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Amendement 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. de

Motivering

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.

Amendement 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gezien de Internationale beoordeling van 
landbouwkennis, wetenschap en 
technologie voor ontwikkeling (IAASTD),

Or. en
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Amendement 15
Esther De Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Tijdens zijn vergadering van 
20 juni 2008 heeft de Europese Raad 
bevestigd vast te zullen houden aan zijn 
doelstelling om een gezamenlijke ODA 
(officiële ontwikkelingshulp) te bereiken 
van 0,56% van het BNI in 2010 en 0,7% 
van het BNI in 2015, zoals vastgelegd in 
de conclusies van de Raad van mei 2005, 
de conclusies van de Europese Raad van 
juni 2005 en de Europese consensus 
inzake ontwikkeling. De nationale 
inspanningen van de lidstaten om deze 
doelstelling te bereiken moeten in het 
kader van de EU-voedselfaciliteit in 
aanmerking worden genomen.

Or. en

Amendement 16
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De financiële behoeften om de 
onmiddellijke gevolgen van de hoge 
voedselprijzen grondig aan te pakken, zijn 
enorm. De respons moet komen van de 
gehele internationale gemeenschap en de 
Europese Gemeenschap heeft zich 
ingespannen om een evenredig deel bij te 
dragen.

(7) De financiële en materiële behoeften 
om de onmiddellijke gevolgen van de hoge 
voedselprijzen grondig aan te pakken, zijn 
enorm. De respons moet komen van de 
gehele internationale gemeenschap en de 
Europese Gemeenschap heeft zich 
ingespannen om een evenredig deel bij te 
dragen.

Or. en
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Motivering

Het meest passende en doeltreffende antwoord op de huidige voedselcrisis is de voedselhulp 
aan de ontwikkelingslanden te verhogen.

Amendement 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De omstandigheden waardoor de 
huidige financieringsfaciliteit 
noodzakelijk is geworden (namelijk de 
hoge voedselprijzen) hebben ook geleid tot 
een daling van de landbouwuitgaven in 
rubriek 2 van het financiële kader. 
Volgens de huidige ramingen zal ook in 
2009 een significante niet-toegewezen 
marge in rubriek 2 voorkomen.

Schrappen

Or. es

Amendement 18
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De omstandigheden waardoor de 
huidige financieringsfaciliteit 
noodzakelijk is geworden (namelijk de 
hoge voedselprijzen) hebben ook geleid tot 
een daling van de landbouwuitgaven in 
rubriek 2 van het financiële kader. 
Volgens de huidige ramingen zal ook in 
2009 een significante niet-toegewezen 
marge in rubriek 2 voorkomen.

(8) De resterende middelen van rubriek 2 
moeten worden gebruikt voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, met 
name voor het wegwerken van de 
verschillen in het niveau van de 
rechtstreekse steun aan landbouwers 
tussen de nieuwe en de oude lidstaten.

Or. en
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Motivering

Niet-bestede middelen van rubriek 2 kunnen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Landbouwers in de nieuwe lidstaten zijn benadeeld 
op grond van het argument dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn.

Amendement 19
Esther De Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De omstandigheden waardoor de 
huidige financieringsfaciliteit noodzakelijk 
is geworden (namelijk de hoge 
voedselprijzen) hebben ook geleid tot een 
daling van de landbouwuitgaven in rubriek 
2 van het financiële kader. Volgens de 
huidige ramingen zal ook in 2009 een 
significante niet-toegewezen marge in 
rubriek 2 voorkomen.

(8) De omstandigheden waardoor de 
huidige financieringsfaciliteit noodzakelijk 
is geworden (namelijk de hoge 
voedselprijzen) hebben ook geleid tot een 
daling van de landbouwuitgaven in rubriek 
2 van het financiële kader. Volgens de 
huidige ramingen zal ook in 2009 een 
significante niet-toegewezen marge in 
rubriek 2 voorkomen. De in deze 
verordening bedoelde acties moeten 
echter worden gefinancierd ten laste van 
rubriek 4 van het meerjarig financieel 
kader. Dit betekent dat het 
Interinstitutioneel Akkoord moet 
worden aangepast.

Or. en

Amendement 20
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De omstandigheden waardoor de 
huidige financieringsfaciliteit noodzakelijk 
is geworden (namelijk de hoge 
voedselprijzen) hebben ook geleid tot een 
daling van de landbouwuitgaven in 

(8) De omstandigheden waardoor de 
huidige financieringsfaciliteit noodzakelijk 
is geworden (namelijk de hoge 
voedselprijzen) hebben ook geleid tot een 
daling van de landbouwuitgaven in 
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rubriek 2 van het financiële kader. Volgens 
de huidige ramingen zal ook in 2009 een 
significante niet-toegewezen marge in 
rubriek 2 voorkomen.

rubriek 2 van het financiële kader.

Or. de

Motivering

Het is te vroeg om nu reeds een raming van de marges in rubriek 2 voor 2009 te maken.

Amendement 21
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De communautaire responsstrategie 
moet de landbouwsector in de 
ontwikkelingslanden op korte tot 
middellange termijn een krachtige 
stimulans geven om de voedselvoorziening 
op te drijven en tegelijk de negatieve 
gevolgen van de stijging van de 
voedselprijzen voor de armsten in deze 
landen sterk terugdringen. Respons van 
de aanbodzijde is ook in het belang van de 
Gemeenschap om zodoende de huidige 
druk op de landbouwprijzen te verlichten.

(9) Het meest passende en doeltreffende 
antwoord op de huidige voedselcrisis is de 
voedselhulp aan de ontwikkelingslanden 
te verhogen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Die instrumenten zijn echter in 2008 
al maximaal ingezet of 

(11) Die instrumenten zijn echter in 2008 
al maximaal ingezet of 
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geherprogrammeerd om de negatieve 
gevolgen van de hoge voedselprijzen in de 
ontwikkelingslanden op te vangen. In 2009 
zou in zeer beperkte mate dezelfde 
werkwijze kunnen worden toegepast, maar 
dat zou absoluut onvoldoende zijn om in de 
behoeften te voorzien.

geherprogrammeerd om de negatieve 
gevolgen van de hoge voedselprijzen in de 
ontwikkelingslanden op te vangen. In 2009 
zou in zeer beperkte mate dezelfde 
werkwijze kunnen worden toegepast, maar 
dat zou absoluut onvoldoende zijn om in de 
behoeften te voorzien. Gezien de huidige 
situatie van voedselschaarste en
aanzienlijke prijsstijgingen op de 
wereldmarkt, die de volgende jaren zou 
kunnen aanhouden, moeten de 
instrumenten voor ontwikkelingssteun ten 
laste van rubriek 4 van de 
gemeenschapsbegroting worden versterkt, 
zonder afbreuk te doen aan de belangen 
van de landbouwsector in de Europese 
Unie.

Or. es

Amendement 23
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Onder de huidige omstandigheden, 
waarbij de hoge voedselprijzen tot lagere 
GLB-uitgaven leiden, stelt de Commissie 
voor de bespaarde bedragen gedeeltelijk 
over te hevelen naar de 
landbouwproductie in de 
ontwikkelingslanden.

Schrappen

Or. en
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Amendement 24
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Onder de huidige omstandigheden, 
waarbij de hoge voedselprijzen tot lagere 
GLB-uitgaven leiden, stelt de Commissie 
voor de bespaarde bedragen gedeeltelijk 
over te hevelen naar de landbouwproductie 
in de ontwikkelingslanden.

(12) Onder de huidige omstandigheden, 
waarbij de hoge voedselprijzen tot lagere 
GLB-uitgaven leiden, stelt de Commissie 
voor de bespaarde bedragen gedeeltelijk 
over te hevelen naar de landbouwproductie 
in de ontwikkelingslanden. Indien 
onverwacht opnieuw extra middelen 
nodig zijn, moet echter eerst de 
mogelijkheid van een herschikking van 
onbenutte middelen worden onderzocht, 
en moeten de gebruikelijke 
begrotingsprocedures strikt worden 
toegepast.

Or. de

Motivering

De begrotingsautoriteit is overeenkomstig de artikelen 21-23 verplicht de mogelijkheid van 
herschikking te onderzoeken.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Onder de huidige omstandigheden, 
waarbij de hoge voedselprijzen tot lagere 
GLB-uitgaven leiden, stelt de Commissie 
voor de bespaarde bedragen gedeeltelijk 
over te hevelen naar de 
landbouwproductie in de 
ontwikkelingslanden.

(12) In de huidige situatie van hoge 
voedselprijzen stelt de Commissie voor de 
acties ten behoeve van de 
landbouwproductie in de 
ontwikkelingslanden te versterken.



PE412.245v02-00 10/35 AM\744047NL.doc

NL

Or. es

Amendement 26
Catherine Neris

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Onder de huidige omstandigheden, 
waarbij de hoge voedselprijzen tot lagere 
GLB-uitgaven leiden, stelt de Commissie 
voor de bespaarde bedragen gedeeltelijk 
over te hevelen naar de landbouwproductie 
in de ontwikkelingslanden.

(12) Onder de huidige omstandigheden, 
waarbij de hoge voedselprijzen tot lagere 
GLB-uitgaven leiden, stelt de Commissie 
voor de bespaarde bedragen met het oog op 
de stabilisatie van de sector gedeeltelijk 
over te hevelen naar de landbouwproductie 
in de ontwikkelingslanden.

Or. fr

Amendement 27
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is evenwel noodzakelijk de 
belangen van de Europese landbouwers te 
beschermen en te waarborgen dat dit 
voorstel onder geen beding kan leiden tot 
de inwerkingtreding van het mechanisme 
van de financiële discipline vastgesteld bij 
de Verordeningen (EG) nr. 1782/2003 van 
de Raad en (EG) nr. 1290/2005 van de 
Raad.

(13) Het is evenwel noodzakelijk de 
belangen van de Europese landbouwers, 
die ook aanzienlijk onder de hogere 
productiekosten in de 
landbouwproductiesectoren en in de 
visserijsector te lijden hebben, te 
beschermen en te waarborgen dat dit 
voorstel onder geen beding kan leiden tot 
de inwerkingtreding van het mechanisme 
van de financiële discipline vastgesteld bij 
de Verordeningen (EG) nr. 1782/2003 van 
de Raad en (EG) nr. 1290/2005 van de 
Raad. Bovendien moet rekening worden 
gehouden met het feit dat bij de 
hervormingen in het kader van de 
check-up van het GLB middelen voor 
begeleidende maatregelen voor de 
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herstructurering en ondersteuning van 
met name de melksector en de schapen-
en geitensector, alsmede middelen voor 
de bescherming van de belangen van zeer 
kwetsbare regio's nodig zijn.

Or. de

Motivering

"Soft landing": begeleidende maatregelen voor herstructurering en andere nieuwe 
uitdagingen zoals hogere productiekosten ingevolge de hogere energieprijzen, moeten 
evenzeer in aanmerking worden genomen.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De nieuwe ontwikkelingshulp 
moet aldus worden beheerd dat de 
voedselvoorziening van de plaatselijke 
bevolking wordt gewaarborgd en dat 
geen landbouwproductie ontstaat die 
uitsluitend gericht is op de export van 
grondstoffen naar de ontwikkelde landen. 
Dat zou immers in strijd zijn met de 
doelstellingen van deze maatregel, 
omdat niet zou worden voorzien in de 
plaatselijke behoeften en omdat een 
risico op oneerlijke concurrentie met 
de Europese productie zou ontstaan.

Or. es



PE412.245v02-00 12/35 AM\744047NL.doc

NL

Amendement 29
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Bijgevolg moet een specifieke 
financieringsfaciliteit worden vastgesteld, 
die een aanvulling vormt op de bestaande 
ontwikkelingsinstrumenten en het 
instrument voor humanitaire hulp, teneinde 
aanvullende spoedmaatregelen te kunnen 
goedkeuren voor een snelle aanpak van de 
gevolgen van de huidige snel stijgende 
voedselprijzen in de ontwikkelingslanden.

(14) Bijgevolg kan een specifieke 
financieringsfaciliteit worden vastgesteld, 
die een aanvulling vormt op de bestaande 
ontwikkelingsinstrumenten en het 
instrument voor humanitaire hulp, teneinde 
aanvullende spoedmaatregelen te kunnen 
goedkeuren voor een snelle aanpak van de 
gevolgen van de huidige snel stijgende 
voedselprijzen in de ontwikkelingslanden. 
Het toezicht op de uitgetrokken financiële 
middelen moet volgens de in de Europese 
Unie geldende normen worden verricht.

Or. de

Motivering

De nieuwe faciliteit mag geen automatisme zijn. Controle op de doelmatige toepassing ervan 
is noodzakelijk.

Amendement 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Bijgevolg moet een specifieke 
financieringsfaciliteit worden vastgesteld, 
die een aanvulling vormt op de bestaande 
ontwikkelingsinstrumenten en het 
instrument voor humanitaire hulp, teneinde 
aanvullende spoedmaatregelen te kunnen 
goedkeuren voor een snelle aanpak van de 
gevolgen van de huidige snel stijgende 
voedselprijzen in de ontwikkelingslanden.

(14) Bijgevolg moet een specifieke 
financieringsfaciliteit worden vastgesteld, 
die een aanvulling vormt op de bestaande 
ontwikkelingsinstrumenten en het 
instrument voor humanitaire hulp, teneinde 
aanvullende spoedmaatregelen te kunnen 
goedkeuren voor een snelle aanpak van de 
gevolgen van de huidige snel stijgende 
voedselprijzen in de ontwikkelingslanden. 
Hierbij dient rekening te worden 
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gehouden met de recente aanbevelingen 
van de in opdracht van de VN verrichte 
IAASTD-studie, met name wat betreft de 
participatie van plaatselijke NGO's en 
landbouwersorganisaties in de planning 
van maatregelen en de opleiding van 
landbouwers, alsmede het belang van 
biodiversiteit en aan de plaatselijke 
omstandigheden aangepaste zaden in de 
strijd tegen de honger.

Or. en

Motivering

De Internationale beoordeling van landbouwkennis, wetenschap en technologie voor 
ontwikkeling (IAASTD) is een belangrijk wereldwijd initiatief, dat tot stand is gekomen na 
raadpleging van 900 deelnemers uit 110 landen uit alle regio's van de wereld, op initiatief 
van de FAO, UNDP, de Wereldbank en andere internationale organisaties. Het rapport werd 
in 2008 gepubliceerd en is al door 58 landen ondertekend. Het is het omvangrijkste en meest 
recente document met aanbevelingen voor het de strijd tegen armoede en honger.

Amendement 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Bijgevolg moet een specifieke 
financieringsfaciliteit worden vastgesteld, 
die een aanvulling vormt op de bestaande 
ontwikkelingsinstrumenten en het 
instrument voor humanitaire hulp, teneinde 
aanvullende spoedmaatregelen te kunnen 
goedkeuren voor een snelle aanpak van de 
gevolgen van de huidige snel stijgende 
voedselprijzen in de ontwikkelingslanden.

(14)  Bijgevolg moet binnen rubriek 4 van 
de gemeenschapsbegroting een specifieke 
financieringsfaciliteit worden vastgesteld, 
die een aanvulling vormt op de bestaande 
ontwikkelingsinstrumenten en het 
instrument voor humanitaire hulp, teneinde 
aanvullende spoedmaatregelen te kunnen 
goedkeuren voor een snelle aanpak van de 
gevolgen van de huidige snel stijgende 
voedselprijzen in de ontwikkelingslanden.

Or. es



PE412.245v02-00 14/35 AM\744047NL.doc

NL

Amendement 32
Catherine Neris

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De resultaten van de gezamenlijke 
benutting van de financieringsfaciliteit en 
de bestaande programma's met het oog op 
deze doelstellingen moeten regelmatig 
worden geëvalueerd, om de opbouw van 
de landbouwproductiemiddelen in de 
ontwikkelingslanden op lange termijn 
te kunnen volgen.

Or. fr

Amendement 33
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De maatregelen die aan de hand van 
deze faciliteit worden goedgekeurd, 
moeten de ontwikkelingslanden helpen 
hun landbouwproductiviteit in de 
komende seizoenen op te voeren, snel te 
voorzien in de directe behoeften van de 
landen en hun bevolking, de eerste 
stappen te nemen die nodig zijn om 
verergering van de onzekere 
voedselsituatie zoveel mogelijk te 
voorkomen en bij te dragen tot het 
verminderen van de effecten van de hoge 
voedselprijzen wereldwijd ten gunste van 
de allerarmsten, maar ook van de 
consumenten en de landbouwers in 
Europa.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De door de Commissie voorgestelde faciliteit is geen onmiddellijke en dringende respons. De 
productie kan hierdoor pas tijdens het volgende seizoen worden aangezwengeld.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De maatregelen die aan de hand van 
deze faciliteit worden goedgekeurd, 
moeten de ontwikkelingslanden helpen hun 
landbouwproductiviteit in de komende 
seizoenen op te voeren, snel te voorzien in 
de directe behoeften van de landen en hun 
bevolking, de eerste stappen te nemen die 
nodig zijn om verergering van de onzekere 
voedselsituatie zoveel mogelijk te 
voorkomen en bij te dragen tot het 
verminderen van de effecten van de hoge 
voedselprijzen wereldwijd ten gunste van 
de allerarmsten, maar ook van de 
consumenten en de landbouwers in Europa.

(15) De maatregelen die aan de hand van 
deze faciliteit worden goedgekeurd, 
moeten de ontwikkelingslanden helpen hun 
landbouwproductiviteit in de komende 
seizoenen op te voeren, snel te voorzien in 
de directe behoeften van de landen en hun 
bevolking, de eerste stappen te nemen die 
nodig zijn om verergering van de onzekere 
voedselsituatie zoveel mogelijk te 
voorkomen en bij te dragen tot het 
verminderen van de effecten van de hoge 
voedselprijzen wereldwijd ten gunste van 
de allerarmsten, maar ook van de 
consumenten en de landbouwers in Europa.
De communautaire steun moet voldoen 
aan een aantal minimale 
milieuvoorwaarden en aan de bepalingen 
van de basisverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Or. es

Motivering

De Europese Unie moet de eerbiediging van passende normen op het gebied van milieu en 
arbeidsrecht door de arme landen aanmoedigen. Het voorstel van de Commissie besteedt in 
het geheel geen aandacht aan deze aspecten, die tegenwoordig  in de verschillende Europese 
beleidsvormen van cruciaal belang zijn.
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Amendement 35
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De maatregelen die aan de hand van 
deze faciliteit worden goedgekeurd, 
moeten de ontwikkelingslanden helpen hun 
landbouwproductiviteit in de komende 
seizoenen op te voeren, snel te voorzien in 
de directe behoeften van de landen en hun 
bevolking, de eerste stappen te nemen die 
nodig zijn om verergering van de onzekere 
voedselsituatie zoveel mogelijk te 
voorkomen en bij te dragen tot het 
verminderen van de effecten van de hoge 
voedselprijzen wereldwijd ten gunste van 
de allerarmsten, maar ook van de 
consumenten en de landbouwers in 
Europa.

(15) De maatregelen die aan de hand van 
deze faciliteit worden goedgekeurd, 
moeten de ontwikkelingslanden helpen hun 
landbouwproductiviteit in de komende 
seizoenen op te voeren, snel te voorzien in 
de directe behoeften van de landen en hun 
bevolking, de eerste stappen te nemen die 
nodig zijn om verergering van de onzekere 
voedselsituatie zoveel mogelijk te 
voorkomen en bij te dragen tot het 
verminderen van de effecten van de hoge 
voedselprijzen wereldwijd ten gunste van 
de allerarmsten, maar ook van de 
consumenten in Europa.

Or. en

Amendement 36
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Gezien het specifieke karakter van de 
maatregelen krachtens deze verordening 
moeten efficiënte, soepele, transparante en 
snelle besluitvormingsprocedures voor de 
financiering worden vastgesteld, waarbij 
alle betrokken instellingen nauw met elkaar 
samenwerken. Deze verordening voorziet 
meer in het bijzonder in de financiering 
van maatregelen die internationale 
organisaties ondersteunen of bereid zijn te 
ondersteunen en die al vóór de 
goedkeuring van deze verordening zijn 

(16) Gezien het specifieke karakter van de 
maatregelen krachtens deze verordening 
moeten efficiënte, soepele, transparante en 
snelle besluitvormingsprocedures voor de 
financiering worden vastgesteld, waarbij 
alle betrokken instellingen nauw met elkaar 
samenwerken. Deze verordening voorziet 
meer in het bijzonder in de financiering 
van maatregelen die al vóór de 
goedkeuring van deze verordening zijn 
opgestart, en wel vanaf 20 juni 2008, de 
datum van de conclusies van de Europese 
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opgestart, en wel vanaf 20 juni 2008, de 
datum van de conclusies van de Europese 
Raad.

Raad.

Or. en

Amendement 37
Esther De Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De tenuitvoerlegging van deze 
verordening wordt van nabij opgevolgd 
en valt onder de jaarlijkse 
kwijtingsprocedure. De financiering van 
deze verordening door internationale 
organisaties mag geen hinderpaal vormen 
voor begrotingscontrole, doelmatigheid en 
doorzichtigheid van de EU-uitgaven.

Or. en

Amendement 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Gemeenschap financiert maatregelen 
ter ondersteuning van een snelle en directe 
respons op de gestegen voedselprijzen in 
de ontwikkelingslanden over de periode die 
zich uitstrekt tussen noodhulp en 
ontwikkelingssamenwerking op 
middellange en lange termijn.

1. De Gemeenschap financiert maatregelen 
ter ondersteuning van een speciale 
restitutie die het mogelijk maakt Europese 
landbouwproductiemiddelen over te 
dragen als een snelle en directe respons op 
de gestegen voedselprijzen in de 
ontwikkelingslanden over de periode die 
zich uitstrekt tussen noodhulp en 
ontwikkelingssamenwerking op 
middellange en lange termijn.
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Or. en

Amendement 39
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Gemeenschap financiert maatregelen
ter ondersteuning van een snelle en directe 
respons op de gestegen voedselprijzen in 
de ontwikkelingslanden over de periode die 
zich uitstrekt tussen noodhulp en 
ontwikkelingssamenwerking op 
middellange en lange termijn.

1. De Gemeenschap financiert naast kleine 
kredieten ook productiemiddelen die in 
de Europese Unie moeten worden 
aangeschaft, ter ondersteuning van een 
snelle en directe respons op de gestegen 
voedselprijzen in de ontwikkelingslanden 
over de periode die zich uitstrekt tussen 
noodhulp en ontwikkelingssamenwerking 
op middellange en lange termijn.

Or. de

Amendement 40
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De maatregelen komen overeenkomstig 
de onderstaande bepalingen ten goede van 
de ontwikkelingslanden, als omschreven 
door OESO/DAC, en hun bevolking.

2. De maatregelen komen overeenkomstig 
de onderstaande bepalingen ten goede aan 
de ontwikkelingslanden, als omschreven 
door OESO/DAC, en hun bevolking, 
alsook aan de Europese producenten.

Or. de

Motivering

De Europese producenten moeten evenzeer worden beschermd.
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Amendement 41
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 –  alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De maatregelen komen overeenkomstig 
de onderstaande bepalingen ten goede van 
de ontwikkelingslanden, als omschreven 
door OESO/DAC, en hun bevolking.

2. De maatregelen komen overeenkomstig 
de onderstaande bepalingen ten goede aan 
de Europese landbouwers, de 
ontwikkelingslanden, als omschreven door 
OESO/DAC, en hun bevolking.

Or. en

Amendement 42
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 –  alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie keurt de in lid 1 bedoelde 
maatregelen goed. Die maatregelen beogen 
de financiering van internationale 
initiatieven ter ondersteuning van de 
doelstellingen van deze verordening, die 
worden uitgevoerd door regionale en 
mondiale internationale organisaties. De 
Commissie stelt het Europees Parlement 
en de Raad daarvan in kennis.

De Commissie keurt de in lid 1 bedoelde 
maatregelen goed.  Die maatregelen 
beogen de financiering van internationale 
initiatieven ter ondersteuning van de 
doelstellingen van deze verordening, die 
worden uitgevoerd door regionale en 
mondiale internationale organisaties. Het 
Europees Parlement is een volwaardige 
partner bij de uitvoering van de 
voorgestelde maatregelen: het Parlement 
houdt toezicht op de uitgaven en het 
administratief beheer van de faciliteit, en 
de Commissie brengt om de vier maanden 
bij het Parlement verslag uit over de 
vorderingen van de faciliteit wat betreft de 
verwezenlijking van de gestelde doelen.

Or. en
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Amendement 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 –  alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie keurt de in lid 1 bedoelde 
maatregelen goed. Die maatregelen beogen 
de financiering van internationale 
initiatieven ter ondersteuning van de 
doelstellingen van deze verordening, die 
worden uitgevoerd door regionale en 
mondiale internationale organisaties. De 
Commissie stelt het Europees Parlement en 
de Raad daarvan in kennis.

De Commissie keurt de in lid 1 bedoelde 
maatregelen goed. Die maatregelen beogen 
de financiering van internationale 
initiatieven ter ondersteuning van de 
doelstellingen van deze verordening, die 
worden uitgevoerd door regionale en 
mondiale internationale organisaties, in 
samenwerking met plaatselijke 
landbouwersorganisaties. De Commissie 
stelt het Europees Parlement en de Raad 
daarvan in kennis.

Or. en

Amendement 44
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een land komt niet voor steun in 
aanmerking - ook als het voor de rest aan 
de in de Bijlage vastgestelde criteria 
voldoet - indien:
- het natuurlijke bosareaal afneemt,
- meer landbouwproducten worden 
uitgevoerd dan ingevoerd,
- sprake is van woestijnvorming, 
overbegrazing of onverantwoord 
watergebruik.

Or. en
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Motivering

Communautaire steun moet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van duurzame 
ontwikkeling en met het milieubeleid.

De voedselcrisis moet worden aangepakt in landen die netto-voedselimporteurs zijn.

Amendement 45
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer het uit te voeren programma 
een regionaal of grensoverschrijdend 
karakter heeft, kan de Commissie met het 
oog op de samenhang en doeltreffendheid 
van de Gemeenschapssteun besluiten dat 
bevolkingsgroepen van andere 
ontwikkelingslanden die niet tot de 
betrokken regio behoren, van het 
programma kunnen profiteren.

Schrappen

Or. de

Motivering

Alleen de vastgestelde landen moeten worden ondersteund.

Amendement 46
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Internationale organisaties, met inbegrip 
van regionale organisaties (hierna 
"internationale organisaties" genoemd) 
worden geselecteerd op basis van hun 
capaciteit om overeenkomstig de 

5. Internationale organisaties, met inbegrip 
van regionale organisaties (hierna 
"internationale organisaties" genoemd) 
worden geselecteerd op basis van hun 
capaciteit om overeenkomstig de 
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doelstellingen van deze verordening snel 
en degelijk hulp te bieden die inspeelt op 
de specifieke behoeften van de begunstigde 
ontwikkelingslanden.

doelstellingen van deze verordening snel 
en degelijk hulp te bieden die inspeelt op 
de specifieke behoeften van de begunstigde 
ontwikkelingslanden. Daarnaast worden 
deze organisaties geselecteerd op basis 
van hun capaciteit om middelen met een 
minimum aan administratieve procedures 
daadwerkelijk en doeltreffend te verdelen.

Or. en

Amendement 47
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Internationale organisaties, met 
inbegrip van regionale organisaties 
(hierna "internationale organisaties" 
genoemd) worden geselecteerd op basis 
van hun capaciteit om overeenkomstig de 
doelstellingen van deze verordening snel 
en degelijk hulp te bieden die inspeelt op 
de specifieke behoeften van de begunstigde 
ontwikkelingslanden.

5. Plaatselijke banken die actief zijn in de 
landbouwsector worden geselecteerd op 
basis van hun capaciteit om 
overeenkomstig de doelstellingen van deze 
verordening snel en degelijk hulp te bieden 
die inspeelt op de specifieke behoeften van 
de begunstigde ontwikkelingslanden.

Or. en

Motivering

In plaats van internationale organisaties moeten plaatselijke banken die actief zijn in de 
landbouwsector en, indien mogelijk, de Europese Investeringsbank en verwante organisaties, 
in aanmerking komen voor financiering.
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Amendement 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De hoofddoelstellingen van de steun en 
samenwerking op grond van deze 
verordening zijn het aanmoedigen van een 
positieve aanbodrespons van de 
landbouwsector in de begunstigde landen 
en regio’s in het kader van hun duurzame 
ontwikkeling, en het ondersteunen van 
activiteiten om snel en direct de negatieve 
effecten van de hoge voedselprijzen 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
voedselzekerheid te verminderen.

1. De hoofddoelstellingen van de steun en 
samenwerking op grond van deze 
verordening zijn het aanmoedigen van 
een duurzame ontwikkeling van de 
landbouwproductie en de plaatselijke 
markten met het oog op een positieve 
aanbodrespons van de landbouwsector in 
de begunstigde landen en regio’s in het 
kader van hun duurzame ontwikkeling, en 
het ondersteunen van activiteiten om snel 
en direct de negatieve effecten van de hoge 
voedselprijzen overeenkomstig de 
doelstellingen van de voedselzekerheid te 
verminderen.

Or. en

Amendement 49
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De hoofddoelstellingen van de steun en 
samenwerking op grond van deze 
verordening zijn het aanmoedigen van een 
positieve aanbodrespons van de 
landbouwsector in de begunstigde landen 
en regio’s in het kader van hun duurzame 
ontwikkeling, en het ondersteunen van 
activiteiten om snel en direct de negatieve 
effecten van de hoge voedselprijzen 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
voedselzekerheid te verminderen.

1. De hoofddoelstellingen van de steun en 
samenwerking op grond van deze 
verordening zijn het aanmoedigen van een 
positieve aanbodrespons van de 
landbouwsector in de begunstigde landen 
en regio’s in het kader van hun duurzame 
ontwikkeling, en het ondersteunen van 
activiteiten om snel en direct aan de 
voedselbehoeften van de plaatselijke 
bevolking tegemoet te komen en de 
negatieve effecten van de hoge 
voedselprijzen overeenkomstig de 
doelstellingen van de voedselzekerheid te 
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verminderen.

Or. es

Amendement 50
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bestaande programma's en 
projecten moeten voordien worden 
gecontroleerd, met dien verstande dat 
alleen goedgekeurde, toekomstgerichte 
projecten die uiteindelijk de kleine 
landbouwondernemingen en de 
plattelandsstructuren ten goede komen 
bijkomende steun ontvangen, waarbij een 
doelmatig gebruik van de middelen moet 
worden verzekerd en ongewenste 
neveneffecten moeten worden vermeden.

Or. de

Amendement 51
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bijstand en samenwerking van de 
Gemeenschap worden vastgesteld in een 
reeks besluiten voor de financiering van de 
steunmaatregelen beschreven in artikel 1, 
leden 1, 2 en 3, die door de Commissie 
worden goedgekeurd.

1. De bijstand en samenwerking van de 
Gemeenschap worden vastgesteld in een 
reeks besluiten voor de financiering van 
een speciale restitutie aan Europese 
landbouwers met het oog op de 
steunmaatregelen beschreven in artikel 1, 
leden 1, 2 en 3, die door de Commissie 
worden goedgekeurd.

Or. en



AM\744047NL.doc 25/35 PE412.245v02-00

NL

Amendement 52
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 –  letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen voor een betere toegang tot 
landbouwinputs en -diensten, met inbegrip 
van meststoffen en zaaizaad;

a) maatregelen voor een grotere 
productiecapaciteit, onder meer door 
een betere toegang van landbouwers tot 
kredieten en tot landbouwinputs en  
diensten, in voorkomend geval met 
inbegrip van meststoffen en zaaizaad.
Daarbij wordt rekening gehouden met de 
behoeften van de betrokken landbouwers 
en wordt gekozen voor marktgebaseerde 
oplossingen;

Or. en

Motivering

Een betere toegang van landbouwers tot kredieten wordt de belangrijkste doelstelling van 
deze faciliteit. Landbouwers krijgen hierdoor immers de kans om zelf te beslissen welke 
maatregelen met het oog op de verbetering van de productie zij in hun specifieke situatie het 
meest geschikt achten. Alvorens dergelijke mechanismen worden opgezet dient echter grondig 
te worden onderzocht wat de specifieke behoeften van de betrokken landbouwers zijn en welke 
hinderpalen een verbetering van hun inkomen overeenkomstig hun wensen in de weg staan.

Amendement 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 –  letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen voor een betere toegang tot 
landbouwinputs en -diensten, met inbegrip 
van meststoffen en zaaizaad;

a) maatregelen voor een betere toegang, 
met name van kleine landbouwbedrijven,
tot landbouwinputs en  diensten, met 
inbegrip van meststoffen en aan de 
plaatselijke situatie aangepast zaaizaad, 
alsmede tot hulpbronnen als water en 
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grond;

Or. en

Amendement 54
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 –  letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen voor een betere toegang tot 
landbouwinputs en -diensten, met inbegrip 
van meststoffen en zaaizaad;

a) maatregelen voor een betere toegang tot 
landbouwinputs en -diensten, met inbegrip 
van zaaizaad;

Or. en

Motivering

De EU is netto-importeur van meststoffen. Bovendien is voor de productie van meststoffen 
aardgas nodig, waarvoor de EU grotendeels afhankelijk is van import.

Amendement 55
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen voor een betere toegang tot 
landbouwinputs en –diensten, met 
inbegrip van meststoffen en zaaizaad;

a) maatregelen voor een betere toegang tot 
landbouwproductiemiddelen, met inbegrip 
van meststoffen en zaaizaad;

Or. de



AM\744047NL.doc 27/35 PE412.245v02-00

NL

Amendement 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 –  letter a bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het opzetten van 
infrastructuurvoorzieningen die het 
mogelijk maken de plaatselijke 
voedselproductie en afzet te ontwikkelen, 
zoals laagrentende leningen, 
opslagfaciliteiten, plaatselijke 
zaaizaadbanken, alsook beroepsopleiding 
en advies inzake landbouwpraktijken;

Or. en

Amendement 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 –  letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maatregelen voor het creëren van 
vangnetten om de productiecapaciteit van 
de landbouw te handhaven of te verbeteren 
en te voorzien in de elementaire 
voedselbehoeften van de kwetsbaarste 
bevolkingsgroepen.

b) maatregelen voor het creëren van 
vangnetten om de productiecapaciteit van 
de landbouw te handhaven of te verbeteren 
en te voorzien in de elementaire 
voedselbehoeften van de kwetsbaarste 
bevolkingsgroepen, waarbij elke vorm van 
dumping of verstoring van de plaatselijke 
productie en markten moet worden 
voorkomen.

Or. en
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Amendement 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 –  letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) maatregelen om partnerregeringen 
te ondersteunen bij de vaststelling en 
tenuitvoerlegging van doeltreffend 
nationaal beleid inzake voedselveiligheid, 
in nauwe samenwerking met plaatselijke 
landbouwersorganisaties en 
consumenten.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) technisch advies en opleidingsacties 
met het oog op de naleving van de in de 
EU-wetgeving geldende milieunormen.

Or. es

Amendement 60
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Er wordt geen steun verleend voor 
de productie van grondstoffen voor:
- exotische of luxegoederen (cacao, thee, 
tabak, koffie), en
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- biobrandstoffen.

Or. en

Motivering

Doel van dit voorstel is de voedselcrisis in de ontwikkelingslanden aan te pakken. Daarom 
moet steun worden verleend voor de productie van basisvoedsel.

Amendement 61
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Steunmaatregelen die in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van deze verordening zijn, kunnen 
worden gefinancierd tot ten hoogste 1% 
van het in artikel 10, lid 1, genoemde 
bedrag.

Schrappen

Or. de

Motivering

Omdat de middelen aan reeds lopende activiteiten worden besteed, zijn bijkomende 
administratiekosten niet nodig.

Amendement 62
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Zowel de Commissie als het 
Europees Parlement zullen nauw toezicht 
houden op de uitbetaling van middelen 
aan de internationale organisaties en op 
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de uitgaven van deze organisaties in de 
gesteunde landen, om te verzekeren dat 
het geld van de Europese Unie 
daadwerkelijk en doelmatig wordt benut 
voor de verwezenlijking van de hierboven 
genoemde doelen. 

Or. en

Amendement 63
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Internationale organisaties die voldoen 
aan de voorwaarden van artikel 43 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 
2342/2002 van de Raad, komen in 
aanmerking voor financiering.

Plaatselijke banken die actief zijn in de 
landbouwsector komen in aanmerking 
voor financiering. Indien mogelijk komen 
ook de Europese Investeringsbank en 
verwante organisaties in aanmerking voor 
financiering.

Or. en

Motivering

In plaats van internationale organisaties moeten plaatselijke banken die actief zijn in de 
landbouwsector en, indien mogelijk, de Europese Investeringsbank en verwante organisaties, 
in aanmerking komen voor financiering.

Amendement 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De communautaire steun wordt 
afhankelijk gesteld van de eerbiediging 
van een aantal minimale 
milieuvoorwaarden en de basisverdragen 
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van de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO).

Or. es

Amendement 65
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deelname aan de contractprocedures 
staat open voor alle natuurlijke en 
rechtspersonen die in aanmerking komen 
overeenkomstig het geografische 
ontwikkelingsinstrument dat van 
toepassing is op het land waar de maatregel 
wordt uitgevoerd, en voor alle natuurlijke 
en rechtspersonen die in aanmerking 
komen overeenkomstig de regels van de 
uitvoerende internationale organisatie, 
waarbij alle donoren een gelijke 
behandeling moeten krijgen. Dezelfde 
regels gelden voor leveringen en 
materialen. Deskundigen van alle 
nationaliteiten komen in aanmerking.

3. Deelname aan de contractprocedures 
staat open voor alle natuurlijke en 
rechtspersonen die in aanmerking komen 
overeenkomstig het geografische 
ontwikkelingsinstrument dat van 
toepassing is op het land waar de maatregel 
wordt uitgevoerd, en voor alle natuurlijke 
en rechtspersonen die in aanmerking 
komen overeenkomstig de regels van de 
uitvoerende internationale organisatie, 
waarbij alle donoren een gelijke 
behandeling moeten krijgen. Deskundigen 
van alle nationaliteiten komen in 
aanmerking, maar de productiemiddelen, 
leveringen en materialen moeten in de EU 
worden aangeschaft.

Or. de

Amendement 66
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De uit hoofde van deze verordening 
gefinancierde maatregelen moeten in 
overeenstemming zijn met de Verklaring 
van Parijs over de doeltreffendheid van de 
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hulp. In de verslagen als bedoeld in 
artikel 9 wordt aan dit vereiste bijzondere 
aandacht besteed. 

Or. en

Motivering

Alle maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden gefinancierd, moeten in 
overeenstemming zijn met de Verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van de hulp, met 
name omdat het over een tijdelijke faciliteit gaat. Er dient voor te worden gezorgd dat de 
faciliteit op doeltreffende wijze bijdraagt tot een duurzame verbetering van de situatie.

Amendement 67
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Betalingsverplichtingen worden 
aangegaan op basis van de besluiten van de 
Commissie.

1. Betalingsverplichtingen worden 
aangegaan op basis van de besluiten die 
door de Commissie en het Europees 
Parlement op voet van gelijkheid worden 
genomen.

Or. en

Amendement 68
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De krachtens deze verordening 
goedgekeurde maatregelen kunnen dienen 
voor de financiering van activiteiten die 
direct worden gesteund door maatregelen 
die door de in aanmerking komende landen 
of andere in artikel 4 bedoelde organisaties 
vóór de inwerkingtreding van deze 

2. De krachtens deze verordening 
goedgekeurde maatregelen kunnen, zodra 
het Europees Parlement zijn besluit heeft 
genomen,dienen voor de financiering van 
activiteiten die direct worden gesteund 
door maatregelen die door de in 
aanmerking komende landen of andere in 
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verordening, maar niet vóór 20 juni 2008, 
zijn gestart of gefinancierd.

artikel 4 bedoelde organisaties vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zijn gestart of gefinancierd. De in het 
kader van deze verordening toegekende 
middelen zijn bedoeld als bijkomende 
steun.

Or. de

Amendement 69
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het totale financiële referentiebedrag 
voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening over de periode 2008-2009 is 
1 miljard euro.

Schrappen

2. Voor 2008 is het referentiebedrag 750 
miljoen euro.
3. Voor 2009 is het referentiebedrag ten 
hoogste 250 miljoen euro.
4. In de jaarlijkse betalingsverplichting 
wordt in rubriek 2 van het financiële 
kader een marge van ten minste 600 
miljoen euro opgenomen, op basis van de 
prognose in het recentste verslag over het 
alarmsysteem vastgesteld bij Verordening 
(EG) nr. 1290/2005. Indien die marge 
voor een bepaald jaar niet beschikbaar is, 
wordt het maximumbedrag dat krachtens 
deze verordening voor dat jaar kan 
worden vastgelegd, verlaagd teneinde de 
marge in rubriek 2 weer op peil te 
brengen.

Or. en
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Amendement 70
Esther De Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het totale financiële referentiebedrag 
voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening over de periode 2008-2009 is 
1 miljard euro.

1. Het totale financiële referentiebedrag 
voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening over de periode 2008-2009 is 
1 miljard euro. Dit referentiebedrag wordt 
gefinancierd uit rubriek 4 van het 
financieel kader.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In de jaarlijkse betalingsverplichting 
wordt in rubriek 2 van het financiële 
kader een marge van ten minste 600 
miljoen euro opgenomen, op basis van de 
prognose in het recentste verslag over het 
alarmsysteem vastgesteld bij Verordening 
(EG) nr. 1290/2005. Indien die marge
voor een bepaald jaar niet beschikbaar is, 
wordt het maximumbedrag dat krachtens 
deze verordening voor dat jaar kan 
worden vastgelegd, verlaagd teneinde de 
marge in rubriek 2 weer op peil te 
brengen.

4. Het vastgelegde bedrag wordt 
gefinancierd ten laste van rubriek 4 van 
de gemeenschapsbegroting, zodat het 
besluit inzake het financieel kader voor de 
lopende programmeringsperiode niet moet 
worden gewijzigd.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de volgende herziening van de 
gemeenschapsbegroting zal de Commissie 
het Europees Parlement en de Raad een 
verslag voorleggen waarin wordt 
nagegaan of de ontwikkelingssteun door 
middel van een verhoging van de 
middelen van rubriek 4 moet worden 
uitgebreid om het hoofd te bieden aan de 
stijging van de landbouwprijzen in de 
arme landen en aan de voedselschaarste 
waarmee de plaatselijke bevolking wordt 
geconfronteerd. Deze verhoging mag niet 
ten koste gaan van de 
begrotingsbehoeften van de Europese 
landbouwers.

Or. es
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