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Ændringsforslag 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Forslag til forordning
-

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. de

Begrundelse

Die Unterstützung der europäischen Entwicklungspolitik wird grundsätzlich begrüßt. Dies 
kann jedoch nicht auf dem Rücken der europäischen Bauern ausgetragen werden. Diesen 
gegenüber hat die KOM die Einrichtung eines Milchfonds als Begleitmaßnahme zum Ausstieg 
aus der Quote unter Hinweis auf Haushaltsrecht und Finanzierung abgelehnt. Abgesehen 
davon handelt es sich es sich bei dem VO-Vorschlag um einen Bruch der beschlossenen 
Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) und eine Verletzung von Artikel 21 der 
Haushaltsordnung. Für Entwicklungspolitik ist der Europäischen Entwicklungsfond (EEF) 
bzw. die Haushaltskategorie Nr. IV vorgesehen. Die Artikel 21-23 der IIV bieten alle 
notwendigen Möglichkeiten, um auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen zu reagieren. 
Diese langwierigeren Verfahren sollen hier aber offensichtlich gezielt umgangen werden. 
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel.

Ændringsforslag 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning
Led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der henviser til FN's Landbrugspanel 
(IAASTD),

Or. en
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Ændringsforslag 15
Esther De Lange

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Det Europæiske Råd stadfæstede på 
mødet den 20. juni 2008 forpligtelsen til at 
nå et fælles mål for ODA (den officielle 
udviklingsbistand) på 0,56 % af BNI i 
2010 og 0,7 % af BNI i 2015 i henhold til 
Rådets konklusioner fra maj 2005, 
konklusionerne fra mødet i Det 
Europæiske Råd i juni 2005 og den 
europæiske konsensus om udvikling. 
Medlemsstaternes nationale indsats for at 
nå dette mål bør tages i betragtning inden 
for rammerne af EU's fødevarefacilitet.

Or. en

Ændringsforslag 16
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De finansielle behov for at rette op på 
de umiddelbare konsekvenser af de høje 
fødevarepriser er meget store. Reaktionen 
bør komme fra den internationale samfund 
i sin helhed, og Fællesskabet har bestræbt 
sig på at yde sin rimelige andel.

(7) De finansielle og væsentlige behov for 
at rette op på de umiddelbare konsekvenser 
af de høje fødevarepriser er meget store. 
Reaktionen bør komme fra den 
internationale samfund i sin helhed, og 
Fællesskabet har bestræbt sig på at yde sin 
rimelige andel.

Or. en

Begrundelse

Den mest hensigtsmæssige og effektive reaktion på den nuværende fødevarekrise er at øge 
fødevarebistanden til udviklingslandene.
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Ændringsforslag 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De samme forhold, som fører til 
behovet for denne finansieringsfacilitet 
(de høje fødevarepriser), fører også til 
lavere udgifter til landbrugsmarkedet 
under udgiftsområde 2 i den finansielle 
ramme. Aktuelle skøn indikerer også en 
betydelig ikke-fordelt margen under loftet 
for udgiftsområde 2 i 2009.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 18
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De samme forhold, som fører til 
behovet for denne finansieringsfacilitet (de 
høje fødevarepriser), fører også til lavere 
udgifter til landbrugsmarkedet under 
udgiftsområde 2 i den finansielle ramme. 
Aktuelle skøn indikerer også en betydelig 
ikke-fordelt margen under loftet for 
udgiftsområde 2 i 2009.

(8) De ikkeanvendte midler under 
udgiftsområde 2 anvendes til formål 
under den fælles landbrugspolitik, og 
særlig til at reducere forskellene mellem 
de direkte betalinger til landmænd i de 
nye og gamle medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Ikkeanvendte midler under udgiftsområde 2 bør ikke anvendes til andre formål end formålene 
under den fælles landbrugspolitik. Landmænd i de nye medlemsstater er blevet udsat for 
forskelsbehandling med den begrundelse, at de eksisterende midler er utilstrækkelige.
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Ændringsforslag 19
Esther De Lange

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De samme forhold, som fører til 
behovet for denne finansieringsfacilitet (de 
høje fødevarepriser), fører også til lavere 
udgifter til landbrugsmarkedet under 
udgiftsområde 2 i den finansielle ramme. 
Aktuelle skøn indikerer også en betydelig 
ikke-fordelt margen under loftet for 
udgiftsområde 2 i 2009.

(8) De samme forhold, som fører til 
behovet for denne finansieringsfacilitet (de 
høje fødevarepriser), fører også til lavere 
udgifter til landbrugsmarkedet under 
udgiftsområde 2 i den finansielle ramme. 
Aktuelle skøn indikerer også en betydelig 
ikke-fordelt margen under loftet for 
udgiftsområde 2 i 2009. De 
foranstaltninger, der er fastsat i denne 
forordning, bør dog finansieres under 
udgiftsområde 4 i den flerårige finansielle 
ramme (FFR). Det betyder, at det er 
nødvendigt at tilpasse den 
interinstitutionelle aftale.

Or. en

Ændringsforslag 20
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De samme forhold, som fører til 
behovet for denne finansieringsfacilitet (de 
høje fødevarepriser), fører også til lavere 
udgifter til landbrugsmarkedet under 
udgiftsområde 2 i den finansielle ramme. 
Aktuelle skøn indikerer også en betydelig 
ikke-fordelt margen under loftet for 
udgiftsområde 2 i 2009.

(8) De samme forhold, som fører til 
behovet for denne finansieringsfacilitet (de 
høje fødevarepriser), fører også til lavere 
udgifter til landbrugsmarkedet under 
udgiftsområde 2 i den finansielle ramme. 

Or. de
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Begrundelse

Det er for tidligt at foretage et skøn vedrørende en margen for udgiftsområde 2 i 2009.

Ændringsforslag 21
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Fællesskabets responsstrategi bør tage 
sigte på kraftigt at opmuntre 
landbrugssektoren i udviklingslandene til 
en positiv kort- til mellemfristet reaktion 
for at øge udbuddet, samtidig med at man 
også markant begrænser de negative 
virkninger af fødevareprisstigningerne for 
de fattigste i disse lande. En reaktion på 
udbudssiden er også i Fællesskabets 
interesse for at lette det aktuelle pres på 
landbrugspriserne.

(9) Den mest hensigtsmæssige og effektive 
reaktion på fødevarekrisen er at øge 
fødevarebistanden til udviklingslandene.

Or. en

Ændringsforslag 22
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Disse instrumenter er imidlertid 
allerede blevet mobiliseret eller 
omprogrammeret i 2008 i størst muligt 
omfang for at afbøde de negative 
virkninger af de høje fødevarepriser i 
udviklingslandene. Det samme kunne gøres 
i 2009 i meget begrænset omfang; dette 
ville imidlertid langt fra være tilstrækkeligt 
til at opfylde behovene.

(11) Disse instrumenter er imidlertid 
allerede blevet mobiliseret eller 
omprogrammeret i 2008 i størst muligt 
omfang for at afbøde de negative 
virkninger af de høje fødevarepriser i 
udviklingslandene. Det samme kunne gøres 
i 2009 i meget begrænset omfang; dette 
ville imidlertid langt fra være tilstrækkeligt 
til at opfylde behovene. I lyset af den 
nuværende fødevareknaphed på 
verdensplan og de store prisstigninger, 
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som kan fortsætte de kommende år, er der 
behov for at styrke instrumenter fokuseret 
på udviklingsbistand, som er finansieret 
af fællesskabsbudgettet under 
udgiftsområde 4, uden at dette skader de 
landbrugsmæssige interesser i EU.

Or. es

Ændringsforslag 23
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I den nuværende situation, hvor høje 
fødevarepriser fører til lavere udgifter 
under den fælles landbrugspolitik, 
foreslår Kommissionen at omdirigere en 
del af disse besparelser til 
landbrugsproduktionen i 
udviklingslandene.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 24
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I den nuværende situation, hvor høje 
fødevarepriser fører til lavere udgifter 
under den fælles landbrugspolitik, foreslår 
Kommissionen at omdirigere en del af 
disse besparelser til landbrugsproduktionen 
i udviklingslandene.

(12) I den nuværende situation, hvor høje 
fødevarepriser fører til lavere udgifter 
under den fælles landbrugspolitik, foreslår 
Kommissionen at omdirigere en del af 
disse besparelser til landbrugsproduktionen 
i udviklingslandene, og i forbindelse med 
nye uforudsete finansieringsbehov er det 
dermed tvingende nødvendigt først at 
undersøge muligheden for omlægninger 
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af ikkeanvendte midler samt konsekvent 
at overholde de sædvanlige 
budgetprocedurer.

Or. de

Begrundelse

Budgetmyndigheden har i henhold til artikel 21-23 en bindende forpligtelse til at undersøge 
muligheden for omlægninger.

Ændringsforslag 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I den nuværende situation, hvor høje 
fødevarepriser fører til lavere udgifter 
under den fælles landbrugspolitik, foreslår 
Kommissionen at omdirigere en del af 
disse besparelser til
landbrugsproduktionen i 
udviklingslandene.

(12) I den nuværende situation med høje 
fødevarepriser foreslår Kommissionen at 
styrke foranstaltningerne til fremme af 
landbrugsproduktionen i 
udviklingslandene.

Or. es

Ændringsforslag 26
Catherine Neris

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I den nuværende situation, hvor høje 
fødevarepriser fører til lavere udgifter 
under den fælles landbrugspolitik, foreslår 
Kommissionen at omdirigere en del af 
disse besparelser til landbrugsproduktionen 
i udviklingslandene.

(12) I den nuværende situation, hvor høje 
fødevarepriser fører til lavere udgifter 
under den fælles landbrugspolitik, foreslår 
Kommissionen at omdirigere en del af 
disse besparelser til landbrugsproduktionen 
i udviklingslandene, hvor de bør anvendes 
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som en form for stabilitetsfaktor.

Or. fr

Ændringsforslag 27
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er imidlertid nødvendigt at 
beskytte de europæiske landmænds 
interesser og garantere, at dette forslag 
under ingen omstændigheder udløser 
mekanismen for finansiel disciplin i Rådets 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 
1290/2005.

(13) Det er imidlertid nødvendigt at 
beskytte de europæiske landmænds 
interesser, som også i høj grad lider under 
stigende produktionsomkostninger såvel i 
landbrugssektoren som i fiskerisektoren,
og garantere, at dette forslag under ingen 
omstændigheder udløser mekanismen for 
finansiel disciplin i Rådets forordning (EF) 
nr. 1782/2003 og (EF) nr. 1290/2005. Det 
bør ligeledes fremhæves, at der i 
forbindelse med reformprocessen 
vedrørende helbredsundersøgelser 
("Health Check") er behov for 
foranstaltninger, som kan ledsage 
omstrukturerings- og 
støtteforanstaltningerne, navnlig inden 
for mælkesektoren, sektoren for får og 
geder og i forbindelse med særligt sårbare 
regioners behov.

Or. de

Begrundelse

Der bør tages hensyn til "soft landing"-ledsageforanstaltninger dels til omstruktureringer og 
dels til andre nye udfordringer såsom stigende produktionsomkostninger grundet højere 
energipriser.



AM\744047DA.doc 11/34 PE412.245v02-00

DA

Ændringsforslag 28
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Den nye udviklingsbistand bør 
forvaltes således, at den garanterer 
forsyningen af fødevarer til den lokale 
befolkning og samtidig undgår, at 
landbruget opfordres til udelukkende at 
fokusere på eksport af råvarer til de 
udviklede lande, hvilket vil være i 
modstrid med denne foranstaltnings 
målsætninger, eftersom 
opmærksomheden vil blive fjernet fra de 
lokale behov, samtidig med at risikoen for 
uretfærdig konkurrence blandt de 
europæiske producenter vil blive øget.

Or. es

Ændringsforslag 29
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Følgelig er det nødvendigt at vedtage 
at indføre en specifik finansieringsfacilitet, 
der supplerer de eksisterende 
udviklingsinstrumenter og instrumentet for 
humanitær bistand, at vedtage øjeblikkelige 
og supplerende foranstaltninger, der hurtigt 
afbøder konsekvenserne i 
udviklingslandene af de kraftigt stigende 
fødevarepriser.

(14) Følgelig er det nødvendigt at vedtage 
at indføre en specifik finansieringsfacilitet, 
der supplerer de eksisterende 
udviklingsinstrumenter og instrumentet for 
humanitær bistand, at vedtage øjeblikkelige 
og supplerende foranstaltninger, der hurtigt 
afbøder konsekvenserne i 
udviklingslandene af de kraftigt stigende 
fødevarepriser. Kontrollen af de tildelte 
midler skal foretages i overensstemmelse 
med EU's gældende standarder.

Or. de
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Begrundelse

Dette må ikke blive en automatisk handling. Det er nødvendigt at sikre kontrollernes 
effektivitet.

Ændringsforslag 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Følgelig er det nødvendigt at vedtage 
at indføre en specifik finansieringsfacilitet, 
der supplerer de eksisterende 
udviklingsinstrumenter og instrumentet for 
humanitær bistand, at vedtage øjeblikkelige 
og supplerende foranstaltninger, der hurtigt 
afbøder konsekvenserne i 
udviklingslandene af de kraftigt stigende 
fødevarepriser.

(14) Følgelig er det nødvendigt at vedtage 
at indføre en specifik finansieringsfacilitet, 
der supplerer de eksisterende 
udviklingsinstrumenter og instrumentet for 
humanitær bistand, at vedtage øjeblikkelige 
og supplerende foranstaltninger, der hurtigt 
afbøder konsekvenserne i 
udviklingslandene af de kraftigt stigende 
fødevarepriser, idet der tages hensyn til de 
seneste anbefalinger fra den undersøgelse 
fra IAASTD, som FN har påbegyndt, 
særlig vedrørende lokale ngo'ers og 
landmandsorganisationers deltagelse i 
planlægningen af foranstaltninger og 
uddannelse af landmænd samt 
betydningen af biologisk mangfoldighed 
og såsæd, der er tilpasset lokale forhold, 
til bekæmpelse af sult.

Or. en

Begrundelse

FN's Landbrugspanel (IAASTD) er et vigtigt globalt initiativ, som er udviklet på grundlag af 
en høringsproces omfattende 900 deltagere og 110 lande fra alle dele af verden, og som FAO, 
UNDP, Verdensbanken og andre internationale organisationer har påbegyndt. Rapporten 
blev offentliggjort i 2008, og 58 lande har allerede undertegnet den. Det er det bredeste og 
nyeste dokument, som indeholder anbefalinger til nedbringelse af fattigdom og bekæmpelse af 
sult.
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Ændringsforslag 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Følgelig er det nødvendigt at vedtage 
at indføre en specifik finansieringsfacilitet, 
der supplerer de eksisterende 
udviklingsinstrumenter og instrumentet for 
humanitær bistand, at vedtage øjeblikkelige 
og supplerende foranstaltninger, der hurtigt 
afbøder konsekvenserne i 
udviklingslandene af de kraftigt stigende 
fødevarepriser.

(14) Følgelig er det nødvendigt at vedtage 
at indføre en specifik finansieringsfacilitet 
under udgiftsområde 4 i 
fællesskabsbudgettet, der supplerer de 
eksisterende udviklingsinstrumenter og 
instrumentet for humanitær bistand, at 
vedtage øjeblikkelige og supplerende 
foranstaltninger, der hurtigt afbøder 
konsekvenserne i udviklingslandene af de 
kraftigt stigende fødevarepriser.

Or. es

Ændringsforslag 32
Catherine Neris

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Det er vigtigt, at resultaterne af den 
fælles anvendelse af 
finansieringsfaciliteter og eksisterende 
programmer i henhold til disse mål 
evalueres jævnligt med henblik på at 
kunne følge op på struktureringen af 
landbrugets produktionsapparater i 
udviklingslandende på lang sigt. 

Or. fr
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Ændringsforslag 33
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De foranstaltninger, der vedtages 
med denne facilitet, skulle hjælpe 
udviklingslandene med at forøge 
produktiviteten i landbruget i de næste 
høstår, at reagere hurtigt på landenes og 
deres befolkningers umiddelbare behov og 
at tage de første skridt til så vidt muligt at 
forhindre yderligere situationer med 
manglende fødevaresikkerhed og ligeledes 
bidrage til at afbøde virkningerne af de 
høje fødevarepriser globalt til fordel for 
de fattigste, men også for europæiske 
forbrugere og landmænd.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den facilitet, Kommissionen foreslår, er ikke en umiddelbar og øjeblikkelig reaktion. Den kan 
tidligst medvirke til at fremme produktionen i det næste høstår.

Ændringsforslag 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De foranstaltninger, der vedtages med 
denne facilitet, skulle hjælpe 
udviklingslandene med at forøge 
produktiviteten i landbruget i de næste 
høstår, at reagere hurtigt på landenes og 
deres befolkningers umiddelbare behov og 
at tage de første skridt til så vidt muligt at 
forhindre yderligere situationer med 
manglende fødevaresikkerhed og ligeledes 

(15) De foranstaltninger, der vedtages med 
denne facilitet, skulle hjælpe 
udviklingslandene med at forøge 
produktiviteten i landbruget i de næste 
høstår, at reagere hurtigt på landenes og 
deres befolkningers umiddelbare behov og 
at tage de første skridt til så vidt muligt at 
forhindre yderligere situationer med 
manglende fødevaresikkerhed og ligeledes 
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bidrage til at afbøde virkningerne af de 
høje fødevarepriser globalt til fordel for de 
fattigste, men også for europæiske 
forbrugere og landmænd.

bidrage til at afbøde virkningerne af de 
høje fødevarepriser globalt til fordel for de 
fattigste, men også for europæiske 
forbrugere og landmænd.
Fællesskabsstøtten skal afhænge af 
opfyldelsen af visse miljømæssige 
minimumsbestemmelser samt 
overholdelsen af grundlæggende 
konventioner indført af Den 
Internationale Arbejdsorganisation.

Or. es

Begrundelse

Den Europæiske Union skal opfordre de fattige lande til at overholde visse relevante 
miljømæssige og arbejdsmæssige standarder. Kommissionens forslag ignorerer fuldstændig 
disse aspekter, som i dag er af afgørende betydning for de forskellige europæiske politikker.

Ændringsforslag 35
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De foranstaltninger, der vedtages med 
denne facilitet, skulle hjælpe 
udviklingslandene med at forøge 
produktiviteten i landbruget i de næste 
høstår, at reagere hurtigt på landenes og 
deres befolkningers umiddelbare behov og 
at tage de første skridt til så vidt muligt at 
forhindre yderligere situationer med 
manglende fødevaresikkerhed og ligeledes 
bidrage til at afbøde virkningerne af de 
høje fødevarepriser globalt til fordel for de 
fattigste, men også for europæiske 
forbrugere og landmænd.

(15) De foranstaltninger, der vedtages med 
denne facilitet, skulle hjælpe 
udviklingslandene med at forøge 
produktiviteten i landbruget i de næste 
høstår, at reagere hurtigt på landenes og 
deres befolkningers umiddelbare behov og 
at tage de første skridt til så vidt muligt at 
forhindre yderligere situationer med 
manglende fødevaresikkerhed og ligeledes 
bidrage til at afbøde virkningerne af de 
høje fødevarepriser globalt til fordel for de 
fattigste, men også for europæiske 
forbrugere.

Or. en
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Ændringsforslag 36
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) De foranstaltninger, der er fastsat i 
denne forordning, er af en sådan art, at der 
skal opstilles effektive, fleksible, 
gennemsigtige og hurtige 
beslutningsprocedurer med henblik på 
finansieringen af dem, og der skal være et 
snævert samarbejde mellem alle de berørte 
institutioner. Denne forordning bør især 
muliggøre finansiering af allerede 
påbegyndte foranstaltninger, som 
internationale organisationer støtter eller 
er rede til at støtte før vedtagelsen af denne 
forordning, pr. 20. juni 2008, svarende til 
datoen for Det Europæiske Råds 
konklusioner.

(16) De foranstaltninger, der er fastsat i 
denne forordning, er af en sådan art, at der 
skal opstilles effektive, fleksible, 
gennemsigtige og hurtige 
beslutningsprocedurer med henblik på 
finansieringen af dem, og der skal være et 
snævert samarbejde mellem alle de berørte 
institutioner. Denne forordning bør især 
muliggøre finansiering af allerede 
påbegyndte foranstaltninger før 
vedtagelsen af denne forordning, pr. 20. 
juni 2008, svarende til datoen for Det 
Europæiske Råds konklusioner.

Or. en

Ændringsforslag 37
Esther De Lange

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Gennemførelsen af denne 
forordning bør overvåges nøje og bør 
underkastes den årlige 
dechargeprocedure. Finansieringen af 
forordningen via internationale 
organisationer må ikke forhindre 
budgetkontrollen af og effektivitet og 
gennemsigtigheden i EU's udgifter.

Or. en



AM\744047DA.doc 17/34 PE412.245v02-00

DA

Ændringsforslag 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fællesskabet finansierer 
foranstaltninger, der tager sigte på at støtte 
en hurtig og direkte reaktion på øgede 
fødevarepriser i udviklingslandene, og som 
skal dække perioden mellem nødhjælp og 
mellem- til langfristet 
udviklingssamarbejde.

1. Fællesskabet finansierer 
foranstaltninger, der tager sigte på at støtte 
en særlig godtgørelse, der gør det muligt 
at overføre europæiske rå- og 
hjælpestoffer som en hurtig og direkte 
reaktion på øgede fødevarepriser i 
udviklingslandene, og som skal dække 
perioden mellem nødhjælp og mellem- til 
langfristet udviklingssamarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 39
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fællesskabet finansierer 
foranstaltninger, der tager sigte på at støtte 
en hurtig og direkte reaktion på øgede 
fødevarepriser i udviklingslandene, og som 
skal dække perioden mellem nødhjælp og 
mellem- til langfristet 
udviklingssamarbejde.

1. Ud over småkreditter finansierer 
Fællesskabet også produktionsmidler, der 
stammer fra EU, og som tager sigte på at 
støtte en hurtig og direkte reaktion på 
øgede fødevarepriser i udviklingslandene, 
og som skal dække perioden mellem 
nødhjælp og mellem- til langfristet 
udviklingssamarbejde.

Or. de
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Ændringsforslag 40
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltningerne skal komme 
udviklingslande, som defineret af 
OECD/DAC, og deres befolkninger til 
gode i overensstemmelse med følgende 
bestemmelser.

2. Foranstaltningerne skal komme 
udviklingslande, som defineret af 
OECD/DAC, deres befolkninger og de 
europæiske producenter til gode i 
overensstemmelse med følgende 
bestemmelser.

Or. de

Begrundelse

De europæiske producenter bør ligeledes beskyttes.

Ændringsforslag 41
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltningerne skal komme 
udviklingslande, som defineret af 
OECD/DAC, og deres befolkninger til 
gode i overensstemmelse med følgende 
bestemmelser.

2. Foranstaltningerne skal komme 
europæiske landmænd og 
udviklingslande, som defineret af 
OECD/DAC, og deres befolkninger til 
gode i overensstemmelse med følgende 
bestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 42
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager de 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1. 
De skal finansiere internationale initiativer, 
der støtter denne forordnings formål og 
målsætninger, og som gennemføres 
gennem regionale og globale internationale 
organisationer. Den underretter Europa-
Parlamentet og Rådet herom.

Kommissionen vedtager de 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1. 
De skal finansiere internationale initiativer, 
der støtter denne forordnings formål og 
målsætninger, og som gennemføres 
gennem regionale og globale internationale 
organisationer. Europa-Parlamentet bliver 
fuldgyldig partner i gennemførelsen af de 
foreslåede foranstaltninger. Det 
kontrollerer facilitetens udgifter og 
administrationen af den, og 
Kommissionen rapporterer hver fjerde 
måned til Parlamentet om facilitetens 
fremskridt hen imod at opfylde de 
fastsatte mål.

Or. en

Ændringsforslag 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager de 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1. 
De skal finansiere internationale initiativer, 
der støtter denne forordnings formål og 
målsætninger, og som gennemføres 
gennem regionale og globale internationale 
organisationer. Den underretter Europa-
Parlamentet og Rådet herom.

Kommissionen vedtager de 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1. 
De skal finansiere internationale initiativer, 
der støtter denne forordnings formål og 
målsætninger, og som gennemføres 
gennem regionale og globale internationale 
organisationer i samarbejde med lokale 
landmandsorganisationer. Den underretter 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.

Or. en
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Ændringsforslag 45
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Et land er ikke støtteberettiget - selv 
om det ellers opfylder betingelserne i 
bilaget - hvis:
- dets område med naturlig skov er 
aftagende,
- det er nettoeksportør af 
landbrugsprodukter,
- hvis der sker ørkendannelse, 
overgræsning eller uhensigtsmæssig 
anvendelse af vand.

Or. en

Begrundelse

Fællesskabets støtte bør være i overensstemmelse med målene om bæredygtig udvikling og 
miljøpolitik.

Fødevarekrisen bør afhjælpes i lande, som er nettofødevareimportører.

Ændringsforslag 45
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis det program, der skal 
gennemføres, er af regional eller 
grænseoverskridende karakter, kan 
Kommissionen for at sikre 
sammenhængen og effektiviteten i 
Fællesskabets bistand beslutte, at 
befolkninger i andre udviklingslande, der 

udgår
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ikke tilhører den region, kan nyde godt af 
det pågældende program.

Or. de

Begrundelse

Det er kun udvalgte lande, der skal modtage støtte.

Ændringsforslag 46
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Internationale organisationer, herunder 
regionale organisationer (i det følgende 
"internationale organisationer") vil blive 
udvalgt på grundlag af deres kapacitet til at 
reagere hurtigt og kvalitativt på de 
specifikke behov i de pågældende 
udviklingslande i relation til forordningens 
mål.

5. Internationale organisationer, herunder 
regionale organisationer (i det følgende 
"internationale organisationer") vil blive 
udvalgt på grundlag af deres kapacitet til at 
reagere hurtigt og kvalitativt på de 
specifikke behov i de pågældende 
udviklingslande i relation til forordningens 
mål. Endvidere vil sådanne 
distributionsorganisationer blive udvalgt 
på grundlag af deres evne til at fordele 
midler effektivt med mindst muligt 
administrativt bureaukrati.

Or. en

Ændringsforslag 47
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Internationale organisationer, 
herunder regionale organisationer (i det 
følgende "internationale organisationer")
vil blive udvalgt på grundlag af deres 

5. Lokale banker, der er aktive i 
landbrugssektoren, vil blive udvalgt på 
grundlag af deres kapacitet til at reagere 
hurtigt og kvalitativt på de specifikke 
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kapacitet til at reagere hurtigt og kvalitativt 
på de specifikke behov i de pågældende 
udviklingslande i relation til forordningens 
mål.

behov i de pågældende udviklingslande i 
relation til forordningens mål.

Or. en

Begrundelse

I stedet for internationale organisationer bør lokale banker, der er aktive i 
landbrugssektoren, og hvis muligt Den Europæiske Investeringsbank og tilknyttede 
organisationer være berettigede til finansiering.

Ændringsforslag 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De primære mål med bistanden og 
samarbejdet i henhold til denne forordning 
er at opmuntre til en positiv 
udbudsreaktion fra landbrugssektoren i 
mållandene og -regionerne som led i deres 
bæredygtige udvikling og at støtte 
aktiviteter, der giver en hurtig og direkte 
reaktion med henblik på at afbøde de 
negative virkninger af høje fødevarepriser i 
overensstemmelse med målene for 
fødevaresikkerhed.

1. De primære mål med bistanden og 
samarbejdet i henhold til denne forordning 
er at opmuntre til en bæredygtig udvikling 
af landbrugsproduktionen og lokale 
markeder med henblik på at muliggøre en 
positiv udbudsreaktion fra 
landbrugssektoren i mållandene og -
regionerne som led i deres bæredygtige 
udvikling og at støtte aktiviteter, der giver 
en hurtig og direkte reaktion med henblik 
på at afbøde de negative virkninger af høje 
fødevarepriser i overensstemmelse med 
målene for fødevaresikkerhed.

Or. en
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Ændringsforslag 49
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De primære mål med bistanden og 
samarbejdet i henhold til denne forordning 
er at opmuntre til en positiv 
udbudsreaktion fra landbrugssektoren i 
mållandene og -regionerne som led i deres 
bæredygtige udvikling og at støtte 
aktiviteter, der giver en hurtig og direkte 
reaktion med henblik på at afbøde de 
negative virkninger af høje fødevarepriser i 
overensstemmelse med målene for 
fødevaresikkerhed.

1. De primære mål med bistanden og 
samarbejdet i henhold til denne forordning 
er at opmuntre til en positiv 
udbudsreaktion fra landbrugssektoren i 
mållandene og -regionerne som led i deres 
bæredygtige udvikling og at støtte 
aktiviteter, der giver en hurtig og direkte 
reaktion over for den lokale befolknings 
fødevarebehov samt afbøder negative 
virkninger af høje fødevarepriser i 
overensstemmelse med målene for 
fødevaresikkerhed.

Or. es

Ændringsforslag 50
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Eksisterende programmer og projekter 
skal undersøges på forhånd under 
forudsætning af, at det kun er projekter, 
som er behørigt undersøgt, 
fremtidsorienterede og bæredygtige, og 
som kommer små landbrug og 
landbrugsstrukturer til gode, der kan 
modtage ekstra midler, og i denne proces 
skal anvendelsen af midlerne optimeres, 
mens utilsigtede følgevirkninger skal 
undgås.

Or. de
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Ændringsforslag 51
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fællesskabets bistand og samarbejde
gennemføres ved hjælp af et sæt 
beslutninger om at finansiere 
støtteforanstaltninger, som er beskrevet i 
artikel 1, stk. 1, 2 og 3, i denne forordning, 
og som vedtages af Kommissionen.

1. Fællesskabets bistand og samarbejde 
gennemføres ved hjælp af et sæt
beslutninger om at finansiere en særlig 
godtgørelse til europæiske landmænd i 
forbindelse med støtteforanstaltninger, 
som er beskrevet i artikel 1, stk. 1, 2 og 3, i 
denne forordning, og som vedtages af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 52
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) foranstaltninger til at forbedre 
adgangen til rå- og hjælpestoffer samt 
tjenesteydelser, herunder gødningsstoffer 
og såsæd.

(a) foranstaltninger til at forbedre 
produktionskapaciteten, herunder at give 
landmænd adgang til lån og adgang til rå-
og hjælpestoffer samt tjenesteydelser, 
herunder gødningsstoffer og såsæd i 
passende tilfælde på grundlag af de 
respektive landmænds behov og at 
anvende markedsbaserede løsninger.

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med faciliteten skal være at give landmænd bedre adgang til lån, da det vil 
give landmændene mulighed for selv at bestemme, hvilke foranstaltninger til styrkelse af deres 
produktion de mener passer bedst til deres særlige situation. Der bør imidlertid, før der 
oprettes sådanne ordninger, foretages grundige analyser af, hvilke særlige behov de 
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respektive landmænd har, og hvilke primære begrænsninger der forhindrer dem i at forbedre 
deres indkomst i henhold til deres ønsker.

Ændringsforslag 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) foranstaltninger til at forbedre adgangen 
til rå- og hjælpestoffer samt 
tjenesteydelser, herunder gødningsstoffer 
og såsæd.

(a) foranstaltninger til at forbedre 
adgangen, særlig for husmænd, til rå- og 
hjælpestoffer samt tjenesteydelser, 
herunder gødningsstoffer og såsæd, der er 
tilpasset lokale forhold, samt til 
ressourcer, f.eks. vand og jord.

Or. en

Ændringsforslag 54
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) foranstaltninger til at forbedre adgangen 
til rå- og hjælpestoffer samt 
tjenesteydelser, herunder gødningsstoffer 
og såsæd.

(a) foranstaltninger til at forbedre adgangen 
til rå- og hjælpestoffer samt 
tjenesteydelser, herunder såsæd.

Or. en

Begrundelse

EU er nettoimportør af gødningsstoffer. Endvidere skal der til fremstilling af gødningsstoffer 
bruges naturgas, hvor EU i vidt omfang er afhængig af import.
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Ændringsforslag 55
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) foranstaltninger til at forbedre adgangen 
til rå- og hjælpestoffer samt 
tjenesteydelser, herunder gødningsstoffer 
og såsæd.

(a) foranstaltninger til at forbedre adgangen 
til produktionsmidler samt tjenesteydelser, 
herunder gødningsstoffer og såsæd.

Or. de

Ændringsforslag 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a) a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) etablering af infrastrukturer, der gør 
det muligt at udvikle lokal 
fødevareproduktion og markedsføring, 
f.eks. lån med lav rente, 
oplagringsfaciliteter, lokale såsædsbanker 
samt erhvervsuddannelse og rådgivning i 
god landbrugspraksis;

Or. en

Ændringsforslag 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) sikkerhedsnetforanstaltninger, der 
sigter mod at opretholde eller forbedre 
landbrugets produktionskapacitet og mod 
at imødekomme de mest sårbare 

(b) sikkerhedsnetforanstaltninger, der 
sigter mod at opretholde eller forbedre 
landbrugets produktionskapacitet og mod 
at imødekomme de mest sårbare 
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befolkningers behov for basale fødevarer. befolkningers behov for basale fødevarer, 
forebyggelse af dumping og forvridning af 
lokal produktion og lokale markeder.

Or. en

Ændringsforslag 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b) a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) foranstaltninger, der sigter mod at 
hjælpe partnerregeringer med at definere 
og gennemføre effektive nationale 
politikker for fødevaresikkerhed i tæt 
samarbejde med lokale 
landmandsorganisationer og forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b) a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) teknisk bistand og 
uddannelsesmæssige foranstaltninger til 
overholdelse af de miljømæssige 
standarder i henhold til den europæiske 
lovgivning.

Or. es
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Ændringsforslag 60
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der ydes ikke bistand til produktion af 
råstoffer fra:
- eksotiske varer eller luksusvarer (kakao, 
te, tobak og kaffe) eller
- biobrændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at afhjælpe fødevarekrisen i udviklingslandene. Derfor bør der 
ydes bistand til produktion af basisfødevarer.

Ændringsforslag 61
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtteforanstaltninger, der opfylder 
denne forordnings mål, kan finansieres 
op til maksimalt 1 % af det beløb, der er 
nævnt i artikel 10, stk. 1.

udgår

Or. de

Begrundelse

Eftersom midlerne skal overføres til igangværende aktiviteter, er der ikke behov for yderligere 
administrative omkostninger.
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Ændringsforslag 62
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Både Kommissionen og Europa-
Parlamentet vil nøje kontrollere 
udbetalingen af midler til de 
internationale organisationer og 
organisationernes udgifter i mållande 
med henblik på at sikre en effektiv 
anvendelse af EU's penge til opfyldelse af 
de ovenfor nævnte mål.

Or. en

Ændringsforslag 63
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De enheder, der er berettigede til 
finansiering, er internationale 
organisationer, der opfylder de 
betingelser, der er fastsat i artikel 43 i 
Kommissionens forordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002.

De enheder, der er berettigede til 
finansiering, er lokale banker, der er 
aktive landbrugssektoren. Hvis muligt er 
også Den Europæiske Investeringsbank 
og tilknyttede organisationer berettigede 
til finansiering.

Or. en

Begrundelse

I stedet for internationale organisationer bør lokale banker, der er aktive i 
landbrugssektoren, og hvis muligt Den Europæiske Investeringsbank og tilknyttede 
organisationer være berettigede til finansiering.
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Ændringsforslag 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Fællesskabsstøtten skal afhænge af 
overholdelsen af visse miljømæssige 
minimumsbestemmelser og af 
grundlæggende konventioner indført af 
Den Internationale Arbejdsorganisation.

Or. es

Ændringsforslag 65
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Deltagelse i de relevante kontraktlige 
procedurer er åben for alle fysiske og 
juridiske personer, der er berettigede i 
henhold til det geografiske 
udviklingsinstrument, der gælder for det 
land, hvor aktionen finder sted, og for alle 
fysiske og juridiske personer, der er 
berettigede i henhold til den 
gennemførende internationale 
organisations regler, idet det påses, at alle 
donorer behandles ens. De samme regler 
gælder for leverancer og materialer. 
Eksperter kan være af en hvilken som 
helst nationalitet.

3. Deltagelse i de relevante kontraktlige 
procedurer er åben for alle fysiske og 
juridiske personer, der er berettigede i 
henhold til det geografiske 
udviklingsinstrument, der gælder for det 
land, hvor aktionen finder sted, og for alle 
fysiske og juridiske personer, der er 
berettigede i henhold til den 
gennemførende internationale 
organisations regler, idet det påses, at alle 
donorer behandles ens. Eksperter kan 
være af en hvilken som helst nationalitet, 
men produktionsmidler, varer og 
materialer skal komme fra EU.

Or. de
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Ændringsforslag 66
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De foranstaltninger, der finansieres i 
henhold til forordningen, er i 
overensstemmelse med Pariserklæringen 
om bistandseffektivitet. I de rapporter, der 
nævnes i artikel 9, lægges der særlig vægt 
på dette krav. 

Or. en

Begrundelse

Alle foranstaltninger, der finansieres i henhold til forordningen, bør være i overensstemmelse 
med Pariserklæringen om bistandseffektivitet, navnlig da den vedrører en midlertidig facilitet. 
Det bør sikres, at faciliteten på en effektiv måde bidrager til en bæredygtig forbedring af 
situationen.

Ændringsforslag 67
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Budgetforpligtelser indgås på grundlag 
af beslutninger vedtaget af Kommissionen.

1. Budgetforpligtelser indgås på grundlag 
af beslutninger vedtaget af Kommissionen 
og Parlamentet på lige fod.

Or. en
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Ændringsforslag 68
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger, der vedtages i medfør 
af denne forordning, kan med virkning fra 
den 20. juni 2008 finansiere igangværende 
aktiviteter, der er påbegyndt før 
forordningens ikrafttrædelse i mållande 
eller af de i artikel 4 omhandlede 
organisationer.

2. Foranstaltninger, der vedtages i medfør 
af denne forordning, kan med virkning fra 
Europa-Parlamentets afgørelse finansiere 
igangværende aktiviteter, der er påbegyndt 
før forordningens ikrafttrædelse i mållande 
eller af de i artikel 4 omhandlede 
organisationer. I den forbindelse skal 
midler, der er tildelt inden for rammerne 
af denne forordning, anvendes som ekstra 
midler.

Or. de

Ændringsforslag 69
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det samlede finansielle referencebeløb 
for gennemførelsen af denne forordning i 
perioden 2008-2009 er på 1,0 mia. EUR.

udgår

2. For 2008 er referencebeløbet 750 mio. 
EUR.
3. For 2009 er det maksimale 
referencebeløb 250 mio. EUR.
4. Det bevilgede beløb skal for hvert år 
efterlade en margen under udgiftsområde 
2 i den finansielle ramme på mindst 600 
mio. EUR, baseret på prognosen i den 
seneste alarmsystemberetning som 
fastlagt i forordning (EF) nr. 1290/2005. 
Hvis dette ikke er tilfældet for et bestemt 
år, reduceres det maksimale beløb, der 
kan bevilges for det år i medfør af denne 
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forordning, for at genskabe margenen 
under udgiftsområde 2.

Or. en

Ændringsforslag 70
Esther De Lange

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det samlede finansielle referencebeløb 
for gennemførelsen af denne forordning i 
perioden 2008-2009 er på 1,0 mia. EUR.

1. Det samlede finansielle referencebeløb 
for gennemførelsen af denne forordning i 
perioden 2008-2009 er på 1,0 mia. EUR. 
Referencebeløbet finansieres under 
udgiftsområde 4 i finansieringsrammen.

Or. en

Ændringsforslag 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det bevilgede beløb skal for hvert år 
efterlade en margen under udgiftsområde 
2 i den finansielle ramme på mindst 600 
mio. EUR, baseret på prognosen i den 
seneste alarmsystemberetning som 
fastlagt i forordning (EF) nr. 1290/2005. 
Hvis dette ikke er tilfældet for et bestemt 
år, reduceres det maksimale beløb, der 
kan bevilges for det år i medfør af denne 
forordning, for at genskabe margenen 
under udgiftsområde 2.

4. Det bevilgede beløb skal finansieres i 
henhold til fællesskabsbudgettets 
udgiftsområde 4, uden at det medfører en 
revision af beslutningen vedrørende de 
finansielle overslag for den nuværende 
programmeringsperiode.

Or. es
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Ændringsforslag 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I forbindelse med den kommende 
revision af fællesskabsbudgettet 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet, som 
undersøger behovet for at styrke 
udviklingsbistanden gennem øgede midler 
i henhold til udgiftsområde 4 for dermed 
at imødese prisstigninger inden for 
landbruget i fattige lande samt den 
fødevareknaphed, som den lokale 
befolkning lider under. Denne stigning 
må ikke skade de budgetmæssige behov, 
som kendetegner de europæiske 
landbrugere.

Or. es
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