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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Criza economică în care se află Europa va provoca în următorii ani o creștere a numărului 
persoanelor care trăiesc sub limita sărăciei; în prezent numărul lor se ridică deja la 16% din 
totalul populației (80 de milioane). Prin urmare, având în vedere că previziunile anticipează o 
situație de criză, este esențial să se asigure continuitatea programului de ajutor comunitar, care 
are ca scop distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate .

Cu toate acestea, odată cu eliminarea treptată a stocurilor de intervenție dispare, de asemenea, 
un instrument care s-a dovedit până în prezent foarte util pentru furnizarea de alimente 
persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate, garantând, în același timp, prețuri stabile 
pentru producătorii europeni.

Prin noul program propus de Comisie, achiziții realizate direct în cadrul pieței devin 
instrumentul principal pentru furnizarea alimentelor către cei mai nevoiași. În ciuda faptului 
că prezintă avantajul de a lărgi gama de produse disponibile pentru distribuire, promovând un 
regim alimentar mai echilibrat pentru persoanele cele mai defavorizate, acesta implică totuși 
unele dezavantaje.

În special, acesta nu protejează principiul preferinței comunitare, în ciuda faptului că fermierii 
din statele membre sunt protagoniștii politicii agricole comune și forța motrice a economiei în 
multe zone rurale. Trebuie să se ia în considerare faptul că noul instrument se încadrează în 
PAC și, în consecință, trebuie să mențină coerența cu principiile acestei politici, ținându-se 
cont și de faptul că agricultorii și crescătorii de animale din Europa joacă un rol important în 
dezvoltarea zonelor rurale.

Pe de altă parte, propunerea Comisiei introduce pentru prima dată co-finanțarea obligatorie în 
cadrul programului european, generând astfel riscul ca unele state membre să nu fie în măsură 
să suporte costul total.

Pentru a preveni împiedicarea lansării programului din cauza cofinanțării, o alternativă la 
propunere ar putea fi limitarea aportului statelor membre la cheltuielile acoperite, până la 
40%, din contribuția comunitară, un procent echivalent cu bugetul suplimentar necesar pentru 
anul următor. Astfel s-ar garanta cel puțin continuarea acțiunilor anterioare. Comisia dorește 
majorarea cu 200 de milioane EUR a bugetului pentru acest program în anul 2009, suma 
totală ridicând-se la 500 de milioane EUR, la care s-ar adăuga contribuțiile naționale.

Cofinanțarea programului este cel mai îngrijorător aspect pentru asociațiile caritabile 
responsabile pentru distribuirea alimentelor, întrucât acestea se tem că acest aspect ar putea 
reprezenta un obstacol în calea continuității măsurilor demarate în trecut. În plus, costurile s-
ar putea majora în următorii ani, ca urmare a tendinței de creștere a prețurilor produselor 
alimentare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare 
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rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3730/87 al 
Consiliului din 10 decembrie 1987 de 
stabilire a normelor generale aplicabile 
operațiunilor de furnizare către anumite 
organizații a unor produse alimentare 
provenind din stocurile de intervenție și 
destinate distribuirii către persoanele cele 
mai defavorizate din Comunitate , abrogat 
ulterior prin Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007 al Consiliului și încorporat în 
acesta, a furnizat o sursă sigură de produse 
alimentare pentru distribuirea către 
persoanele cele mai defavorizate din 
Comunitate pe o perioadă de peste două 
decenii.

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3730/87 al 
Consiliului din 10 decembrie 1987 de 
stabilire a normelor generale aplicabile 
operațiunilor de furnizare către anumite 
organizații a unor produse alimentare 
provenind din stocurile de intervenție și 
destinate distribuirii către persoanele cele 
mai defavorizate din Comunitate , abrogat 
ulterior prin Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007 al Consiliului și încorporat în 
acesta, a furnizat o sursă sigură de produse 
alimentare pentru distribuirea către 
persoanele cele mai defavorizate din 
Comunitate pe o perioadă de peste două 
decenii și a contribuit la coeziunea 
regiunilor din UE prin reducerea 
diferențelor economice și sociale dintre 
regiunile cu niveluri diferite de 
dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivele politicii agricole comune 
(PAC), prevăzute la articolul 33 alineatul 
(1) din tratat, includ atât stabilizarea 
piețelor, cât și asigurarea unor prețuri 
rezonabile la produsele livrate către 
consumatori. În timp, planurile de 
distribuire a produselor alimentare, 
implementate în cadrul programului, au 

(2) Obiectivele politicii agricole comune 
(PAC), prevăzute la articolul 33 alineatul 
(1) din tratat, includ atât stabilizarea 
piețelor, cât și asigurarea unor prețuri 
rezonabile la produsele livrate către 
consumatori. În timp, planurile de 
distribuire a produselor alimentare, 
implementate în cadrul programului, au 
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sprijinit cu succes îndeplinirea ambelor 
obiective și, prin reducerea nesiguranței 
aprovizionării cu produse alimentare a 
persoanelor celor mai defavorizate din 
Comunitate, s-au dovedit un instrument 
esențial, contribuind la garantarea 
disponibilității la scară largă a produselor 
alimentare în Comunitate și la reducerea, în 
același timp, a stocurilor de intervenție.

sprijinit cu succes îndeplinirea ambelor 
obiective și, prin reducerea nesiguranței 
aprovizionării cu produse alimentare a 
persoanelor celor mai defavorizate din 
Comunitate, s-au dovedit un instrument 
esențial, contribuind la garantarea 
disponibilității la scară largă a produselor 
alimentare în Comunitate și la reducerea, în 
același timp, a stocurilor de intervenție. 
Noul program european privind ajutorul 
alimentar pentru persoanele cele mai 
defavorizate trebuie să garanteze în 
continuare obiectivele PAC și să 
contribuie la atingerea obiectivelor 
coeziunii prin garantarea unei dezvoltări 
echilibrate, armonioase și durabile pentru 
toate regiunile.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a garanta continuitatea 
acțiunilor întreprinse în trecut și pentru 
evita situația în care cofinanțarea 
programului ar fi un obstacol pentru 
executarea optimă a acestuia, este 
necesară adoptarea unor dispoziții 
financiare mai adecvate pentru a evita o 
sarcină bugetară excesivă asupra statelor 
membre.

Or. es

Justificare

O mare majoritate a statelor membre solicită acoperirea costurilor totale ale programului 
din bugetul comunitar. Amendamentul raportorului pentru aviz propune o soluție de 
compromis.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Regulamentul CE nr. 1234/2007
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Produsele din stocurile de intervenție 
sunt puse la dispoziție sau produsele 
alimentare sunt achiziționate de pe piață, 
astfel încât produsele alimentare să fie 
distribuite persoanelor celor mai 
defavorizate din Comunitate prin 
intermediul unor organisme desemnate de 
statele membre.

(1) Produsele din stocurile de intervenție 
sunt puse la dispoziție sau produsele 
alimentare de origine comunitară sunt 
achiziționate de pe piață, astfel încât 
produsele alimentare să fie distribuite 
persoanelor celor mai defavorizate din 
Comunitate prin intermediul unor 
organisme desemnate de statele membre.

Produsele alimentare sunt achiziționate de 
pe piață numai în cazul în care nu sunt 
disponibile stocuri de intervenție 
corespunzătoare pentru programul de 
distribuire a produselor alimentare.

Produsele alimentare de origine 
comunitară sunt achiziționate de pe piață 
numai în cazul în care nu sunt disponibile 
stocuri de intervenție corespunzătoare 
pentru programul de distribuire a 
produselor alimentare.

Or. es

Justificare

Acest amendament promovează dezvoltarea zonelor rurale europene, încadrând în același 
timp programul în obiectivul PAC de a garanta venituri adecvate producătorilor.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Regulamentul CE nr. 1234/2007
Articolul 27 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comunitatea cofinanțează costurile 
eligibile în cadrul programului.

(7) În scopul finanțării programului, 
finanțarea comunitară, care va urma să 
fie completată de aportul statelor membre, 
nu va depăși 40%.

Or. es
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Justificare

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.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Regulamentul CE nr. 1234/2007
Articolul 27 – alineatul 7 – paragraful 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare comunitară nu 
depășește:

Pentru acțiunile finanțate în proporție de 
40% din fonduri comunitare, rata de 
cofinanțare comunitară nu depășește:

Or. es

Justificare

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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