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Pisna izjava o oskrbi dobrodelnih združenj, ki so zadolžena za izvajanje evropskega 

programa pomoči v hrani najrevnejšim 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 Poslovnika, 

A.  ker v Evropski uniji petindvajseterice najmanj 40 milijonov ljudi nima dovolj hrane, da 

bi se nasitili, 

 

B.  ker je zadovoljitev prehrambenih potreb vseh Evropejcev prednostna naloga skupne 

kmetijske politike (SKP) in eno od osnovnih načel Rimske pogodbe, 

 

C.  ker je evropski program pomoči v hrani najrevnejšim že pokazal dobre rezultate in je 

postal življenjskega pomena za milijone Evropejcev, 

 

D.  zaskrbljen za prihodnost tega programa zaradi dejstva, da zaloge javne pomoči 

Skupnosti izginjajo fizično in pravno, 

1.  poziva Komisijo in Svet, da: 

 

 a. priznata, da obstaja v Evropski uniji podhranjeno prebivalstvo in da je potrebno 

zadovoljiti njegove prehrambene potrebe, 

 

b. potrdita trajnost evropskega programa pomoči v hrani in mu dodelita sredstva za 

večletno obdobje, 

 

c. razširita ukrep tudi na nova področja, kot so svinjina, perutnina in jajca, 

 

d. vključita v evropski program pomoči v hrani nove ukrepe, ki bodo imeli za cilj 

delitev uravnoteženih obrokov hrane, 

 

e. vidita pomoč v hrani kot ukrep, katerega cilj je zmanjšanje revščine, 

 

  f. spremenita postopke tako, da bodo omogočali:  

 

- ustvarjanje posebnih zalog, namenjenih najrevnejšim, 

 -  povečanje blagovne menjave, 

-  nabavo na trgu Skupnosti izdelkov, ki manjkajo v zalogah pomoči; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj to pisno izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje 

Svetu in Komisiji, kakor tudi državam članicam Evropske unije. 


