskich producentów.

W ramach nowego programu proponowanego przez Komisję najbardziej potrzebujący mają 
otrzymywać żywność w postaci bezpośrednich zakupów rynkowych. Mimo że rozwiązanie to 
jest korzystne, ponieważ rozszerza gamę produktów dostępnych do rozdysponowania, a tym 
samym umożliwia najuboższym dostęp do bardziej zrównoważonej diety, ma ono szereg wad.

W szczególności, nie przyczynia się ono w żadnym stopniu do zabezpieczenia zasady 
preferencji wspólnotowej, mimo że rolnicy w państwach członkowskich odgrywają centralną 
rolę we wspólnej polityce rolnej i są siłą napędową gospodarki wielu obszarów wiejskich. 
Jedną z kwestii, które należy rozważyć jest fakt, że nowy system wpisuje się we WPR i 
będzie musiał w związku z tym być w jak największym stopniu zgodny z jej zasadami, 
uwzględniając ponadto centralną rolę europejskich rolników i hodowców w rozwoju wsi.

Po drugie, wniosek Komisji po raz pierwszy wprowadza obowiązek współfinansowania do 
europejskiego programu, a w ten sposób stwarza ryzyko, że niektóre państwa członkowskie 
mogą nie być w stanie pokryć całości kosztów. 

Jedną z alternatyw dla wniosku Komisji i sposobem, by zapobiec zablokowaniu programu ze 
względu na kwestię współfinansowania, mogłoby być ograniczenie wkładu państw 
członkowskich, tak aby wydatki do pokrycia nie przekraczały 40% wkładu Wspólnoty, czyli 
procentu odpowiadającego dodatkowemu budżetowi potrzebnemu na kolejny rok. 
Umożliwiłoby to przynajmniej kontynuację wcześniej prowadzonych działań. Komisja 
zabiega o zwiększenie o 200 mln euro środków z budżetu na program w 2009 r., co 
podniosłoby całość finansowania do 500 mln euro, do których dodano by środki krajowe.

Współfinansowanie programu jest najbardziej niepokojącą kwestią dla organizacji 
charytatywnych odpowiedzialnych za dystrybucję żywności, które obawiają się, że może ono 
stać się przeszkodą dla ciągłości działań rozpoczętych w przeszłości. Ponadto rosnące ceny 
żywności mogłyby spowodować wzrost kosztów w ciągu kilku kolejnych lat.  

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
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poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 
3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. 
ustanawiające ogólne zasady dostaw 
żywności z zapasów interwencyjnych do 
wyznaczonych organizacji celem 
rozdysponowania jej pomiędzy osoby 
najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, 
następnie uchylone i włączone do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, 
od ponad dwóch dekad zapewnia 
niezawodne źródło dystrybucji żywności 
wśród osób najbardziej potrzebujących na 
terenie Wspólnoty.

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 
3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. 
ustanawiające ogólne zasady dostaw 
żywności z zapasów interwencyjnych do 
wyznaczonych organizacji celem 
rozdysponowania jej pomiędzy osoby 
najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, 
następnie uchylone i włączone do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, 
od ponad dwóch dekad zapewnia 
niezawodne źródło dystrybucji żywności 
wśród osób najbardziej potrzebujących na 
terenie Wspólnoty i przyczynia się do 
spójności regionalnej UE poprzez 
zmniejszanie nierówności ekonomicznych 
i społecznych między regionami na 
różnym poziomie rozwoju.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Jednym z celów wspólnej polityki 
rolnej (WPR) określonych w art. 33 ust. 1 
Traktatu jest stabilizacja rynków oraz 
zapewnienie konsumentom dostaw
żywności po rozsądnych cenach. Na 
przestrzeni lat plany dystrybucji żywności 
w ramach systemu pomocy przyczyniły się 
do realizacji obu celów, a także –
ograniczając brak bezpieczeństwa 
żywnościowego osób najbardziej 

(2) Jednym z celów wspólnej polityki 
rolnej (WPR) określonych w art. 33 ust. 1 
Traktatu jest stabilizacja rynków oraz 
zapewnienie konsumentom dostaw 
żywności po rozsądnych cenach. Na 
przestrzeni lat plany dystrybucji żywności 
w ramach systemu pomocy przyczyniły się 
do realizacji obu celów, a także –
ograniczając brak bezpieczeństwa 
żywnościowego osób najbardziej 
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potrzebujących – udowodniły, że stanowią 
zasadnicze narzędzie pomocy, ponieważ 
zapewniają szeroką dostępność żywności 
w Unii Europejskiej i tym samym 
zmniejszają zapasy interwencyjne.

potrzebujących – udowodniły, że stanowią 
zasadnicze narzędzie pomocy, ponieważ 
zapewniają szeroką dostępność żywności 
w Unii Europejskiej i tym samym 
zmniejszają zapasy interwencyjne. Nowy 
europejski system pomocy żywnościowej 
dla osób najuboższych musi w dalszym 
ciągu zapewniać wypełnianie celów WPR 
i przyczyniać się do osiągnięcia celów w 
zakresie spójności, zapewniając wszystkim 
regionom zrównoważony, harmonijny i 
trwały rozwój.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Aby umożliwić kontynuację 
rozpoczętych w przeszłości działań i 
sprawić, by współfinansowanie programu 
nie przeszkodziło w jego optymalnym 
wdrażaniu, przyjęte przepisy finansowe 
powinny być w większym stopniu 
nakierowane na zapobieganie 
nadmiernemu obciążenia budżetów 
państw członkowskich.

Or. es

Uzasadnienie

Większość państw członkowskich wzywa do pokrycia całości kosztów związanych z 
programem z budżetu Wspólnoty. W poprawce sprawozdawcy proponuje się kompromis.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udostępnia się produkty stanowiące 
zapasy interwencyjne lub dokonuje się 
zakupu produktów żywnościowych na 
rynku w celu umożliwienia ich dystrybucji 
wśród osób najbardziej potrzebujących we 
Wspólnocie za pośrednictwem organizacji 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie.

1. Udostępnia się produkty stanowiące 
zapasy interwencyjne lub dokonuje się 
zakupu produktów żywnościowych 
pochodzenia wspólnotowego na rynku w 
celu umożliwienia ich dystrybucji wśród 
osób najbardziej potrzebujących we 
Wspólnocie za pośrednictwem organizacji 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie.

Zakupu produktów żywnościowych na 
rynku dokonuje się jedynie w przypadku 
gdy zapasy interwencyjne nadające się do 
programu dystrybucji żywności są 
niedostępne.

Zakupu produktów żywnościowych 
pochodzenia wspólnotowego na rynku 
dokonuje się jedynie w przypadku gdy 
zapasy interwencyjne nadające się do 
programu dystrybucji żywności są 
niedostępne.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu propagowanie rozwoju europejskich obszarów wiejskich przy 
jednoczesnym wpisaniu programu w cel WPR polegający na zapewnieniu producentom 
odpowiedniego zysku.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 27 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wspólnota współfinansuje koszty 
kwalifikowalne w ramach programu.

7. Dla celów finansowania programu 
część wkładu Wspólnoty, która ma zostać 
uzupełniona środkami pochodzącymi z 
państw członkowskich, nie przekracza 
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40%.

Or. es

Uzasadnienie

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.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 27 – ustęp 7 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stawka współfinansowania 
wspólnotowego nie przekracza:

Stawka współfinansowania 
wspólnotowego odnosząca się do działań, 
których finansowanie stanowi 40% 
wkładu wspólnotowego, nie przekracza:

Or. es

Uzasadnienie

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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