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KORT BEGRUNDELSE

I) Prisstigninger skaber fødevarekrise 

De sidste to år har været kendetegnet ved en markant vending i udviklingen på 
verdensmarkederne for landbrugsprodukter og fødevarer, hvor de foregående 30 år var præget 
af et konstant fald i realpriserne. Denne ændring og dermed prisernes himmelflugt har affødt 
en makroøkonomisk ubalance og en virkelig fødevarekrise, som rammer jordens mest sårbare 
befolkningsgrupper hårdest, især de grupper, der lever i krigshærgede og fattige lande, hvor 
befolkningen fortsat bruger over halvdelen af deres penge på mad. Prisstigningen har ført til 
en forhøjelse af de allerede meget høje tal for fattigdom og fejlernæring samt øget risiko for 
hungersnød og de velkendte følger for den politiske stabilitet og den internationale strategiske 
balance. 

Fødevarekrisen, som gav sig udslag i de dramatiske oprør i foråret, indgår i en kontekst med 
strukturel stigning i den internationale efterspørgsel efter fødevarer som følge af 
befolkningstilvækst, ændrede ernæringsmønstre og udvikling af agrobrændstoffer. 

Den føjer sig til en finansiel krise med øget spekulation på markederne for 
landbrugsprodukter. Den kommer især på et tidspunkt, hvor man i Nord såvel som i Syd 
begynder at registrere følgerne af klimaforandringerne og knapheden på naturressourcer 
(vand, energi, biodiversitet osv.) inden for landbruget verden over.

Denne krise er ikke et overgangsfænomen, og den rammer landbruget verden over og giver ny 
næring til drøftelserne om landbrugsproduktionen og den globale fødevarebalance.

Vores situation kan ikke blot tilskrives et uheld. Den er i vid udstrækning resultatet af 
tidligere valg, som i høj grad har været bestemt af de rige lande:  

- Den deregulering og de strukturtilpasningspolitikker, som FMI og Verdensbanken de sidste 
20 år har påtvunget de fattigste lande, har gjort deres fødevareforsyning stærkt afhængig af 
import. Det faktum, at de internationale fødevarepriser var for lave i forhold til de lokale 
produktionsomkostninger, afholdt disse lande fra at udvikle deres landbrug. Det skal 
bemærkes, at disse verdensmarkedspriser er fremkommet som følge af konkurrencen mellem 
produktionsområder med høj produktivitet og i visse tilfælde statsstøtte.

- WTO-forhandlingerne om verdenshandlen med landbrugsprodukter (under 10 % af 
produktionen), der har til formål at liberalisere samhandlen mellem solvente aktører, gør det 
ikke muligt at levere fødevarer til de fattigste forbrugere.

- Udviklingspolitikkerne er baseret på finansielle løfter, som ikke er blevet indfriet. 
Udviklingspolitikkerne har i øvrigt været præget af et radikalt skift væk fra landbruget, selv 
om landbrugssektoren er afgørende for iværksættelsen af enhver form for udvikling og af vital 
betydning for 75 % af verdens fattige, der lever i landområder. EU bruger i dag kun 4 % af 
bevillingerne til udviklingspolitik på landbrugssektoren.
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Efter den bratte opvågning som følge af demonstrationerne mod de stigende fødevarepriser 
har flere EU-instanser og internationale organer bestræbt sig på at reagere på det, der kan 
betegnes som en fødevarekrise.

II) Hurtig EU-reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene

A) Kommissionens forslag

Kommissionen har søgt at efterkomme de krav, der er blevet fremsat af Europa-Parlamentet 
og senere medlemsstaterne (Rådet (almindelig anliggender og eksterne forbindelser) og Det 
Europæiske Råd den 19.-20. juni) ved at indlede en fælles indsats til fordel for 
udviklingslandene.

Efter en marginal tilpasning af de eksisterende instrumenter inden for udviklingspolitikken, 
som skulle gøre det ud for en reaktion på de stigende fødevarepriser, har den foreslået en 
supplerende finansiering på kort sigt på 1 mia., som skal hentes fra de disponible midler under 
den fælles landbrugspolitik.  

Initiativet, som er en mellemting mellem nødhjælp og udviklingsbistand, har til formål at 
understøtte udbuddet af landbrugsvarer i de udviklingslande, der er hårdest ramt af de 
stigende fødevarepriser, såvel som aktiviteter, der kan afbøde de høje fødevareprisers negative 
virkninger. 

De valgte foranstaltninger omfatter forbedring af adgangen til rå- og hjælpestoffer samt 
tjenesteydelser, herunder gødningsstoffer og såsæd, samt sikkerhedsnetforanstaltninger, der 
sigter mod at opretholde eller forbedre landbrugets produktionskapacitet og mod at 
imødekomme de mest sårbare befolkningers behov for basale fødevarer. 

B) Ordførerens generelle vurdering

Ordføreren ønsker i betragtning af fødevarekrisens dramatiske følger for de fattigste landes 
befolkning at vise sin solidaritet ved at støtte Kommissionens initiativ.

Ordføreren ønsker dog at knytte visse bemærkninger til denne principielle støtte.

Budgetmæssige betragtninger

- Ordføreren mener uden for så vidt at anfægte initiativets berettigelse, at overførslen af ikke 
anvendte midler fra den fælles landbrugspolitik bør være en undtagelse. Det er vigtigt, at EU 
fremover kan opfylde alle sine forpligtelser i forhold til EU's landmænd, især i de nye 
medlemslande, hvor de endnu ikke modtager samme støtte som landmændene i de 15 gamle 
medlemslande. Kommissionen og Rådet bør desuden bemærke, at de høje priser på 
landbrugsvarer også har haft negative eller endog katastrofale følger for visse europæiske 
landmænd og især opdrættere. Der bør derfor tages hensyn til deres situation både under 
budgettets udarbejdelse, men også gennem tilpasningen af den fælles landbrugspolitik i 
forbindelse med det planlagte sundhedstjek. Endvidere må ordføreren i forbindelse med de 
seneste finansielle overslag erindre medlemsstaterne om, at man ikke til stadighed kan ønske 
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mere Europa gennem nye eller styrkede fællesskabspolitikker uden at give flere budgetmidler, 
hvis tilstedeværelse kunne have forhindret den nødløsning, Kommissionen foreslår.      

Betragtninger vedrørende initiativets landbrugsdel

- Ordføreren glæder sig over de øgede opmærksomhed, der nu omsider bliver landbruget til 
del, især landbrugsproduktionen i de fattigste lande. Ifølge ordføreren er det vigtigt at fremme 
alle former for landbrugsdrift og fødevareafgrøder verden over, således at de enkelte regioner 
i videst muligt omfang selv kan sikre befolkningernes behov.

- Ordføreren finder det glædeligt, at Kommissionen har fokuseret på foranstaltninger, der har 
til formål at fremme øget produktionen, herunder adgang til ressourcer og tjenesteydelser for 
de fattigste landmænd (der udgør knap 80 % af alle fejlernærede) såvel som 
sikkerhedsnetforanstaltninger, der sigter mod at forbedre landbrugets afsætningsmuligheder 
lokalt ved at forbedre de fattige forbrugeres købekraft. Det ville dog være ønskeligt, hvis 
Kommissionen redegjorde mere detaljeret for de støtteberettigede produktionsfremmende 
foranstaltninger, herunder adgang til vand, mikrokreditter og støtte til producentorganisationer 
til produktion og markedsføring og oplagring. 

- For at sikre størst mulig effektivitet henstiller ordføreren, at Kommissionen lader denne 
facilitet indgå som et led i en virkelig global strategi til fremme af landbrugsproduktionen 
som led i en bæredygtig udvikling, der er tilpasset befolkningernes behov og de berørte 
landområders naturlige potentiale. Dette forudsætter:  

1) En langsigtet indsats

Ordføreren finder det usikkert, hvilken indvirkning initiativet vil få på længere sigt. 
Anvendelsen af denne facilitet er fastlagt på kort sigt, mens udnyttelsen af et 
landbrugspotentiale kræver tid og kontinuitet. En landmand skal altid træffe sine valg et eller 
flere år forud (afgrøder, investeringer osv.). Han har behov for en ramme og forudsigelighed, 
herunder stabile priser. Hvad vil der ske om et år, når de midler, der er afsat til køb af rå- og 
hjælpestoffer og tjenesteydelser samt sikkerhedsnetforanstaltninger, og som er finansieret via 
denne facilitet, er opbrugt? Har man taget tilstrækkeligt hensyn til disse forhold i de 
udviklingsinstrumenter, der finder anvendelse på mellemlang og lang sigt, og som angiveligt 
skulle være tilpasset marginalt, således at man har integreret de høje fødevarepriser, men 
hvoraf kun en katastrofal lille del er afsat til landbruget?

2)Økonomisk regulering 

I en globaliseret og stadig mere liberaliseret økonomi er de naturligt meget ustabile 
internationale markeder for landbrugsprodukter et sted, hvor de ekstremt forskellige 
konkurrenceniveauer inden for landbruget på verdensplan bliver konfronteret med hinanden. 
Det afstedkommer alvorlige forstyrrelser på de lokale markeder i de fattigste lande, der, som 
tidligere anført, praktisk taget ikke længere har nogen beskyttelse ved deres grænser. Denne 
situation er et handicap for udviklingen af en intern produktion, når verdensmarkedspriserne 
er lave. Når de er høje, som i øjeblikket, er det derimod umuligt at få dem sænket uden en vis 
regulering af produktionen og priserne på verdensmarkedet. Ordføreren finder det 
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uforståeligt, at Kommissionen kan forvente, at denne beskedne facilitet kan afbøde de 
stigende fødevarepriser.    

- Hvad angår facilitetens gennemførelse, nævner Kommissionen på intet tidspunkt de lokale 
aktører (landmænd, forbrugere og ansvarlige) eller ngo'erne, selv om en vellykket udvikling 
altid kræver, at menneskene tager deres skæbne i egen hånd. 

Bemærkninger vedrørende facilitetens gennemførelse 

Ordføreren ønsker sikkerhed for, at EU har tilstrækkelig administrativ kapacitet til at sikre en 
effektiv anvendelse bevillingen på 1 mia. Han henstiller derfor, at Kommissionen opstiller en 
samlet og strategi, der er kohærent i forhold til de øvrige udviklingsprogrammer og -
foranstaltninger.

Han opfordrer desuden Kommissionen til at skaffe sig maksimal sikkerhed for kapaciteten 
inden for de organisationer, den indgår kontrakter med. Med dette for øje ønsker ordføreren, 
at man i spekteret af mulige hjælpeinstanser også inddrager erfarne organisationer såsom 
ngo'er, der råder over passende midler og anerkendt knowhow. 

Kommissionen bør sikre størst mulig gennemsigtighed i forbindelse med anvendelsen af 
denne milliard. Kommissionen opfordres derfor til at udarbejde en nøjagtig foreløbig plan for 
anvendelsen heraf med detaljeret angivelse af, hvilke foranstaltninger der er planlagt, hvilke 
kvantitative mål der er opstillet herfor, hvor stor en andel af finansieringen de er tildelt, samt 
hvor store midler der er afsat til forvaltning af faciliteten. Denne plan bør godkendes gennem 
en komitologiprocedure, hvorved Europa-Parlamentet informeres. Det vil lette den endelige 
evaluering. Ordføreren foreslår også, at man gennemfører en første foreløbig status i 
september 2009, således at foranstaltningerne eventuelt kan tilpasses befolkningens mest 
akutte behov i de berørte lande.   

Konklusioner

EU, som råder over væsentlige menneskelige og finansielle midler, bør yde en mere 
omfattende og langsigtet indsats og indlede en mere ambitiøs og målrettet politik på den 
internationale scene til fordel for en mere ligelig fordeling af fødevarer og udvikling i verden. 
Det forudsætter, at EU mobiliserer og inddrager de øvrige aktører i verden omkring nogle få 
konkrete forslag:

- Der bør i FN-regi oprettes et internationalt råd for fødevaresikkerhed og udvikling, der kan 
varetage krisestyringen. Dette råd vil kunne samordne de strategiske valg, der træffes i FAO, 
FMI, Verdensbanken og hele det internationale samfund, og derved fremme indførelsen af 
landbrugspolitikker og fødevarepolitikker for hver enkelt region i verden. En regional 
integration vil udgøre et første skridt i denne retning. 

- Der bør indføres en minimal regulering af de internationale markeder for at sikre forsyninger 
og en vis prisstabilitet, hvilket er i alle verdens forbrugeres og producenters interesse. 
Sikkerhedslagrene bør genopbygges, så det bliver muligt at reagere på nødsituationer overalt i 
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verden (herunder de europæiske fødevarebankers behov) og begrænse den spekulation, der 
har gjort sig gældende på markedet for landbrugsprodukter de seneste måneder. 

- Udviklingsbistanden bør styrkes, og den andel, der anvendes på landbruget bør gøres til 
genstand for nye seriøse drøftelser.

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den seneste tids kraftige stigning i 
fødevarepriserne har bragt mange 
udviklingslande og deres befolkninger i en 
dramatisk situation. Dette risikerer at 
påføre yderligere hundredvis af millioner 
af mennesker ekstrem fattigdom og kalder 
på øget solidaritet med disse befolkninger.

(1) Den seneste tids kraftige stigning i 
fødevarepriserne, der var forudsigelig på 
grund af udbuddet og efterspørgslen på 
verdensmarkederne for 
landbrugsprodukter og fødevarer, har 
bragt mange udviklingslande og deres 
befolkninger i en dramatisk situation.
Denne fødevarekrise, som føjer sig til en 
finansiel krise og en energikrise samt en 
forringelse af miljøet (global opvarmning, 
vandmangel, tab af biodiversitet osv.), 
risikerer at påføre yderligere hundredvis af 
millioner af mennesker ekstrem fattigdom 
og kalder på øget solidaritet med disse 
befolkninger. Alle prognoser vedrørende 
markederne for fødevarer viser, at denne 
fødevarekrise, der rammer de fattigste 
befolkninger i Syd såvel som i Nord, vil 
vare ved de kommende år.

Or. fr

Justification

La crise alimentaire que nous vivons n'est pas un accident. Nous avons une idée de l'évolution 
future de l'offre et de la demande mondiale en produits agricoles et alimentaires. D'ici 2050 il 
y aura 3 milliards d'habitants en plus sur la planète. Il faudra produire deux fois plus et 
mieux en valorisant plus efficacement l'ensemble des ressources et en préservant davantage 
les écosystèmes et les équilibres naturels. Il conviendra aussi d'assurer une certaine 
régulation de l'économie agricole afin d'éviter les catastrophes alimentaires et les trop 
grands risques de spéculations sur les marchés de l'alimentation.



PA\742216DA.doc 8/17 PE412.208v01-00

DA

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) En finansieringsfacilitet for hurtig 
reaktion på den krise, der er forårsaget af 
høje fødevarepriser i udviklingslandene, 
bør derfor etableres med denne forordning.

(2) En finansieringsfacilitet for hurtig 
reaktion på den krise, der er forårsaget af 
høje fødevarepriser i udviklingslandene, 
bør derfor etableres med denne forordning 
som et supplement til EU's nuværende 
udviklingspolitik, der alt for længe har 
nedprioriteret støtten til landbruget og 
især fødevareproduktionen.

Or. fr

La crise alimentaire révèle au grand jour les carences des politiques de développement 
engagées avec les pays les plus pauvres. L'aide à l'agriculture se situe autour de 4% de l'aide 
au développement, alors que ce secteur reste la base de tout développement puisqu'il permet 
de répondre aux besoins les plus élémentaires de population souffrant de malnutrition. Dans 
ces régions la majorité des populations vivent en zones rurales, la majorité des mal nourris 
sont d'abord des agriculteurs pauvres qui ont un accès difficile aux ressources (terre, eau, 
énergie, engrais semences, microcrédits, services, etc.) pour produire et nourrir leurs 
populations. Nos politiques de développement l'ont un peu vite oublié.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Følgelig er det nødvendigt at vedtage 
at indføre en specifik finansieringsfacilitet, 
der supplerer de eksisterende 
udviklingsinstrumenter og instrumentet for 
humanitær bistand. Denne facilitet bør 
indgå i en samlet udviklingsstrategi med 
præcise mål og passende midler, der kan 
skabe kohærens mellem faciliteten og 
EU's eksisterende bistandsinstrumenter 
på kort, mellemlang og lang sigt. Denne 
facilitet bør gøre det muligt at vedtage 
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øjeblikkelige og supplerende 
foranstaltninger, der hurtigt afbøder 
konsekvenserne i udviklingslandene af de 
kraftigt stigende fødevarepriser. Den bør 
også i tilslutning til de eksisterende 
programmer gøre det muligt at prioritere 
en betydeligt mere omfattende bistand 
med midler, der ydes over en længere 
periode, for at sikre en bæredygtig 
udvikling af landbruget og 
landbrugsproduktionen i de fattigste 
lande, således at deres 
fødevareforsyninger øges og deres 
afhængighed på fødevareområdet 
nedbringes.

Or. fr

Begrundelse

Fødevarekrisen kræver en øjeblikkelig reaktion, men også en mere langsigtet indsats til fordel 
for landbruget og fremme af udbuddet af fødevarer. En optimeret ressourceudnyttelse gennem 
øget landbrugsaktivitet og modernisering af landbruget er en proces, der kræver tid. I øvrigt 
har landmændene brug for perspektiver og stabilitet for at producere. Det er begrundelsen 
for, at de midler, der afsættes til landbruget, bør forhøjes betragteligt og over lang tid.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) De foranstaltninger, der vedtages med 
denne facilitet, skulle hjælpe 
udviklingslandene med at forøge 
produktiviteten i landbruget i de næste 
høstår, at reagere hurtigt på landenes og 
deres befolkningers umiddelbare behov og 
at tage de første skridt til så vidt muligt at 
forhindre yderligere situationer med 
manglende fødevaresikkerhed og ligeledes 
bidrage til at afbøde virkningerne af de 
høje fødevarepriser globalt til fordel for de 
fattigste, men også for europæiske 
forbrugere og landmænd. Det vil kun være 
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muligt at afbøde virkningerne af de høje 
fødevarepriser globalt, hvis samtlige stater 
verden over, herunder de rige lande, der 
bærer et stort ansvar, sammen indgår i 
overvejelser om den globale 
fødevarebalance og søger at stabilisere 
verdensmarkedspriserne, således at de 
forskellige regioner i verden kan udvikle 
deres landbrug og dække deres 
befolkningers behov. Dette forudsætter, at 
der indføres en intelligent regulering af 
landbrugssektoren og oprettes 
sikkerhedslagre af fødevarer, som gør det 
muligt at modstå nødsituationer 
(naturkatastrofer osv.). I øvrigt bør EU 
fremme en regional integration mellem 
udviklingslandene, som ud over en 
geopolitisk interesse har den fordel, at 
udgøre et første skridt i retning af en 
landbrugspolitik svarende til den, 
Fællesskabet indførte for over 50 år siden.

Or. fr

Justification

Il serait illusoire de croire que le laisser faire économique permettra à tous les être humains 
de la terre de se nourrir alors que l'accès à la nourriture constitue le premier droit à la vie. 
Cela tient pour beaucoup au fonctionnement économique et aux particularités des marchés 
agricoles dont on connaît la très grande instabilité notamment au plan international (ce sont 
des marchés résiduels hautement spéculatifs). Par ailleurs les différents niveaux de 
compétitivité des agricultures du monde qui se confrontent sur ces marchés n'aident pas 
l'agriculture des pays les plus pauvres dont l'économie est souvent très ouverte. Il faut donc 
admettre les bienfaits d'une certaine régulation de l'économie agricole. On a d'ailleurs ainsi 
justifié l'existence de toutes les des politiques agricoles du monde.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) De foranstaltninger, der er fastsat i 
denne forordning, er af en sådan art, at der 
skal opstilles effektive, fleksible, 

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

gennemsigtige og hurtige 
beslutningsprocedurer med henblik på 
finansieringen af dem, og der skal være et 
snævert samarbejde mellem alle de berørte 
institutioner, uanset om de er offentlige 
eller private. Facilitesfianansieringens 
anvendelse bør specificeres i en foreløbig 
plan med detaljeret angivelse af, hvilke 
foranstaltninger der er planlagt, hvilke 
kvantitative mål der er opstillet herfor, 
hvor stor en andel af finansieringen de er 
tildelt, og hvilke midler der er afsat til den 
administrative forvaltning, idet disse 
elementer tilsammen vil kunne lette en
efterfølgende evaluering. Denne 
forordning bør især muliggøre finansiering 
af allerede påbegyndte foranstaltninger, 
som internationale organisationer eller 
offentlige eller private organisationer 
(ikke-statslige organisationer, lokale 
organisationer osv.) støtter eller er rede til 
at støtte før vedtagelsen af denne 
forordning, pr. 20. juni 2008, svarende til 
datoen for Det Europæiske Råds 
konklusioner.

Or. fr

Begrundelse

Faciliteten på 1 mia. bør anvendes så effektivt som muligt og med størst mulig 
gennemsigtighed, hvorfor anvendelsen bør specificeres i en foreløbig plan. Det vil således 
være muligt at vurdere indvirkningen heraf og foretage en evaluering af faciliteten. Det er jo 
ikke tilstrækkeligt blot at betale og købe sig aflad. Dernæst vil det skabe større effektivitet og 
være i de fattigste befolkningsgruppers interesse, hvis man sikrer, at Kommissionen kan indgå 
i samarbejde med en bredere gruppe organisationer om facilitetens iværksættelse.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fællesskabet finansierer 
foranstaltninger, der tager sigte på at støtte 

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

en hurtig og direkte reaktion på øgede 
fødevarepriser i udviklingslandene, og som 
skal dække perioden mellem nødhjælp og 
mellem- til langfristet 
udviklingssamarbejde. Foranstaltningerne 
bør indgå i en samlet udviklingsstrategi 
med præcise mål og midler, der kan skabe 
kohærens mellem alle nødhjælps- og 
udviklingsinstrumenter.
Foranstaltningerne har til formål at sikre 
bistand i nødsituationer, men også over en 
længere periode at bidrage til udvikling af 
landbruget og landbrugsproduktionen i de 
fattigste lande, således de bedre kan 
dække deres behov og sikre deres 
selvstændighed på fødevareområdet.

Or. fr

Begrundelse

La facilité des 1 milliard doit s’inscrire dans une stratégie d’ensemble coordonnant tous les 
efforts de la Communauté en faveur du développement. Par ailleurs la crise alimentaire 
impose des réponses urgentes mais aussi des réponses à plus long terme afin d'aider le 
développement de l'agriculture et de stimuler l'offre en produits alimentaires. Les processus 
de valorisation des ressources par l'activité agricole et de modernisation de l'agriculture 
nécessitent du temps. Par ailleurs les agriculteurs ont besoin de perspectives et de stabilité 
pour produire. C'est pourquoi les moyens accordés à l'agriculture doivent être sérieusement
accrus mais doivent aussi être répartis dans un temps long.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Faciliteten kan gennemføres af regionale eller internationale offentlige organisationer eller 
private organisationer med anerkendt ekspertise og knowhow. Det vigtigste er, at 
Kommissionen vælger den organisation, der mest effektivt kan nå de fastsatte mål og tjene de 
fattigste befolkningers interesse, og ikke de administrative procedurer, hvorved 
Kommissionen lettest og hurtigst kan få brugt en milliard.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Internationale organisationer, herunder 
regionale organisationer, uanset om de er 
offentlige eller private som de ikke-
statslige organisationer, (i det følgende 
"internationale organisationer") vil blive 
udvalgt på grundlag af deres kapacitet til at 
reagere hurtigt, med størst 
omkostningseffektivitet og størst mulig 
kvalitet på de specifikke behov i de 
pågældende udviklingslande i relation til 
forordningens mål.

Or. fr

Begrundelse

Faciliteten kan gennemføres af regionale eller internationale offentlige organisationer eller 
private organisationer såsom ngo'er med anerkendt ekspertise og knowhow. Det vigtigste er, 
at Kommissionen vælger den organisation, der mest effektivt kan nå de fastsatte mål og tjene 
de fattigste befolkningers interesse, og ikke de administrative procedurer, hvorved 
Kommissionen lettest og hurtigst kan få brugt en milliard.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De forskellige udviklingsinstrumenter og 
denne facilitet anvendes, så der sikres 
kontinuitet i samarbejdet, især med hensyn 
til overgangen fra nødhjælp til den mellem-
og langfristede reaktion.

De forskellige udviklingsinstrumenter og 
denne facilitet anvendes, så der sikres 
kontinuitet i samarbejdet, især med hensyn 
til overgangen fra nødhjælp til den mellem-
og langfristede reaktion. Alle 
udviklingsinstrumenter har nu afsat en 
større del af deres midler til landbruget og 
landbrugsproduktionen, som er en 
forudsætning for, at de enkelte lande kan 
skabe en bæredygtig udvikling, hvis 
primære mål bl.a. er at garantere 
fødevaresikkerheden.

Or. fr

Begrundelse

Un pays ne peut se développer quand il ne parvient pas à nourrir sa population. Dans le 
contexte de crise alimentaire dans lequel nous sommes l’urgence est donc bien d'augmenter 
durablement l'aide à l’agriculture trop longtemps négligée des politiques de coopération 
développement. Rappelons simplement que la majorité des populations des pays pauvres 
vivent dans les campagnes, que l’alimentation représente plus de 50% des dépenses des 
ménages, que les plus mal-nourris sont souvent des agriculteurs pauvres qui ne parviennent 
pas à produire faute de moyens suffisants, leur permettant d’accéder aux ressources (terre, 
eau, engrais, semences, services, crédits, etc.)

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Fællesskabets bistand og samarbejde 
gennemføres ved hjælp af et sæt 
beslutninger om at finansiere 
støtteforanstaltninger, som er beskrevet i 
artikel 1, stk. 1, 2 og 3, og artikel 3, stk. 2,
i denne forordning, og som vedtages af 
Kommissionen. Inden faciliteten tages i 
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anvendelse, udarbejder Kommissionen en 
foreløbig plan for anvendelsen heraf med 
detaljeret angivelse af, hvilke 
foranstaltninger der er planlagt, hvilke 
kvantitative mål der er opstillet herfor, og 
hvor stor en andel af finansieringen de er 
tildelt, samt hvor store midler der er afsat 
til den administrative forvaltning af 
faciliteten. Beslutningen om at godkende 
denne foreløbige plan træffes i 
overensstemmelse med Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.
1 EUT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommissionen redegør for anvendelsen af den omhandlede milliard i en 
foreløbig plan, som bør vedtages ved hjælp af komitologiproceduren, således at Parlamentet 
bliver informeret. Denne plan vil gøre det muligt efterfølgende at foretage en evaluering af 
faciliteten.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) foranstaltninger til at forbedre adgangen 
til rå- og hjælpestoffer (gødning, såsæd 
osv.), tjenesteydelser (konsulenttjenester), 
producentsammenslutninger (med 
henblik på produktion og etablering af 
lokale markeder) og oplagring af 
høstudbyttet.

Or. fr
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Begrundelse

Det er nødvendigt med en detaljeret redegørelse for, hvilke foranstaltninger der kan træffes 
for at øge udbuddet af landbrugsprodukter hurtigst muligt. Disse foranstaltninger bør 
suppleres af de nødhjælpsforanstaltninger og udviklingsprogrammer, der allerede er 
iværksat, og som bl.a. kan omfatte bredere foranstaltninger til fordel for landområderne.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapportering Overvågning og evaluering
Senest den 31. december 2009 underretter
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet om de foranstaltninger, den har 
vedtaget i henhold til denne forordning. 
Senest den 31. december 2012 forelægger 
Kommissionen for dem en rapport om 
gennemførelsen af foranstaltningerne, 
herunder så vidt muligt også om de 
vigtigste resultater og virkninger af den i 
henhold til forordningen ydede bistand.

Kommissionen underretter regelmæssigt
Europa-Parlamentet og Rådet om de 
foranstaltninger, den vedtager i henhold til 
denne forordning. I september 2009 
forelægger Kommissionen dem en 
foreløbig statusrapport over de indledte 
foranstaltninger, således at facilitetens 
indhold eventuelt kan tilpasses dens 
målsætninger. I forbindelse med den 
foreløbige plan med detaljeret angivelse af 
facilitetens finansieringer forelægger 
Kommissionen inden facilitetens 
iværksættelse og senest den 31. december 
2010 Europa-Parlamentet og Rådet en 
præcis evaluering af faciliteten 
iværksættelse, der gør det muligt at 
vurdere de konkrete resultater og 
konsekvenser i mållandene.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommissionen regelmæssigt underretter Europa-Parlamentet og Rådet om 
faciliteten gennemførelse og resultater. Det forekommer desuden hensigtsmæssigt at 
gennemføre en midtvejsevaluering og dernæst en endelig præcis evaluering for at måle, 
hvilken betydning den reelt har haft for de befolkninger, der er hårdest ramt af 
fødevarekrisen.
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