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BEKNOPTE MOTIVERING

I) Een context van stijgende prijzen lokt een voedselcrisis uit 

De afgelopen twee jaren zullen de geschiedenis ingaan als een periode waarin zich een 
spectaculaire omslag voordeed op de wereldmarkten voor landbouwproducten en 
voedingsmiddelen, waarvan de reële prijzen 30 jaar lang gestaag waren gedaald. De scherpe 
stijging van de voedselprijzen heeft macro-economische onrust en een heuse voedselcrisis 
veroorzaakt die de kwetsbaarste bevolkingsgroepen in de wereld het zwaarst treft, met name 
inwoners van landen waar een oorlog woedt en de armste landen, waar mensen nog altijd 
meer dan de helft van hun huishoudbudget uitgeven aan eten. Deze prijsstijgingen werken de 
toch al schrijnende armoede, ondervoeding en het gevaar van hongersnoden in de hand, met 
alle gevolgen van dien als het gaat om de politieke stabiliteit en de internationale 
geostrategische verstandhoudingen. 

Deze voedselcrisis, op dramatische wijze aan het licht getreden door de hongerrellen die dit 
voorjaar uitbraken, hangt samen met een structurele toename van de wereldwijde vraag naar 
landbouwproducten, die wordt veroorzaakt door de groei van de wereldbevolking, veranderde 
voedingsgewoonten en de ontwikkeling van biobrandstoffen. 

De voedselcrisis valt samen met een financiële crisis die zich kenmerkt door toegenomen 
speculatie op de landbouwmarkten, juist nu we zowel in het noorden als in het zuiden 
geconfronteerd worden met de effecten van het broeikaseffect en het schaars worden van de 
natuurlijke hulpbronnen (water, energie, verlies van biodiversiteit, etc.) op de wereldwijde 
landbouw.

Deze crisis is niet van voorbijgaande aard, treft alle landbouwsectoren ter wereld en plaatst 
het vraagstuk van de landbouwproductie en de algehele voedselverdeling weer in het 
middelpunt van de belangstelling.

De situatie waarin we ons bevinden kan niet worden afgedaan als een incident. Ze komt voor 
een groot deel voort uit eerdere keuzes, waar de rijke landen nadrukkelijk de hand in hebben 
gehad: 

- Door de dereguleringen en structurele aanpassingen die het IMF en de Wereldbank al 20 jaar 
opleggen aan de armste landen zijn deze voor hun voedselvoorziening in hoge mate 
afhankelijk van importen. De wereldvoedselprijzen, die te laag liggen in vergelijking met hun 
lokale productiekosten, hebben de landbouwontwikkeling in deze landen ontmoedigd. Deze 
prijzen vloeien immers voort uit de concurrentieverhoudingen tussen landbouwgebieden met 
hoge productiviteit waarvan sommige gesubsidieerd worden.

- Het WTO-overleg over de wereldwijde handel in landbouwproducten (minder dan 10% van 
de productie), bedoeld om het handelsverkeer tussen kredietwaardige actoren te liberaliseren, 
biedt de armste consumenten geen voedselzekerheid.
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- In het kader van de ontwikkelingssamenwerking zijn financiële beloften gedaan die niet zijn 
nagekomen. De beleidsmakers hebben de landbouwsector bovendien radicaal de rug 
toegekeerd, terwijl deze nochtans cruciaal is bij het op gang brengen van elke ontwikkeling en 
een levensader vormt voor 75% van de arme bevolkingsgroepen die wereldwijd op het 
platteland leven. De Europese Unie besteedt momenteel slechts 4% van de 
ontwikkelingkredieten aan de landbouw.

Na op pijnlijke wijze wakker te zijn geschud door de hongerbetogingen hebben verschillende 
Europese en internationale instellingen getracht maatregelen te nemen tegen wat we kunnen 
aanduiden als voedselnood.

II)  Een snelle respons van de Unie op de scherpe stijging van de voedselprijzen in de 
ontwikkelingslanden 

A) Voorstel van de Commissie

De Commissie heeft getracht tegemoet te komen aan de verzoeken van het Europees 
Parlement en daarna van de lidstaten (Raad Algemene Zaken en vervolgens de Europese Raad 
van 19 en 20 juni) door steunmaatregelen goed te keuren die ten goede komen aan de 
ontwikkelingslanden.

Na een herprogrammering van de bestaande ontwikkelingsinstrumenten bij wijze van respons 
op de stijgende voedselprijzen stelt de Commissie een aanvullende kortetermijnfaciliteit van 1 
miljard euro voor, te financieren uit de beschikbare middelen van het GLB.  

Dit initiatief, dat het midden houdt tussen noodhulp en ontwikkelingshulp, is bedoeld om het 
aanbod van landbouwproducten te bevorderen in de ontwikkelingslanden die het zwaarst 
getroffen worden door de stijging van de voedselprijzen, en behelst maatregelen om de 
nadelige effecten van de stijgende voedselprijzen te verzachten. 

De maatregelen betreffen een betere toegang tot landbouwinputs en -diensten (met inbegrip 
van meststoffen en zaaizaad), en “vangnetten” om de landbouwproductiecapaciteit te 
handhaven of te verbeteren en te voorzien in de elementaire voedselbehoeften van de 
kwetsbaarste bevolkingsgroepen. 

B) Algemeen oordeel van de rapporteur

Gezien de dramatische gevolgen van de voedselcrisis voor de bevolkingsgroepen van de 
allerarmste landen, wil de rapporteur zijn solidariteit met hen betuigen door zich achter het 
initiatief van de Commissie te scharen.

Uw rapporteur plaatst echter enkele kanttekeningen bij deze principesteun:

Budgettaire overwegingen:

- Zonder het initiatief in twijfel te trekken merkt uw rapporteur op dat slechts bij wijze van 
uitzondering een beroep moet worden gedaan op de niet-bestede middelen van het GLB. Het 
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is van belang dat de Unie in de toekomst kan voldoen aan al haar verplichtingen tegenover 
Europese landbouwers, en in het bijzonder landbouwers uit de nieuwe lidstaten die nog niet 
evenveel steun krijgen als hun vakgenoten in de oude 15 lidstaten. Verder is het zaak de 
Commissie en de Raad erop te attenderen dat de stijging van de landbouwprijzen ook nadelige 
en zelfs rampzalige consequenties heeft gehad voor sommige Europese landbouwers, met 
name voor de telers. Het is derhalve zaak hun situatie in ogenschouw te nemen bij het 
opstellen van de begroting, maar ook bij de “check-up” van de GLB-hervorming. Tot slot, 
onder verwijzing naar de laatste financiële vooruitzichten, wijst uw rapporteur de lidstaten 
erop dat we niet aldoor meer kunnen verlangen van Europa, via de totstandbrenging of de 
uitbreiding van communautair beleid, zonder een verhoging van de begrotingsmiddelen; als er 
afdoende middelen voorhanden waren geweest, had de door de Commissie voorgestelde 
noodgreep wellicht kunnen worden voorkomen.      

Overwegingen inzake het landbouwonderdeel van het initiatief:

- Het stemt uw rapporteur tot tevredenheid dat eindelijk meer aandacht wordt geschonken aan 
de landbouw en vooral aan de landbouwproductie in de armste landen. Hij acht het 
onontbeerlijk om alle vormen van landbouw en voedselgewassen ter wereld optimaal te 
benutten zodat elke regio zoveel mogelijk in de voedselbehoeften van zijn inwoners kan 
voorzien.

- Uw rapporteur is blij dat de Commissie het accent legt op maatregelen die bedoeld zijn om 
het op gang brengen van de productie te vergemakkelijken: toegang tot de productiemiddelen 
en diensten voor de armste landbouwers (bijna 80% van de mensen die honger lijden), evenals 
“vangnetten” waarmee de afzet van lokale producten kan worden bevorderd door arme 
consumenten meer koopkracht te geven. Hij zou echter graag zien dat de Commissie nader
ingaat op de productieverhogende maatregelen die eventueel gefinancierd worden: toegang tot 
water, tot microkredieten, bijstand bij het organiseren van producenten ten behoeve van de 
productie en het in de handel brengen, hulp bij opslag. 

- Omwille van de doelmatigheid adviseert uw rapporteur de Commissie om deze faciliteit op 
te nemen in een overkoepelende strategie om de landbouwproductie op te voeren, in het kader 
van een duurzame ontwikkeling die afgestemd is op de behoeften van de lokale bevolking en 
op de natuurlijke mogelijkheden van de betreffende gebieden. Hiertoe moet aan twee 
voorwaarden worden voldaan: 

1) Maatregelen nemen die met de tijd meegaan

De rapporteur stelt vraagtekens bij de duurzaamheid van dit initiatief. Deze faciliteit richt zich 
op de korte termijn, terwijl het benutten van een potentieel in de landbouw een zaak van lange 
adem is. De landbouwer moet bij zijn keuzes (gewassen, investeringen …) altijd minimaal 
een jaar vooruitkijken. Hij heeft behoefte aan houvast en voorspelbaarheid, ook wat de prijs 
van zijn producten betreft. Wat gebeurt er wanneer de financieringsfaciliteit voor de toegang 
tot inputs en diensten, en voor het creëren van vangnetten, na een jaar wegvalt? Hebben we 
voldoende rekening gehouden met deze aspecten bij de bestaande instrumenten voor 
ontwikkelingssteun op middellange en lange termijn, die onlangs zijn geherprogrammeerd om 
de stijgende voedselprijzen op te vangen, maar waarin het aandeel van de landbouw nog altijd 
dramatisch gering is?
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2) De economische regelgeving aanscherpen

In een gemondialiseerde en steeds verder geliberaliseerde economie komt de buitengewoon 
ongelijke concurrentiestrijd op internationale markten voor landbouw- en voedselproducten, 
die van nature al onstabiel zijn, nog duidelijker tot uitdrukking. Dit spel veroorzaakt ernstige 
verstoringen op de lokale markten van de armste landen, die zoals eerder gezegd vrijwel geen 
bescherming meer genieten aan hun grenzen. Deze situatie remt de ontwikkeling van een 
binnenlandse productie wanneer de wereldprijzen laag zijn. Maar omgekeerd, wanneer de 
prijzen hoog zijn zoals nu, lijkt het onmogelijk ze naar beneden te krijgen zonder een zekere 
regulering van de productie en van de wereldvoedselprijzen. Op dit punt begrijpt uw 
rapporteur niet hoe de Commissie kan verwachten dat deze “bescheiden faciliteit” de stijging 
van de voedselprijzen zal temperen.    

- Bij de tenuitvoerlegging van de faciliteit rept de Commissie met geen woord over de inbreng 
van lokale actoren (landbouwers, consumenten, beleidsmakers) of zelfs van ngo’s, terwijl een 
succesvolle ontwikkeling altijd gepaard gaat met mensen die hun lot in eigen hand nemen. 

Overwegingen inzake de tenuitvoerlegging van deze faciliteit:

Uw rapporteur wil er zeker van zijn dat de kredietfaciliteit van 1 miljard euro doeltreffend zal 
worden aangewend dankzij de administratieve capaciteit van de Unie. Daarom verzoekt hij de 
Commissie haar maatregelen te coördineren en in overeenstemming te brengen met de andere 
ontwikkelingsprogramma’s en -acties.

Ook verzoekt hij de Commissie zoveel mogelijk garanties in te bouwen wat de capaciteiten 
betreft van organisaties waarmee ze in zee gaat. Hiertoe wenst de rapporteur het spectrum van 
bijstand verlenende instanties uit te breiden met ngo’s die over adequate middelen en erkende 
expertise beschikken. 

Uw rapporteur zou graag zien dat de Commissie bij de besteding van de 1 miljard euro zo 
inzichtelijk mogelijk te werk gaat. Hiertoe verzoekt hij de Commissie een voorlopig plan op 
te stellen over de besteding ervan, met daarin een gedetailleerd overzicht van de beoogde 
maatregelen en gekwantificeerde doelstellingen, het bedrag dat aan elke maatregel wordt 
toegekend, en de beoogde middelen om de faciliteit te beheren. Dit plan moet worden 
goedgekeurd via een comitologieprocedure opdat het Europees Parlement toezicht kan 
uitoefenen. Dit zal een eindoordeel aanzienlijk eenvoudiger maken. Uw rapporteur stelt 
tevens voor in september 2009 een eerste tussentijdse balans op te maken, teneinde de 
maatregelen waar nodig beter af te stemmen op de dringendste behoeften van de arme 
bevolkingsgroepen in de doellanden. 

Conclusies

De Europese Unie, die over omvangrijke menselijke en financiële hulpbronnen beschikt, zou 
zich op langere termijn nadrukkelijker moeten laten gelden en in internationaal verband een 
ambitieuzer en proactiever beleid moeten voeren om te komen tot een evenwichtigere 
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voedselverdeling en ontwikkeling van de wereld. Hiertoe moet de Unie de andere 
wereldwijde actoren betrekken en inschakelen bij een aantal concrete voorstellen:

- Onder auspiciën van de VN een “Internationale Raad voor Voedselzekerheid en 
Ontwikkelingssamenwerking” in het leven roepen die belast wordt met crisisbeheer. Door de 
strategische keuzes van de FAO, het IMF, de Wereldbank en de hele internationale 
gemeenschap op elkaar af te stemmen zou dit instrument de totstandbrenging van landbouw-
en voedselbeleid overal ter wereld moeten vergemakkelijken. Het aangaan van regionale 
samenwerkingsverbanden zou een eerste stap in deze richting zijn. 

- Het is zaak de internationale markten weer een minimum aan regelgeving op te leggen 
teneinde voedselzekerheid en een zekere prijsstabiliteit te waarborgen, hetgeen in het belang 
is van alle consumenten en producenten ter wereld. Het aanleggen van veiligheidsvoorraden 
(onder meer de bevoorrading van de Europese levensmiddelenbanken) is onontbeerlijk om 
noodsituaties waar dan ook ter wereld het hoofd te bieden en speculatie tegen te gaan, een 
fenomeen dat in de afgelopen maanden zijn intrede heeft gedaan op de landbouwmarkten. 

- Tot slot moet ontwikkelingssteun worden uitgebreid en het aandeel van de landbouw daarin 
moet drastisch worden herzien.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de recente scherpe stijging van de 
voedselprijzen zijn talrijke 
ontwikkelingslanden en hun inwoners in 
een dramatische situatie terechtgekomen en 
kunnen nog eens honderden miljoenen 
mensen in extreme armoede belanden; 
daarom is een sterkere solidariteit met die 
bevolkingsgroepen noodzakelijk.

Door de recente scherpe stijging van de 
voedselprijzen, die voorzienbaar was als 
gevolg van de situatie van de vraag en het 
aanbod op de wereldmarkten voor 
landbouw- en voedingsproducten, zijn 
talrijke ontwikkelingslanden en hun 
inwoners in een dramatische situatie 
terechtgekomen. Door deze situatie van 
een voedselcrisis die gepaard gaat met een 
financiële en een energiecrisis en een 
achteruitgang van het milieu 
(klimaatverwarming, daling van de
waterhoeveelheden, verlies van 
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biodiversiteit enz.) kunnen nog eens 
honderden miljoenen mensen in extreme 
armoede belanden; daarom is een sterkere 
solidariteit met die bevolkingsgroepen 
noodzakelijk. Alle gegevens over de 
vooruitzichten voor de voedselmarkten 
wijzen erop dat deze voedselcrisis, die de 
armste bevolkingsgroepen in het zuiden 
en ook in het noorden treft, de komende 
jaren zal aanhouden.

Or. fr

Motivering

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.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijgevolg moet bij deze verordening een 
financieringsfaciliteit voor een snelle 
respons op de crisis als gevolg van de hoge 
voedselprijzen in de ontwikkelingslanden 
worden vastgesteld.

Bijgevolg moet als aanvulling op het 
bestaande ontwikkelingsbeleid van de 
Europese Unie, waarbij te lang te weinig 
aandacht aan de landbouwsector, met 
name de voedselproductie, is besteed, bij 
deze verordening een financieringsfaciliteit 
voor een snelle respons op de crisis als 
gevolg van de hoge voedselprijzen in de 
ontwikkelingslanden worden vastgesteld.

Or. fr

Motivering

La crise alimentaire révèle au grand jour les carences des politiques de développement 



PA\742216NL.doc 9/18 PE412.208v01-00

NL

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.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Bijgevolg moet een specifieke 
financieringsfaciliteit worden vastgesteld, 
die een aanvulling vormt op de bestaande 
ontwikkelingsinstrumenten en het 
instrument voor humanitaire hulp. Deze 
faciliteit moet passen in het kader van een 
algemene ontwikkelingsstrategie met
precieze doelstellingen en aangepaste 
middelen, die zorgt voor coherentie tussen 
de nieuwe faciliteit en de bestaande hulp
die in de korte-, middellange- en 
langetermijninstrumenten van de Unie is 
vervat. De faciliteit moet het mogelijk 
maken aanvullende spoedmaatregelen
goed te keuren voor een snelle aanpak van 
de gevolgen van de huidige snel stijgende 
voedselprijzen in de ontwikkelingslanden.
Zij moet het in combinatie met de 
bestaande programma's ook mogelijk 
maken, als prioriteit en op veel 
substantiëlere wijze, via in de tijd 
gespreide middelen, een duurzame 
ontwikkeling van de landbouw en de 
landbouwproductie van de armste landen 
te ondersteunen, teneinde de 
voedselvoorziening van deze landen op te 
voeren en hun afhankelijkheid op 
voedselgebied te verminderen. 

Or. fr
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Motivering

De voedselcrisis maakt urgente oplossingen nodig, maar ook oplossingen op lange termijn, 
om de ontwikkeling van de landbouw te ondersteunen en het aanbod van landbouwproducten 
te stimuleren. De processen om de hulpbronnen door de landbouwactiviteit te valoriseren en 
de landbouw te moderniseren vergen tijd. Bovendien hebben de boeren vooruitzichten en 
stabiliteit nodig om te kunnen produceren. Daarom moeten de middelen die aan de landbouw 
worden toegewezen, aanzienlijk worden opgetrokken, maar ook gespreid over lange tijd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 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. 
Deze vermindering van de effecten van de 
hoge voedselprijzen wereldwijd is alleen 
mogelijk, als alle landen ter wereld, 
waarbij de rijke landen een grote 
verantwoordelijkheid dragen, samen 
nadenken over de grote 
voedselevenwichten op de planeet en 
optreden om de wereldkoersen te 
stabiliseren, opdat elke regio in de wereld 
haar landbouw kan ontwikkelen en in de 
behoeften van haar bevolking kan 
voorzien. Om deze doelstelling te halen, is 
een intelligente regulering van de 
landbouweconomie nodig en moeten 
veiligheidsvoedselvoorraden worden 
aangelegd om het hoofd aan noodsituaties 
(natuurrampen enz.) te kunnen bieden. 
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Bovendien moet de Unie regionale 
integratie tussen ontwikkelingslanden 
bevorderen, omdat dit niet alleen 
geopolitiek belangrijk is, maar ook het 
voordeel biedt dat een eerste stap wordt 
gezet in de richting van de ontwikkeling 
van een landbouwbeleid, naar het 
voorbeeld van wat de Gemeenschap meer 
dan vijftig jaar geleden heeft gedaan.

Or. fr

Motivering

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.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
opgestart, en wel vanaf 20 juni 2008, de 
datum van de conclusies van de Europese 
Raad.

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, zowel openbare 
als particuliere, nauw met elkaar 
samenwerken. Het gebruik van de 
financiering van de faciliteit moet 
gedetailleerd worden weergegeven in een 
precies ontwerpplan, waarin elk type van 
geplande maatregel met de kwantitatieve 
doelstellingen ervoor is opgenomen, 
alsmede het deel van de financiering dat 
aan elk type is toegewezen en de middelen 
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die zijn uitgetrokken voor het 
administratieve beheer, omdat al deze 
elementen vervolgens een evaluatie 
vergemakkelijken. Deze verordening 
voorziet meer in het bijzonder in de 
financiering van maatregelen die 
internationale organisaties of openbare of 
particuliere organisaties (niet-
gouvernementele organisaties, lokale 
organisaties enz.) ondersteunen of bereid 
zijn te ondersteunen en die al vóór de 
goedkeuring van deze verordening zijn 
opgestart, en wel vanaf 20 juni 2008, de 
datum van de conclusies van de Europese 
Raad.

Or. fr

Motivering

Het miljard euro moet zo efficiënt en zo transparant mogelijk worden besteed en daarom is 
het nuttig dat het gebruik ervan in een precies ontwerpplan wordt weergegeven. Zo kan de 
impact worden geëvalueerd en de faciliteit als geheel worden beoordeeld. Bedoeling is niet 
zomaar geld uit te geven en zich een goed geweten te kopen. Daarnaast is het voor de 
efficiëntie en in het belang van de armste bevolkingsgroepen wenselijk om de groep van 
organisaties waarmee de Commissie contracten voor de implementering van de faciliteit kan 
sluiten, uit te breiden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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. Deze 
maatregelen passen in het kader van een 
algemene ontwikkelingsstrategie met 
precieze doelstellingen en middelen, die 
zorgt voor coherentie tussen alle 
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instrumenten die op het gebied van
noodhulp en ontwikkelingshulp bestaan. 
Met deze maatregelen wordt steun 
geboden in noodsituaties, maar ook en 
vooral op termijn tot de ontwikkeling van 
de landbouw en de landbouwproductie 
van de armste landen bijgedragen, opdat 
deze beter in hun behoeften kunnen 
voorzien en autonoom op voedselgebied 
kunnen zijn.

Or. fr

Motivering

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.

Amendement 7

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 openbare en 
particuliere mondiaal opererende
regionale en internationale organisaties. De 
Commissie stelt het Europees Parlement en 
de Raad daarvan in kennis.

Or. fr
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Motivering

De faciliteit kan worden geïmplementeerd door openbare internationale of regionale 
organisaties of door particuliere organisaties die over erkende deskundigheid en 
vaardigheden kunnen beschikken. Belangrijk is dat de Commissie kiest voor de grootste 
efficiëntie met betrekking tot de te halen doelstellingen, in het belang van de armste 
bevolkingsgroepen, en niet voor de voor haar gemakkelijkste administratieve 
omstandigheden, die haar in staat stellen het miljard euro zo snel mogelijk uit te geven.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Internationale organisaties, met inbegrip 
van regionale organisaties, die zowel 
openbaar als particulier kunnen zijn, 
zoals niet-gouvernementele organisaties 
(hierna “internationale organisaties” 
genoemd) worden geselecteerd op basis 
van hun capaciteit om overeenkomstig de 
doelstellingen van deze verordening tegen
de beste kosten-efficiëntieratio een snelle 
respons van de best mogelijke kwaliteit te 
bieden op de specifieke behoeften van de 
begunstigde ontwikkelingslanden.

Or. fr

Motivering

De faciliteit kan worden geïmplementeerd door openbare internationale of regionale 
organisaties of door particuliere organisaties die over erkende deskundigheid en 
vaardigheden kunnen beschikken. Belangrijk is dat de Commissie kiest voor de grootste 
efficiëntie met betrekking tot de te halen doelstellingen, in het belang van de armste 
bevolkingsgroepen, en niet voor de voor haar gemakkelijkste administratieve 
omstandigheden, die haar in staat stellen het miljard euro zo snel mogelijk uit te geven.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verschillende 
ontwikkelingsinstrumenten en deze 
faciliteit worden ingezet met het oog op 
continuïteit bij de samenwerking, in het 
bijzonder bij de overgang van noodhulp 
naar maatregelen op middellange en lange 
termijn.

De verschillende 
ontwikkelingsinstrumenten en deze 
faciliteit worden ingezet met het oog op 
continuïteit bij de samenwerking, in het 
bijzonder bij de overgang van noodhulp 
naar maatregelen op middellange en lange 
termijn. In het kader van alle 
instrumenten die worden ingezet voor 
ontwikkeling, wordt voortaan een groter 
deel besteed aan landbouw en de 
landbouwproductie, die voor een land 
absoluut noodzakelijk zijn voor duurzame 
ontwikkeling, waarbij een van de 
prioritaire doelstellingen van duurzame 
ontwikkeling is voldoende voedsel voor de 
bevolking van het land te leveren.

Or. fr

Motivering

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.).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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, en in artikel 3, lid 2, die 
door de Commissie worden goedgekeurd. 
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Alvorens financiering in het kader van
deze faciliteit toe te wijzen stelt de 
Commissie een precies ontwerpplan op 
voor het gebruik van de financiering, 
waarin gedetailleerde gegevens worden 
opgenomen over alle geplande 
maatregelen, met de gekwantificeerde 
doelstellingen ervan, alsmede het deel van 
de financiering dat aan elke maatregel is 
toegewezen en de middelen die zijn 
uitgetrokken voor het administratieve 
beheer van de faciliteit. Het besluit 
betreffende de validering van het 
ontwerpplan wordt genomen volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 
juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Or. fr

Motivering

De Commissie moet preciseringen verstrekken over het gebruik van het miljard via de 
presentatie van een ontwerpplan dat moet worden goedgekeurd volgens de 
comitologieprocedure en dat het Europees Parlement in staat zal stellen op de hoogte te 
blijven. Met dit plan kan de faciliteit vervolgens worden beoordeeld.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 2 – punt 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
inputs (meststoffen, zaaizaad enz.), 
landbouwdiensten (vulgarisatie), water en 
financiering (microkredieten), voor de 
collectieve organisatie van producenten 
(voor de productie en de totstandbrenging 
van lokale markten) en voor de opslag van 
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de oogst;

Or. fr

Motivering

Er moeten preciseringen worden aangebracht met betrekking tot de maatregelen die kunnen 
worden gepland om het aanbod op landbouwgebied zo snel mogelijk weer op te starten. De 
acties in kwestie moeten worden aangevuld met de bestaande noodhulpmaatregelen en 
ontwikkelingsprogramma's, die ruimere maatregelen kunnen omvatten, met name op het 
gebied van plattelandsontwikkeling.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk op 31 
december 2009 in kennis van de 
maatregelen die zij op grond van deze 
verordening heeft vastgesteld. De 
Commissie legt het Europees Parlement en 
de Raad uiterlijk op 31 december 2012 een 
verslag voor over de uitvoering van de 
maatregelen, waarin zoveel mogelijk 
informatie over de belangrijkste 
resultaten en effecten van de krachtens 
deze verordening verleende steun is 
opgenomen.

De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad regelmatig in kennis 
van de maatregelen die zij op grond van 
deze verordening vaststelt. De Commissie 
legt het Europees Parlement en de Raad 
uiterlijk in september 2009 een eerste 
balans voor van de maatregelen die zijn 
genomen, opdat de inhoud van de 
faciliteit eventueel kan worden aangepast 
aan de doelstellingen ervan. In 
samenhang met het ontwerpplan inzake 
het gedetailleerde gebruik van de 
financiering van de faciliteit dat vóór de 
implementering ervan wordt voorgelegd, 
legt de Commissie het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk op 31 
december 2010 een precieze evaluatie van 
de implementering van de faciliteit voor, 
om de resultaten en de reële impact ervan 
in de begunstigde landen te beoordelen.

Or. fr

Motivering

De Commissie moet het Europees Parlement en de Raad regelmatig over de implementering 
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en de resultaten van de faciliteit informeren. In het kader hiervan moet een eerste balans van 
de faciliteit worden opgemaakt halverwege de looptijd en moet er vervolgens een precieze 
eindbeoordeling van worden uitgevoerd, om de reële impact ervan op de bevolkingsgroepen 
die het meest door de voedselcrisis zijn getroffen, te meten.
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