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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zaradi gospodarske krize, ki jo doživlja Evropa, se bo v prihodnjih letih povečalo število 
oseb, ki živijo pod pragom revščine, že sedaj pa to število obsega 16 % vseh prebivalcev (80 
milijonov ljudi). Glede na krizni scenarij je zato nujno zagotoviti kontinuiteto programa 
pomoči Skupnosti za dobavo hrane tistim, ki so je najbolj potrebni.

Kljub temu pa s postopnim ukinjanjem intervencijskih zalog izginja tudi inštrument, ki je bil 
do sedaj izredno koristen za dobavo hrane najrevnejšim prebivalcem Skupnosti in je sočasno 
zagotavljal stabilnost cen za evropske proizvajalce.  

Z novim programom, ki ga predlaga Evropska komisija, postajajo neposredne nabave na trgu 
glavno orodje za dobavo hrane najrevnejšim. Kljub nekaterim prednostim, kot so širša paleta 
proizvodov za dobavo ter boljše prehransko ravnovesje pomoči potrebnega prebivalstva, pa ta 
program prinaša tudi nekaj slabosti.

Predvsem ta program ne zagotavlja prednosti proizvodom Skupnosti, pa čeprav so kmetovalci
v državah članicah glavni akterji skupne kmetijske politike in gonilo gospodarstva na 
številnih podeželskih območjih. Treba je upoštevati, da spada ta novi inštrument v okvir SKP, 
zaradi česar bi bilo treba ohraniti čim večjo skladnost z načeli te politike in pri tem tudi 
upoštevati, da igrajo evropski kmetje in živinorejci pomembno vlogo pri razvoju podeželja.

Poleg tega predlog Komisije prvič uvaja tudi obvezno sofinanciranje evropskega programa, s 
čimer se tvega, da nekatere države članice ne bodo kos celotnim stroškom. 

Zato da sofinanciranje ne bi pomenilo ovire za izvajanje programa, bi lahko predlogu 
Komisije ponudili naslednjo alternativo, in sicer omejitev sofinanciranja držav članic na kritje 
stroškov, ki se pokrivajo s 40 % prispevkov Skupnosti, pri čemer ta odstotek ustreza dodatnim 
proračunskim sredstvom, ki bodo potrebna prihodnje leto. Na ta način bi zagotovili vsaj 
kontinuiteto v preteklosti začetih dejavnosti. Evropska komisija želi v letu 2009 zvišati 
proračun za ta ukrep za 200 milijonov evrov, ta bi potem znašal 500 milijonov evrov, h 
katerim bi se prišteli še prispevki držav članic.   

Sofinanciranje programa je za dobrodelne organizacije, zadolžene za razdeljevanje hrane, 
najbolj zaskrbljujoč vidik, saj se bojijo, da bo to preprečevalo zagotavljanje kontinuitete v 
preteklosti začetih dejavnosti. Poleg tega pa se bodo v prihodnjih letih morda zvišali stroški 
zaradi stalnega naraščanja cen živil.  

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Uredba Sveta (EGS) št. 3730/87 z dne 
10. decembra 1987 o splošnih pravilih za 
dobavo hrane iz intervencijskih zalog 
imenovanim organizacijam za 
razdeljevanje najbolj ogroženim osebam v 
Skupnosti, pozneje razveljavljena in 
vključena v Uredbo Sveta (ES) št. 
1234/2007, je več kot dve desetletji 
zagotavljala zanesljiv vir hrane za 
razdeljevanje najbolj ogroženim osebam v 
Skupnosti.

(1) Uredba Sveta (EGS) št. 3730/87 z dne 
10. decembra 1987 o splošnih pravilih za 
dobavo hrane iz intervencijskih zalog 
imenovanim organizacijam za 
razdeljevanje najbolj ogroženim osebam v 
Skupnosti, pozneje razveljavljena in 
vključena v Uredbo Sveta (ES) št. 
1234/2007, je več kot dve desetletji 
zagotavljala zanesljiv vir hrane za 
razdeljevanje najbolj ogroženim osebam v 
Skupnosti ter pozitivno prispevala h 
koheziji regij EU z zmanjševanjem 
gospodarskih in socialnih razlik med 
regijami na različnih razvojnih stopnjah.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Cilji skupne kmetijske politike (SKP), 
kot so opredeljeni v členu 33(1) Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Vsa ta leta se 
je z načrti razdeljevanja hrane, ki so se 
izvajali na podlagi programa, uspešno 
podpiralo doseganje obeh ciljev, načrti pa 
so se z zmanjšanjem negotovosti preskrbe s 
hrano najbolj ogroženih oseb v Skupnosti 
izkazali za bistveno orodje zagotavljanja 
splošne razpoložljivosti hrane v Skupnosti 
ob hkratnem zmanjševanju intervencijskih 
zalog.

(2) Cilji skupne kmetijske politike (SKP), 
kot so opredeljeni v členu 33(1) Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Vsa ta leta se 
je z načrti razdeljevanja hrane, ki so se 
izvajali na podlagi programa, uspešno 
podpiralo doseganje obeh ciljev, načrti pa 
so se z zmanjšanjem negotovosti preskrbe s 
hrano najbolj ogroženih oseb v Skupnosti 
izkazali za bistveno orodje zagotavljanja 
splošne razpoložljivosti hrane v Skupnosti 
ob hkratnem zmanjševanju intervencijskih 
zalog. Nov evropski program za pomoč v 
hrani za najbolj prikrajšane osebe mora 
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tudi vnaprej zagotavljati smotre SKP in 
prispevati k doseganju ciljev kohezije z 
zagotavljanjem uravnoteženega in 
usklajenega trajnostnega razvoja za vse 
regije.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Da bi zagotovili kontinuiteto v 
preteklosti začetih dejavnosti in preprečili, 
da bi sofinanciranje programa oviralo 
njegovo čim boljše uresničevanje, je treba 
sprejeti primernejše finančne predpise, s 
katerimi bi se izognili prevelikim 
proračunskim obremenitvam za države 
članice.

Or. es

Obrazložitev

Velika večina držav članic zahteva, da se vsi stroški programa v celoti krijejo iz proračuna 
Skupnosti. Poročevalčev predlog spremembe ponuja kompromisno rešitev.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvodi iz intervencijskih zalog se 
dajo na voljo ali se prehrambni proizvodi 
kupijo na trgu, da jih lahko najbolj 
ogroženim osebam v Skupnosti razdelijo 
organizacije, ki jih imenujejo države 

1. Proizvodi iz intervencijskih zalog se 
dajo na voljo ali se prehrambni proizvodi s 
poreklom v Skupnosti kupijo na trgu, da 
jih lahko najbolj ogroženim osebam v 
Skupnosti razdelijo organizacije, ki jih 
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članice. imenujejo države članice.
Prehrambni proizvodi se kupijo na trgu 
samo, kadar intervencijske zaloge, ki so 
primerne za program razdeljevanja hrane, 
niso na voljo.

Prehrambni proizvodi s poreklom v 
Skupnosti se kupijo na trgu samo, kadar 
intervencijske zaloge, ki so primerne za 
program razdeljevanja hrane, niso na voljo.

Or. es

Obrazložitev

Ta predlog spremembe omogoča razvoj evropskega podeželja, hkrati pa program umešča v 
okvir cilja SKP za zagotavljanje primernih prihodkov proizvajalcem.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 27 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Stopnja sofinanciranja Skupnosti ne 
presega:

7. Pri financiranju programa delež 
sredstev Skupnosti, ki ga dopolnjujejo 
prispevki držav članic, ni višji od 40 %.

Or. es

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 27 – odstavek 7 – pododstavek 2 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stopnja sofinanciranja Skupnosti ne 
presega:

Stopnja sofinanciranja Skupnosti za 
dejavnosti, ki se financirajo s 40 % 
prispevkov Skupnosti, ne presega:

Or. es

Obrazložitev

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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