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Ändringsförslag 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

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.

Ändringsförslag 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Förslag till förordning
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av den internationella 
utvärderingen av den roll som vetenskap i 
jordbruket och teknik för utveckling 
(IAASTD) spelar,

Or. en
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Ändringsförslag 15
Esther De Lange

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Vid sitt sammanträde den 
20 juni 2008 bekräftade Europeiska 
unionen med kraft sitt åtagande att nå ett 
gemensamt mål för det offentliga 
biståndet på 0,56 % av BNI senast 2010 
och 0,7 5 av BNI senast 2015, i enlighet 
med rådets slutsatser från maj 2005, 
Europeiska rådets slutsatser från 
juni 2005 och det europeiska 
samförståndet om utveckling. 
Medlemsstaternas nationella insatser för 
att nå detta mål bör beaktas inom ramen 
för EU:s livsmedelsmekanism.

Or. en

Ändringsförslag 16
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det behövs mycket stora ekonomiska 
resurser för att avhjälpa de omedelbara 
verkningarna av de höga 
livsmedelspriserna Det är världssamfundet 
i dess helhet som bör stå för insatserna och 
gemenskapen har för avsikt att bidra med 
sin andel.

(7) Det behövs mycket stora ekonomiska 
och materiella resurser för att avhjälpa de 
omedelbara verkningarna av de höga 
livsmedelspriserna Det är världssamfundet 
i dess helhet som bör stå för insatserna och 
gemenskapen har för avsikt att bidra med 
sin andel.

Or. en
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Motivering

Den lämpligaste och mest effektiva insatsen för att bemöta den aktuella livsmedelskrisen är 
att öka livsmedelsbiståndet till utvecklingsländerna.

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Bakgrunden är densamma både för 
denna finansieringsmekanism (höga 
livsmedelspriser) som för de sänkta 
marknadsutgifterna under rubrik 2 i 
budgetramen. Enligt aktuella 
uppskattningar kommer det att finnas en 
betydande outnyttjad marginal under 
rubrik 2 för 2009.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 18
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Bakgrunden är densamma både för 
denna finansieringsmekanism (höga 
livsmedelspriser) som för de sänkta 
marknadsutgifterna under rubrik 2 i 
budgetramen. Enligt aktuella 
uppskattningar kommer det att finnas en 
betydande outnyttjad marginal under 
rubrik 2 för 2009.

(8) Det medel som återstår under rubrik 2 
bör användas för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, och i synnerhet för att 
minska skillnaderna mellan nivån på 
direktstöden till jordbrukarna i de nya och 
gamla medlemsstaterna.

Or. en
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Motivering

Outnyttjade medel under rubrik 2 kan inte användas för andra ändamål än den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Jordbrukarna i de nya medlemsstaterna har diskriminerats på grund av 
att de befintliga medlen varit för knappa.

Ändringsförslag 19
Esther De Lange

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Bakgrunden är densamma både för 
denna finansieringsmekanism (höga 
livsmedelspriser) som för de sänkta 
marknadsutgifterna under rubrik 2 i 
budgetramen. Enligt aktuella 
uppskattningar kommer det att finnas en 
betydande outnyttjad marginal under 
rubrik 2 för 2009.

(8) Bakgrunden är densamma både för 
denna finansieringsmekanism (höga 
livsmedelspriser) som för de sänkta 
marknadsutgifterna under rubrik 2 i 
budgetramen. Enligt aktuella 
uppskattningar kommer det att finnas en 
betydande outnyttjad marginal under 
rubrik 2 för 2009. De åtgärder som 
fastställs i denna förordning bör 
emellertid finansieras med medel under 
rubrik 4 i den fleråriga budgetramen. 
Följaktligen bör det interinstitutionella 
avtalet anpassas.

Or. en

Ändringsförslag 20
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Bakgrunden är densamma både för 
denna finansieringsmekanism (höga 
livsmedelspriser) som för de sänkta 
marknadsutgifterna under rubrik 2 i 
budgetramen. Enligt aktuella 
uppskattningar kommer det att finnas en 
betydande outnyttjad marginal under 

(8) Bakgrunden är densamma både för 
denna finansieringsmekanism (höga 
livsmedelspriser) som för de sänkta 
marknadsutgifterna under rubrik 2 i 
budgetramen.
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rubrik 2 för 2009.

Or. de

Motivering

Det är för tidigt att bedöma en uppskattning av marginalen under rubrik 2 för 2009.

Ändringsförslag 21
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gemenskapens åtgärdsstrategi bör ha 
till syfte både att kraftigt uppmuntra till 
en ökning av utbudet inom 
jordbrukssektorn i utvecklingsländerna på 
kort till medellång sikt och att väsentligt 
minska de negativa verkningarna av 
livsmedelsprisökningarna för de fattigaste 
befolkningsgrupperna i dessa länder. En 
utbudsökning ligger även i gemenskapens 
intresse, eftersom den minskar den 
nuvarande pressen uppåt på 
jordbrukspriserna.

(9) Den lämpligaste och mest effektiva 
insatsen för att bemöta livsmedelskrisen 
är att öka livsmedelsbiståndet till 
utvecklingsländerna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Dessa instrument har emellertid redan 
mobiliserats eller omprogrammerats så 
långt som möjligt 2008 för att kunna 
användas till att avhjälpa de negativa 
verkningarna i utvecklingsländerna av de 

(11) Dessa instrument har emellertid redan 
mobiliserats eller omprogrammerats så 
långt som möjligt 2008 för att kunna 
användas till att avhjälpa de negativa
verkningarna i utvecklingsländerna av de 
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höga livsmedelspriserna. Även om detta i 
viss mån är möjligt även under 2009 så 
kommer det ändå långt ifrån att vara 
tillräckligt för att täcka behoven.

höga livsmedelspriserna. Även om detta i 
viss mån är möjligt även under 2009 så 
kommer det ändå långt ifrån att vara 
tillräckligt för att täcka behoven. Inför den 
aktuella situationen med ett begränsat 
livsmedelsutbud i världen och kraftigt 
stigande livsmedelspriser, en situation 
som kan fortsätta under de närmaste 
åren, är det lämpligt att förbättra de 
utvecklingsbiståndsinstrument som 
finansieras med medel under rubrik 4 i 
gemenskapsbudgeten, utan att denna 
åtgärd får äventyra Europeiska unionens 
jordbruksintressen.

Or. es

Ändringsförslag 23
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I den nuvarande situationen där de 
höga livsmedelspriserna har lett till lägre 
utgifter för den gemensamma 
jordbrukspolitiken föreslår kommissionen 
att en del av dessa besparingar i stället 
ska användas till jordbruksproduktionen i 
utvecklingsländerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 24
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I den nuvarande situationen där de (12) I den nuvarande situationen där de 
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höga livsmedelspriserna har lett till lägre 
utgifter för den gemensamma 
jordbrukspolitiken föreslår kommissionen 
att en del av dessa besparingar i stället ska 
användas till jordbruksproduktionen i 
utvecklingsländerna.

höga livsmedelspriserna har lett till lägre 
utgifter för den gemensamma 
jordbrukspolitiken föreslår kommissionen 
att en del av dessa besparingar i stället ska 
användas till jordbruksproduktionen i 
utvecklingsländerna, med det är då ett 
absolut krav att man vid oförutsedda 
finansieringsbehov först undersöker 
möjligheterna till omfördelning av 
oanvända medel och respekterar de 
normala budgetförfarandena.

Or. de

Motivering

Budgetmyndigheten är enligt artiklarna 21–23 skyldig att undersöka eventuella 
omfördelningar.

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I den nuvarande situationen där de 
höga livsmedelspriserna har lett till lägre 
utgifter för den gemensamma 
jordbrukspolitiken föreslår kommissionen 
att en del av dessa besparingar i stället 
ska användas till jordbruksproduktionen i 
utvecklingsländerna.

(12) I den nuvarande situationen med höga 
livsmedelspriser föreslår kommissionen en 
stärkning av åtgärderna till förmån för
jordbruksproduktionen i 
utvecklingsländerna.

Or. es
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Ändringsförslag 26
Catherine Neris

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I den nuvarande situationen där de 
höga livsmedelspriserna har lett till lägre 
utgifter för den gemensamma 
jordbrukspolitiken föreslår kommissionen 
att en del av dessa besparingar i stället ska 
användas till jordbruksproduktionen i 
utvecklingsländerna.

(12) I den nuvarande situationen där de 
höga livsmedelspriserna har lett till lägre 
utgifter för den gemensamma 
jordbrukspolitiken föreslår kommissionen 
att en del av dessa besparingar i stället ska 
användas till jordbruksproduktionen i 
utvecklingsländerna och denna
användning bör ha en stabiliserande 
verkan.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är dock nödvändigt att skydda de 
europeiska jordbrukarnas intressen och 
säkerställa att detta förslag inte under några 
som helst omständigheter utlöser den 
mekanism för finansiell disciplin som 
anges i rådets förordningar (EG) 
nr 1782/2003 och (EG) nr 1290/2005.

(13) Det är dock nödvändigt att skydda de 
europeiska jordbrukarnas intressen, 
eftersom även dessa jordbrukare i 
omfattande grad brottas med högre 
produktionskostnader, såväl inom 
jordbrukets produktionssektorer som 
inom fiskerisektorn, och säkerställa att 
detta förslag inte under några som helst 
omständigheter utlöser den mekanism för 
finansiell disciplin som anges i rådets 
förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) 
nr 1290/2005. Dessutom kan det 
konstateras att det under de reformer som 
genomförs inom ramen för 
hälsokontrollen kommer att behövas 
medel för att finansiera kompletterande 
omstruktureringsåtgärder och 
stödåtgärder, särskilt inom mjölksektorn 
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och inom får- och getsektorn, samt för att 
stödja sårbara regioner.

Or. de

Motivering

En ”mjuklandning” innebär att kompletterande åtgärder för omstruktureringar och andra 
nya utmaningar, såsom ökade produktionskostnader till följd av höjda energipriser, måste 
uppmärksammas i lika hög grad.

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

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Det nya utvecklingsbiståndet bör 
förvaltas på ett sådant sätt att det kan 
trygga lokalbefolkningens 
livsmedelsförsörjning, utan att gynna ett 
jordbruk som endast är inriktat på export 
av råvaror till industriländerna, vilket 
skulle strida mot målen för denna åtgärd, 
eftersom de lokala behoven då inte skulle 
tillgodoses samtidigt som det skulle uppstå 
risk för illojal konkurrens med den 
europeiska produktionen.

Or. es

Ändringsförslag 29
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Detta innebär att det fordras en 
särskild finansieringsmekanism som 
kompletterar de befintliga 

(14) Detta innebär att det kan fordras en 
särskild finansieringsmekanism som 
kompletterar de befintliga 
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utvecklingsinstrumenten och instrumentet 
för humanitärt bistånd så att man kan vidta 
kompletterande krisåtgärder för att snabbt 
avhjälpa verkningarna i 
utvecklingsländerna av de kraftigt stigande 
livsmedelspriserna.

utvecklingsinstrumenten och instrumentet 
för humanitärt bistånd så att man kan vidta 
kompletterande krisåtgärder för att snabbt 
avhjälpa verkningarna i 
utvecklingsländerna av de kraftigt stigande 
livsmedelspriserna. Kontrollerna av de 
beviljade finansieringsmedlen måste 
uppfylla de standarder som gäller inom 
Europeiska unionen.

Or. de

Motivering

Det får inte förekomma någon enkel automatik. Effektivitetskontroller är nödvändiga.

Ändringsförslag 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Detta innebär att det fordras en 
särskild finansieringsmekanism som 
kompletterar de befintliga 
utvecklingsinstrumenten och instrumentet 
för humanitärt bistånd så att man kan vidta 
kompletterande krisåtgärder för att snabbt 
avhjälpa verkningarna i
utvecklingsländerna av de kraftigt stigande 
livsmedelspriserna.

(14) Detta innebär att det fordras en 
särskild finansieringsmekanism som 
kompletterar de befintliga 
utvecklingsinstrumenten och instrumentet 
för humanitärt bistånd så att man kan vidta 
kompletterande krisåtgärder för att snabbt 
avhjälpa verkningarna i 
utvecklingsländerna av de kraftigt stigande 
livsmedelspriserna, med beaktande av de 
rekommendationer som nyligen 
framkommit i den FN-initierade 
internationella utvärderingen av den roll 
som vetenskap i jordbruket och teknik för 
utveckling (IAASTD) spelar, i synnerhet 
när det gäller lokala icke-statliga 
organisationers och 
jordbrukarorganisationers deltagande i 
planeringen av åtgärder och utbildning 
för jordbrukare, samt betydelsen av 
biologisk mångfald och lokalt anpassat 
utsäde för att bekämpa hungern.
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Or. en

Motivering

Den internationella utvärderingen av den roll som vetenskap i jordbruket och teknik för 
utveckling (IAASTD) spelar är ett omfattande globalt initiativ som utvecklats inom ramen för 
ett samråd med över 900 deltagare från 110 olika länder från alla världens regioner. Detta 
samråd inleddes av FAO, UNDP, Världsbanken och andra internationella organisationer. 
Rapporten offentliggjordes 2008 och har redan undertecknats av 58 länder. Det är det mest 
omfattande och aktuella dokumentet med rekommendationer om hur man kan minska 
fattigdomen och bekämpa hungern.

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Detta innebär att det fordras en 
särskild finansieringsmekanism som 
kompletterar de befintliga 
utvecklingsinstrumenten och instrumentet 
för humanitärt bistånd så att man kan vidta 
kompletterande krisåtgärder för att snabbt 
avhjälpa verkningarna i 
utvecklingsländerna av de kraftigt stigande 
livsmedelspriserna.

(14) Detta innebär att det fordras en 
särskild finansieringsmekanism under 
rubrik 4 i gemenskapsbudgeten som 
kompletterar de befintliga 
utvecklingsinstrumenten och instrumentet 
för humanitärt bistånd så att man kan vidta 
kompletterande krisåtgärder för att snabbt 
avhjälpa verkningarna i 
utvecklingsländerna av de kraftigt stigande 
livsmedelspriserna.

Or. es

Ändringsförslag 32
Catherine Neris

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Resultaten av det gemensamma 
utnyttjandet av finansieringsmekanismen 
och befintliga program i enlighet med 
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dessa mål bör regelbundet utvärderas för 
att produktionsstrukturen inom 
jordbruket i utvecklingsländerna ska 
kunna följas upp på längre sikt.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De åtgärder som vidtas inom ramen 
för denna mekanism bör hjälpa 
utvecklingsländerna att öka sin 
jordbruksproduktion under kommande 
säsonger, att snabbt fylla sina 
befolkningars omedelbara behov och att 
vidta de inledande åtgärder som är 
nödvändiga för att så långt som möjligt 
förhindra att livsmedelsförsörjningen på 
nytt äventyras, samt bidra till att mildra de 
negativa verkningarna av de höga 
livsmedelspriserna på global nivå, i syfte 
att hjälpa både de fattigaste 
befolkningsgrupperna och de europeiska 
konsumenterna och jordbrukarna.

utgår

Or. en

Motivering

Den mekanism som föreslås av kommissionen utgör ingen omedelbar och brådskande åtgärd. 
Mekanismen kan inte sätta fart på produktionen förrän tidigast nästa säsong.
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Ändringsförslag 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De åtgärder som vidtas inom ramen 
för denna mekanism bör hjälpa 
utvecklingsländerna att öka sin 
jordbruksproduktion under kommande 
säsonger, att snabbt fylla sina 
befolkningars omedelbara behov och att 
vidta de inledande åtgärder som är
nödvändiga för att så långt som möjligt 
förhindra att livsmedelsförsörjningen på 
nytt äventyras, samt bidra till att mildra de 
negativa verkningarna av de höga 
livsmedelspriserna på global nivå, i syfte 
att hjälpa både de fattigaste 
befolkningsgrupperna och de europeiska 
konsumenterna och jordbrukarna.

(15) De åtgärder som vidtas inom ramen 
för denna mekanism bör hjälpa 
utvecklingsländerna att öka sin 
jordbruksproduktion under kommande 
säsonger, att snabbt fylla sina 
befolkningars omedelbara behov och att 
vidta de inledande åtgärder som är 
nödvändiga för att så långt som möjligt 
förhindra att livsmedelsförsörjningen på 
nytt äventyras, samt bidra till att mildra de 
negativa verkningarna av de höga 
livsmedelspriserna på global nivå, i syfte 
att hjälpa både de fattigaste 
befolkningsgrupperna och de europeiska 
konsumenterna och jordbrukarna.
Gemenskapsstödet bör beviljas på villkor 
att vissa minimistandarder uppfylls när 
det gäller miljökrav och 
ILO:s grundläggande konventioner.

Or. es

Motivering

Europeiska unionen bör verka för att de fattiga länderna uppfyller vissa standarder på miljö-
och arbetsmarknadsområdet. I kommissionens förslag förbises helt dessa aspekter som för 
närvarande väger tungt inom EU:s olika politikområden.

Ändringsförslag 35
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De åtgärder som vidtas inom ramen 
för denna mekanism bör hjälpa 

(15) De åtgärder som vidtas inom ramen 
för denna mekanism bör hjälpa 
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utvecklingsländerna att öka sin 
jordbruksproduktion under kommande 
säsonger, att snabbt fylla sina 
befolkningars omedelbara behov och att 
vidta de inledande åtgärder som är 
nödvändiga för att så långt som möjligt 
förhindra att livsmedelsförsörjningen på 
nytt äventyras, samt bidra till att mildra de 
negativa verkningarna av de höga 
livsmedelspriserna på global nivå, i syfte 
att hjälpa både de fattigaste 
befolkningsgrupperna och de europeiska 
konsumenterna och jordbrukarna.

utvecklingsländerna att öka sin 
jordbruksproduktion under kommande 
säsonger, att snabbt fylla sina 
befolkningars omedelbara behov och att 
vidta de inledande åtgärder som är 
nödvändiga för att så långt som möjligt 
förhindra att livsmedelsförsörjningen på 
nytt äventyras, samt bidra till att mildra de 
negativa verkningarna av de höga 
livsmedelspriserna på global nivå, i syfte 
att hjälpa både de fattigaste 
befolkningsgrupperna och de europeiska 
konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 36
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) De åtgärder som föreskrivs i denna 
förordning är av ett sådant slag att det 
måste inrättas ett effektivt, flexibelt, öppet 
och snabbt beslutsförfarande för deras 
finansiering, med ett nära samarbete 
mellan alla berörda institutioner. Denna 
förordning bör framför allt möjliggöra 
finansiering av åtgärder som redan inletts 
och som internationella organisationer 
gav eller var beredda att ge sitt stöd till 
före antagandet av förordningen, från och 
med den 20 juni 2008, dvs. dagen för 
antagandet av Europeiska rådets slutsatser.

(16) De åtgärder som föreskrivs i denna 
förordning är av ett sådant slag att det 
måste inrättas ett effektivt, flexibelt, öppet 
och snabbt beslutsförfarande för deras 
finansiering, med ett nära samarbete 
mellan alla berörda institutioner. Denna 
förordning bör framför allt möjliggöra 
finansiering av åtgärder som redan inletts 
före antagandet av förordningen, från och 
med den 20 juni 2008, dvs. dagen för 
antagandet av Europeiska rådets slutsatser.

Or. en
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Ändringsförslag 37
Esther De Lange

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Genomförandet av denna 
förordning bör noggrant övervakas och 
omfattas av det årliga 
ansvarsfrihetsförfarandet. Finansieringen 
av denna förordning via internationella 
organisationer får inte utgöra hinder för 
budgetkontroll, effektivitet och insyn i 
EU:s utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gemenskapen ska finansiera åtgärder 
som har till syfte att stödja snabba och 
direkta insatser till följd av 
livsmedelsprisökningarna i 
utvecklingsländerna under perioden mellan 
katastrofbistånd och utvecklingssamarbetet 
på medellång och lång sikt.

1. Gemenskapen ska finansiera åtgärder 
som har till syfte att stödja en särskild 
ersättning som skulle göra det möjligt att 
överföra europeiska jordbruksinsatsvaror 
som ett snabbt och direkt svar på
livsmedelsprisökningarna i 
utvecklingsländerna under perioden mellan 
katastrofbistånd och utvecklingssamarbetet 
på medellång och lång sikt.

Or. en
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Ändringsförslag 39
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gemenskapen ska finansiera åtgärder
som har till syfte att stödja snabba och 
direkta insatser till följd av 
livsmedelsprisökningarna i 
utvecklingsländerna under perioden mellan 
katastrofbistånd och utvecklingssamarbetet 
på medellång och lång sikt.

1. Gemenskapen ska förutom 
mikrokrediter även finansiera
produktionsmedel som måste anskaffas i 
Europeiska unionen, och som har till syfte 
att stödja snabba och direkta insatser till 
följd av livsmedelsprisökningarna i 
utvecklingsländerna under perioden mellan 
katastrofbistånd och utvecklingssamarbetet 
på medellång och lång sikt.

Or. de

Ändringsförslag 40
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärderna är avsedda för 
utvecklingsländerna, enligt 
OECD/DAC:s definition, och deras 
befolkningar i enlighet med vad som anges 
nedan.

2. Åtgärderna är avsedda för 
utvecklingsländerna, enligt 
OECD/DAC:s definition, deras 
befolkningar samt de europeiska 
producenterna i enlighet med vad som 
anges nedan.

Or. de

Motivering

De europeiska producenterna bör stödjas i lika stor omfattning.
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Ändringsförslag 41
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärderna är avsedda för 
utvecklingsländerna, enligt 
OECD/DAC:s definition, och deras 
befolkningar i enlighet med vad som anges 
nedan.

2. Åtgärderna är avsedda för de europeiska 
jordbrukarna och utvecklingsländerna, 
enligt OECD/DAC:s definition, och deras 
befolkningar i enlighet med vad som anges 
nedan.

Or. en

Ändringsförslag 42
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vidta de åtgärder som 
avses i punkt 1. Det rör sig om åtgärder för 
att finansiera internationella initiativ som 
har till syfte att stödja denna förordnings 
syften och mål och som genomförs via 
regionala och globala internationella 
organisationer. Kommissionen ska 
underrätta Europaparlamentet och rådet 
om detta.

Kommissionen ska vidta de åtgärder som 
avses i punkt 1. Det rör sig om åtgärder för 
att finansiera internationella initiativ som 
har till syfte att stödja denna förordnings 
syften och mål och som genomförs via 
regionala och globala internationella 
organisationer. Europaparlamentet ska till 
fullo delta i genomförandet av de 
föreslagna åtgärderna: parlamentet ska 
granska utgifterna för och förvaltningen 
av mekanismen, och kommissionen ska 
var fjärde månad rapportera till 
parlamentet om mekanismens resultat när 
det gäller att uppnå de fastställda målen.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vidta de åtgärder som 
avses i punkt 1. Det rör sig om åtgärder för 
att finansiera internationella initiativ som 
har till syfte att stödja denna förordnings 
syften och mål och som genomförs via 
regionala och globala internationella 
organisationer. Kommissionen ska 
underrätta Europaparlamentet och rådet om 
detta.

Kommissionen ska vidta de åtgärder som 
avses i punkt 1. Det rör sig om åtgärder för 
att finansiera internationella initiativ som 
har till syfte att stödja denna förordnings 
syften och mål och som genomförs via 
regionala och globala internationella 
organisationer tillsammans med lokala 
jordbrukarorganisationer. Kommissionen 
ska underrätta Europaparlamentet och rådet 
om detta.

Or. en

Ändringsförslag 44
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Ett land är inte berättigat till stöd, 
även om det i andra fall uppfyller de 
kriterier som fastställs i bilagan, om
– dess naturliga skogsarealer minskar,
– landet är nettoexportör av 
jordbruksprodukter,
– ökenspridning, överutnyttjande av 
betesmark och irrationell 
vattenanvändning äger rum.

Or. en
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Motivering

Gemenskapsbiståndet bör vara förenligt med målen om hållbar utveckling och de 
miljöpolitiska målen.

Livsmedelskrisen bör hanteras i länder som är nettoimportörer av livsmedel.

Ändringsförslag 45
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att skapa samstämmighet i 
gemenskapens bistånd och göra det så 
effektivt som möjligt kan kommissionen,
när det gäller regionala eller 
gränsöverskridande program, besluta att 
befolkningar i sådana utvecklingsländer 
som inte tillhör den berörda regionen får 
dra nytta av programmet i fråga.

utgår

Or. de

Motivering

Endast utvalda länder bör stödjas.

Ändringsförslag 46
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Internationella organisationer, vilket 
även inbegriper regionala organisationer 
(nedan kallade internationella 
organisationer) kommer att väljas ut på 
grundval av sin förmåga att, med avseende 
på målen för denna förordning, 

5. Internationella organisationer, vilket 
även inbegriper regionala organisationer 
(nedan kallade internationella 
organisationer) kommer att väljas ut på 
grundval av sin förmåga att, med avseende 
på målen för denna förordning, 
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tillhandahålla snabba och högkvalitativa 
insatser för att möta behoven hos de 
utvecklingsländer som är mottagarländer.

tillhandahålla snabba och högkvalitativa 
insatser för att möta behoven hos de 
utvecklingsländer som är mottagarländer. 
Sådana organisationer kommer dessutom 
att väljas ut på basis av deras förmåga att 
effektivt distribuera medel med så lite 
administrativ byråkrati som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 47
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Internationella organisationer, vilket 
även inbegriper regionala organisationer 
(nedan kallade internationella 
organisationer) kommer att väljas ut på 
grundval av sin förmåga att, med avseende 
på målen för denna förordning, 
tillhandahålla snabba och högkvalitativa 
insatser för att möta behoven hos de 
utvecklingsländer som är mottagarländer.

5. Lokala banker som verkar inom 
jordbrukssektorn kommer att väljas ut på 
grundval av sin förmåga att, med avseende 
på målen för denna förordning, 
tillhandahålla snabba och högkvalitativa 
insatser för att möta behoven hos de 
utvecklingsländer som är mottagarländer.

Or. en

Motivering

I stället för internationella organisationer bör lokala banker inom jordbrukssektorn och, om 
möjligt, Europeiska investeringsbanken och dess medlemsorganisationer, vara berättigade till 
stöd.
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Ändringsförslag 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bistånd och samarbete i enlighet med 
denna förordning har i första hand till syfte 
att främja en ökning av utbudet inom 
jordbrukssektorn i mottagarländerna eller 
regionerna, med hänsyn tagen till en 
hållbar utveckling, och att stödja åtgärder 
för att snabbt och direkt mildra de negativa 
verkningarna av de höga 
livsmedelspriserna, i överensstämmelse 
med målet om en tryggad 
livsmedelsförsörjning.

1. Bistånd och samarbete i enlighet med 
denna förordning har i första hand till syfte 
att främja en hållbar utveckling av 
jordbruksproduktionen och de lokala 
marknaderna i syfte att åstadkomma en
ökning av utbudet inom jordbrukssektorn i 
mottagarländerna eller regionerna, med 
hänsyn tagen till en hållbar utveckling, och 
att stödja åtgärder för att snabbt och direkt 
mildra de negativa verkningarna av de 
höga livsmedelspriserna, i 
överensstämmelse med målet om en 
tryggad livsmedelsförsörjning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bistånd och samarbete i enlighet med 
denna förordning har i första hand till syfte 
att främja en ökning av utbudet inom 
jordbrukssektorn i mottagarländerna eller 
regionerna, med hänsyn tagen till en 
hållbar utveckling, och att stödja åtgärder 
för att snabbt och direkt mildra de negativa 
verkningarna av de höga 
livsmedelspriserna, i överensstämmelse 
med målet om en tryggad 
livsmedelsförsörjning.

1. Bistånd och samarbete i enlighet med 
denna förordning har i första hand till syfte 
att främja en ökning av utbudet inom 
jordbrukssektorn i mottagarländerna eller 
regionerna, med hänsyn tagen till en 
hållbar utveckling, och att stödja åtgärder 
för att snabbt och direkt tillgodose 
lokalbefolkningarnas livsmedelsbehov 
och mildra de negativa verkningarna av de 
höga livsmedelspriserna, i 
överensstämmelse med målet om en 
tryggad livsmedelsförsörjning.

Or. en
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Ändringsförslag 50
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Befintliga program och projekt ska 
granskas i förväg i enlighet med principen 
att endast vederbörligen kontrollerade 
framtidsorienterade projekt som på ett 
hållbart sätt främjar småbruk och 
landsbyggdsstrukturer ska erhålla 
tilläggsstöd, varvid medelinsatserna måste 
optimeras och oönskade konsekvenser 
undvikas.

Or. de

Ändringsförslag 51
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gemenskapens bistånd och samarbete 
ska genomföras med hjälp av en 
uppsättning beslut om finansiering av 
sådana stödåtgärder som anges i 
artikel 1.1–1.3 i denna förordning, vilka 
ska antas av kommissionen.

1. Gemenskapens bistånd och samarbete 
ska genomföras med hjälp av en 
uppsättning beslut om finansiering av en 
särskild ersättning till de europeiska 
jordbrukarna för sådana stödåtgärder som 
anges i artikel 1.1–1.3 i denna förordning, 
vilka ska antas av kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder för att underlätta tillgången 
till jordbruksinsatsvaror och 
jordbrukstjänster, inbegripet 
gödningsmedel och utsäde.

(a) Åtgärder för att förbättra 
produktionskapaciteten, inbegripet 
tillgången till lån för jordbrukare och
tillgången till jordbruksinsatsvaror och 
jordbrukstjänster, inbegripet 
gödningsmedel och utsäde, i lämpliga fall 
på basis av respektive jordbrukares behov 
och genom användning av 
marknadsbaserade lösningar.

Or. en

Motivering

Att förbättra jordbrukarnas tillgång till lån bör vara huvudmålet för denna mekanism, 
eftersom detta ger jordbrukarna möjlighet att själva besluta vilka åtgärder för att öka 
produktionen som de anser vara lämpligast i deras särskilda situation. Innan sådana system 
fastställs bör emellertid omfattande analyser göras av vilka olika behov respektive 
jordbrukare har och vilka begränsningar som i första hand hindrar dem från att öka sina 
inkomstkällor enligt egna önskemål.

Ändringsförslag 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder för att underlätta tillgången till 
jordbruksinsatsvaror och jordbrukstjänster, 
inbegripet gödningsmedel och utsäde.

(a) Åtgärder för att underlätta tillgången, 
framför allt för småbrukare, till 
jordbruksinsatsvaror och jordbrukstjänster, 
inbegripet gödningsmedel och lokalt 
anpassat utsäde samt till resurser såsom 
vatten och mark.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder för att underlätta tillgången till 
jordbruksinsatsvaror och jordbrukstjänster, 
inbegripet gödningsmedel och utsäde.

(a) Åtgärder för att underlätta tillgången till 
jordbruksinsatsvaror och jordbrukstjänster, 
inbegripet utsäde.

Or. en

Motivering

EU är nettoimportör av gödningsmedel. För produktion av gödningsmedel behövs dessutom 
naturgas som EU till stor del är tvungen att importera.

Ändringsförslag 55
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder för att underlätta tillgången till 
jordbruksinsatsvaror och 
jordbrukstjänster, inbegripet 
gödningsmedel och utsäde.

(a) Åtgärder för att underlätta tillgången till 
produktionsmedel i jordbruket, inbegripet 
gödningsmedel och utsäde.

Or. de
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Ändringsförslag 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Upprättande av infrastruktur som gör 
det möjligt att utveckla lokal 
livsmedelsproduktion och 
marknadsföring, såsom lågräntelån, 
lagringslokaler, lokala fröbanker samt 
yrkesutbildning och rådgivning om 
jordbruksmetoder. 

Or. en

Ändringsförslag 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Säkerhetsnätsåtgärder som har till syfte 
att bibehålla eller förbättra 
produktionskapaciteten inom jordbruket 
och att möta de grundläggande 
livsmedelsbehoven hos de mest utsatta 
befolkningsgrupperna.

(b) Säkerhetsnätsåtgärder som har till syfte 
att bibehålla eller förbättra 
produktionskapaciteten inom jordbruket 
och att möta de grundläggande 
livsmedelsbehoven hos de mest utsatta 
befolkningsgrupperna, varvid dumpning 
och snedvridning av lokal produktion och 
lokala marknader måste undvikas.

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Åtgärder för att stödja partnerländers 
regeringar i arbetet med att fastställa och 
genomföra en effektiv nationell politik för 
en tryggad livsmedelsförsörjning i nära 
samarbete med lokala 
jordbrukarorganisationer och 
konsumenter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Teknisk rådgivning och 
utbildningsåtgärder för att främja 
uppfyllandet av de miljöstandarder som 
fastställs i Europeiska unionens 
lagstiftning. 

Or. es

Ändringsförslag 60
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Bistånd ska inte beviljas för 
produktion av råmaterial för
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– exotiska produkter eller lyxprodukter 
(kakao, te, tobak, kaffe) eller
– biobränsle.

Or. en

Motivering

Syftet med detta förslag är att hantera livsmedelskrisen i utvecklingsländerna. Bistånd bör 
därför beviljas till produktion av baslivsmedel.

Ändringsförslag 61
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödåtgärder som uppfyller målen i 
denna förordning får finansieras med upp 
till högst 1 % av det belopp som anges i 
artikel 10.1.

utgår

Or. de

Motivering

Eftersom medlen är avsedda för redan pågående verksamhet ska inga ytterligare 
administrativa kostnader behöva uppstå.

Ändringsförslag 62
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Både kommissionen och 
Europaparlamentet kommer noggrant att 
granska utbetalningarna till de 
internationella organisationerna och 
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dessa organisationers finansiella utgifter i 
mottagarländerna, för att garantera att 
Europeiska unionens medel används på 
ett effektivt sätt för att uppfylla de 
ovannämnda målen.

Or. en

Ändringsförslag 63
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De enheter som är stödberättigade är
sådana internationella organisationer 
som uppfyller villkoren i artikel 43 i 
kommissionens förordning (EG, 
Euratom) nr 2342/2002.

De enheter som är stödberättigade är 
lokala banker som är verksamma inom 
jordbrukssektorn. Europeiska 
investeringsbanken och dess 
medlemsorganisationer ska, om möjligt, 
vara berättigade till stöd.

Or. en

Motivering

I stället för internationella organisationer bör lokala banker inom jordbrukssektorn och, om 
möjligt, Europeiska investeringsbanken och dess medlemsorganisationer, vara berättigade till 
stöd.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Gemenskapsstödet ska beviljas på 
villkor att vissa minimistandarder 
respekteras när det gäller miljökrav och 
ILO:s grundläggande konventioner.
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Or. es

Ändringsförslag 65
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Deltagande i de berörda 
kontraktsförfarandena ska vara öppet för 
varje fysisk och juridisk person som är 
stödberättigad enligt det geografiska 
instrument som är tillämpligt för det land 
där åtgärden genomförs samt för varje 
fysisk och juridisk person som är 
stödberättigad enligt de regler som gäller i 
den internationella organisationen i fråga, 
varvid det ska sörjas för att samma villkor 
ska gälla för alla givare. Samma regler ska 
gälla för varor och utrustning. Experterna 
får vara av vilken nationalitet som helst.

3. Deltagande i de berörda 
kontraktsförfarandena ska vara öppet för 
varje fysisk och juridisk person som är 
stödberättigad enligt det geografiska 
instrument som är tillämpligt för det land 
där åtgärden genomförs samt för varje 
fysisk och juridisk person som är 
stödberättigad enligt de regler som gäller i 
den internationella organisationen i fråga, 
varvid det ska sörjas för att samma villkor 
ska gälla för alla givare. Experterna får 
vara av vilken nationalitet som helst, men 
produktionsmedel, varor och material 
måste anskaffas i EU.

Or. de

Ändringsförslag 66
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De åtgärder som finansieras enligt 
denna förordning ska vara i linje med 
Parisförklaringen om biståndseffektivitet. 
I den rapport som avses i artikel 9 ska 
särskild uppmärksamhet fästas vid detta 
krav.

Or. en



PE412.245v02-00 32/35 AM\744047SV.doc

SV

Motivering

Alla åtgärder som finansieras enligt denna förordning ska vara i linje med Parisförklaringen 
om biståndseffektivitet. Det bör garanteras att mekanismen på ett effektivt sätt bidrar till en 
hållbar förbättring av situationen.

Ändringsförslag 67
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Budgetåtaganden ska göras på grundval 
av kommissionens beslut.

1. Budgetåtaganden ska göras på grundval 
av kommissionens och 
Europaparlamentets gemensamt fattade
beslut.

Or. en

Ändringsförslag 68
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder som antas inom ramen för 
denna förordning kan med verkan från och 
med den 20 juni 2008 användas till att 
finansiera sådana åtgärder som inletts i 
mottagarlandet eller av de organisationer 
som avses i artikel 4 redan före denna 
förordnings ikraftträdande.

2. Åtgärder som antas inom ramen för 
denna förordning kan med verkan från och 
med datumet för Europaparlamentets 
beslut användas till att finansiera sådana 
åtgärder som inletts i mottagarlandet eller 
av de organisationer som avses i artikel 4 
redan före denna förordnings 
ikraftträdande. Stöd som beviljats inom 
ramen för denna förordning ska i detta 
sammanhang utnyttjas i form av 
tilläggsanslag.

Or. de
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Ändringsförslag 69
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Finansiella bestämmelser

1. Det finansiella referensbeloppet för 
genomförandet av denna förordning ska 
för perioden 2008–2009 vara 
1,0 miljarder euro.
2. Referensbeloppet för 2008 ska vara 
750 miljoner euro.
3. Det maximala referensbeloppet för 
2009 ska vara 250 miljoner euro.
4. För varje år gäller att det belopp för 
vilket det gjorts åtaganden ska medge en 
marginal under rubrik 2 på minst 
600 miljoner euro, fastställt på grundval 
av prognosen i den senaste rapporten 
inom ramen för det varningssystem som 
inrättats genom förordning (EG) 
nr 1290/2005. Om detta krav inte kan 
uppfyllas för ett visst år ska det maximala 
belopp som kan anslås för det året i 
enlighet med denna förordning minskas i 
motsvarande grad för att ge utrymme för 
en tillräcklig marginal under rubrik 2.

Or. en

Ändringsförslag 70
Esther De Lange

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det finansiella referensbeloppet för 
genomförandet av denna förordning ska för 

1. Det finansiella referensbeloppet för 
genomförandet av denna förordning ska för 
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perioden 2008–2009 vara 
1,0 miljarder euro.

perioden 2008–2009 vara 
1,0 miljarder euro. Detta referensbelopp 
ska finansiering med medel som ingår i 
rubrik 4 i den budgetramen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För varje år gäller att det belopp för 
vilket det gjorts åtaganden ska medge en 
marginal under rubrik 2 på minst 600 
miljoner euro, fastställt på grundval av 
prognosen i den senaste rapporten inom 
ramen för det varningssystem som 
inrättats genom förordning (EG) 
nr 1290/2005. Om detta krav inte kan 
uppfyllas för ett visst år ska det maximala 
belopp som kan anslås för det året i 
enlighet med denna förordning minskas i 
motsvarande grad för att ge utrymme för 
en tillräcklig marginal under rubrik 2.

4. Det belopp för vilket det gjorts 
åtaganden ska finansieras med medel 
under rubrik 4 i gemenskapsbudgeten så 
att finansieringen inte föranleder en 
översyn av beslutet om budgetramen för 
den innevarande 
programplaneringsperioden.

Or. es

Ändringsförslag 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I samband med nästa översyn av 
gemenskapens budget ska Europeiska 
kommissionen förelägga 
Europaparlamentet och rådet en rapport i 
vilken det undersöks om det är nödvändigt 



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

SV

att öka utvecklingsbiståndet genom en 
ökning av medlen under rubrik 4 för att 
hantera de stigande jordbrukspriserna i 
de fattiga länderna och den 
livsmedelsbrist som drabbat 
lokalbefolkningarna. Denna ökning får 
inte ske på bekostnad av de europeiska 
jordbrukarnas budgetbehov.

Or. es
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