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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V dôsledku hospodárskej krízy, ktorou prechádza Európa, zrejme počet ľudí žijúcich pod 
hranicou chudoby v nasledujúcich pár rokoch vzrastie;  ich počet už v súčasnosti dosahuje 
16 % celkovej populácie (80 miliónov). Vzhľadom na skutočnosť, že vládne kríza, je 
nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu programu pomoci Spoločenstva na dodávky potravín tým, 
ktorí to najviac potrebujú.

Avšak postupným vyčerpaním intervenčných zásob zároveň mizne opatrenie, ktoré bolo 
doteraz dokázateľne veľmi užitočným spôsobom dodávok potravín najodkázanejším osobám 
v Spoločenstve, ktorý zároveň európskym výrobcom zabezpečoval stabilné ceny.

V novom návrhu, ktorý navrhuje Komisia, budú potraviny poskytované najodkázanejším 
osobám formou nákupov uskutočnených priamo na trhu. Aj keď výhodou tohto je rozšírenie 
škály výrobkov dostupných k distribúcii, pretože sa tak zabezpečí vyváženejšia strava 
najodkázanejším častiam obyvateľstva, prináša to so sebou aj isté negatíva.

Predovšetkým to nijako neprispieva k ochrane preferencie Spoločenstva, a to aj napriek 
skutočnosti, že poľnohospodári v členských štátoch sú hlavnými postavami Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a hybnou silou ekonomiky v mnohých vidieckych oblastiach. 
Treba mať na pamäti medzi iným aj to, že nová schéma spadá pod SPP a bude potrebné ju 
preto udržiavať v čo najtesnejšej zhode so zásadami tejto politiky, a pritom zohľadňovať aj 
skutočnosť, že európski poľnohospodári a chovatelia hrajú v rozvoji vidieka zásadnú úlohu.

V druhom rade návrh Komisie po prvý raz do európskeho programu zavádza 
spolufinancovanie, a tým vzniká riziko, že niektoré členské štáty nebudú byť schopné znášať 
plnú výšku nákladov.

Jednou alternatívou návrhu a zároveň spôsobom, ako predísť tomu, že spusteniu programu 
bude brániť spolufinancovanie, by mohlo byť obmedzenie rozsahu príspevku členských 
štátov, aby výdavky, ktoré treba doplatiť, predstavovali maximálne 40 % výšky dotácií 
Spoločenstva, čo zodpovedá výške dodatočného rozpočtu potrebného na budúci rok. Týmto 
by sa aspoň zabezpečilo, že by predošlé opatrenia mohli naďalej pokračovať. Komisia sa 
snaží, aby prostriedky vyčlenené v rozpočte na túto schému boli v roku 2009 zvýšené o 200 
miliónov EUR, a tým by celková suma dosiahla 500 miliónov EUR, ku ktorým by sa prirátali 
príspevky členských štátov.

Spolufinancovanie programu je najznepokojujúcejším aspektom pre charitatívne organizácie 
poverené distribúciou potravín, pretože sa obávajú toho, že by mohlo predstavovať prekážku 
v pokračovaní opatrení, s ktorými sa začalo v minulosti. Navyše by mohli v nadchádzajúcich 
rokoch vzrásť náklady v dôsledku tendencie rastu cien potravín. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Nariadenie Rady (EHS) č. 3730/87 
z 10. decembra 1987, ktorým sa stanovujú 
všeobecné pravidlá pre dodávky potravín 
z intervenčných zásob organizáciám 
povereným ich rozdelením 
najodkázanejším osobám v Spoločenstve, 
následne zrušené a začlenené do nariadenia 
Rady (ES) č. 1234/2007, poskytovalo 
spoľahlivý zdroj potravín na účely ich 
distribúcie pre najodkázanejšie osoby 
Spoločenstva viac ako dve desaťročia.

(1) Nariadenie Rady (EHS) č. 3730/87 
z 10. decembra 1987, ktorým sa stanovujú 
všeobecné pravidlá pre dodávky potravín 
z intervenčných zásob organizáciám 
povereným ich rozdelením 
najodkázanejším osobám v Spoločenstve, 
následne zrušené a začlenené do nariadenia 
Rady (ES) č. 1234/2007, poskytovalo 
spoľahlivý zdroj potravín na účely ich 
distribúcie pre najodkázanejšie osoby 
Spoločenstva viac ako dve desaťročia a 
pozitívnym spôsobom prispelo k 
súdržnosti regiónov EÚ, pretože sa znížili 
hospodárske a sociálne nerovnosti medzi 
regiónmi s rôznou úrovňou rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Medzi ciele Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP), ktoré sú 
vymedzené v článku 33 ods. 1 zmluvy, 
patrí stabilizácia trhov, ako aj zabezpečenie 
dodávok spotrebiteľom za primerané ceny. 
Plány distribúcie potravín vykonávané v 
rámci tejto schémy úspešne podporovali 
v priebehu rokov plnenie obidvoch cieľov 
a vďaka znižovaniu potravinovej neistoty 
najodkázanejších osôb v Spoločenstve sa 
osvedčili ako dôležitý nástroj prispievajúci 
k zabezpečeniu rozsiahlej dostupnosti 
potravín v rámci Spoločenstva za 

(2) Medzi ciele Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP), ktoré sú 
vymedzené v článku 33 ods. 1 zmluvy, 
patrí stabilizácia trhov, ako aj zabezpečenie 
dodávok spotrebiteľom za primerané ceny. 
Plány distribúcie potravín vykonávané v 
rámci tejto schémy úspešne podporovali 
v priebehu rokov plnenie obidvoch cieľov 
a vďaka znižovaniu potravinovej neistoty 
najodkázanejších osôb v Spoločenstve sa 
osvedčili ako dôležitý nástroj prispievajúci 
k zabezpečeniu rozsiahlej dostupnosti 
potravín v rámci Spoločenstva za 
súčasného znižovania intervenčných zásob. 
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súčasného znižovania intervenčných zásob. V novej európskej schéme potravinovej
pomoci pre najodkázanejšie osoby sa musí 
naďalej zabezpečiť plnenie cieľov SPP a 
pomáhať pri plnení kohéznych cieľov 
tým, že sa zabezpečí vyrovnaný, 
harmonický a trvalo udržateľný rozvoj 
všetkých regiónov. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) V záujme toho, aby mohli opatrenia, 
ktoré začali v minulosti, naďalej 
pokračovať a aby sa predišlo tomu, že 
spolufinancovanie bude brániť 
optimálnemu vykonávaniu programu, by 
sa mali prijaté finančné ustanovenia viac 
prispôsobiť potrebe predísť nadmernej 
záťaži pre rozpočty členských štátov.

Or. es

Odôvodnenie

Väčšina členských štátov vyzýva k tomu, aby bol program hradený v plnej výške z rozpočtu 
Spoločenstva. Spravodajcov PDN predstavuje kompromisné riešenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1234/2007
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Sprístupnia sa výrobky z intervenčných 
zásob alebo sa zakúpia potravinové 
výrobky na trhu tak, aby sa potravinové 

1. Sprístupnia sa výrobky z intervenčných 
zásob alebo sa zakúpia potravinové 
výrobky na trhu tak, aby sa potravinové 
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výrobky mohli distribuovať pre 
najodkázanejšie osoby v Spoločenstve, a to 
prostredníctvom organizácií poverených 
členskými štátmi.

výrobky pochádzajúce zo Spoločenstva 
mohli distribuovať pre najodkázanejšie 
osoby v Spoločenstve, a to 
prostredníctvom organizácií poverených 
členskými štátmi.

Potravinové výrobky sa nakupujú na trhu 
iba vtedy, ak nie sú k dispozícii 
intervenčné zásoby vhodné pre schému 
distribúcie potravín.

Potravinové výrobky pochádzajúce zo 
Spoločenstva sa nakupujú na trhu iba 
vtedy, ak nie sú k dispozícii intervenčné 
zásoby vhodné pre schému distribúcie 
potravín.

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je presadzovať rozvoj vidieckych oblastí Európy a pritom zahrnúť 
program pod cieľ SPP, ktorým je zabezpečenie riadnych príjmov pre výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1234/2007
Článok 27 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Spoločenstvo spolufinancuje oprávnené 
náklady v rámci tejto schémy.

7. Pomer dotácií Spoločenstva, ktoré treba 
v záujme financovania tejto schémy
doplniť príspevkami členských štátov, 
nepresiahne 40 %.

Or. es

Odôvodnenie

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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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1234/2007
Článok 27 – odsek 7 – pododsek 2 – úvodné znenie

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výška spolufinancovania Spoločenstvom 
nepresiahne:

Výška spolufinancovania Spoločenstvom 
tých opatrení, ktorých financovanie je na 
40 % z dotačných prostriedkov 
Spoločenstva nepresiahne:

Or. es

Odôvodnenie

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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