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KORTFATTAD MOTIVERING

I) Prishöjningar till följd av en livsmedelskris

De senaste två åren kännetecknas av en spektakulär förändring av världsmarknaden för 
jordbruksprodukter och livsmedel, med tendenser sedan trettio år som gjort att vi har vant oss 
vid ständigt sjunkande priser i realvärde. De kraftiga prishöjningar som denna förändring har 
gett upphov till har orsakat ett makroekonomiskt kaos och en verklig livsmedelskris som 
drabbar jordens mest utsatta befolkning hårdast, särskilt fattiga människor i krigsdrabbade 
länder, där mer än 50 procent av deras budget går åt till mat. Denna prishöjning har fått den 
redan höga fattigdomsnivån, näringsbristen och hungern att öka ännu mer, med kända effekter 
på den politiska stabiliteten och världens strategiska jämvikt.

Denna livsmedelskris, vilken dramatiskt kom till uttryck i vårens hungerupplopp, beror på en 
strukturellt större efterfrågan på jordbruksprodukter i världen, den ökade befolkningen, 
ändrade matvanor och biobränsleframställning.

Dessutom pågår en finansiell kris med många spekulationer på jordbruksmarknaden.
Livsmedelskrisen har uppstått i en tid då man både i nord och i syd har börjat mäta 
klimatförändringarnas och de minskande naturtillgångarnas effekter (vatten, energi, minskad 
biologisk mångfald osv.) på jordbruken i hela världen.

Denna kris är inte övergående. Den påverkar jordbruken i hela världen och ställer frågan om 
jordbruksproduktion och livsmedelsbalans i centrum.

Den situation vi befinner oss i är inte bara ett sammanträffande. Den beror främst på tidigare 
gjorda val, som de rika länderna oftast har styrt:

– Lösningen med Internationella valutafondens och Världsbankens sedan tjugo år påtvingade 
avregleringar och anpassade strukturpolitik för de fattigaste länderna har gjort att de är 
mycket importberoende för sin livsmedelsförsörjning. De alldeles för låga livsmedelspriserna 
i förhållande till de lokala produktionskostnaderna har dämpat utvecklingen av deras eget 
jordbruk. Det är viktigt att komma ihåg att de internationella priserna sätts efter konkurrens 
mellan högproduktiva produktionsområden där vissa är subventionerade.

– Förhandlingarna med Internationella valutafonden om världshandeln med 
jordbruksprodukter (mindre än tio procent av produktionen) vilka har hållits för att 
liberalisera utbytet mellan välbeställda aktörer, gör att de fattigaste konsumenterna inte klarar 
sin livsmedelsförsörjning.

– Utvecklingssamarbetet har handlat om ekonomiska löften som inte har infriats. Det har för 
övrigt inneburit att jordbruket har negligerats helt, och jordbruket är trots allt den avgörande 
sektorn för all utveckling och livsviktig för de 75 procent av världens fattiga som lever på 
landsbygden. I dag går bara fyra procent av Europeiska unionens anslag för 
utvecklingssamarbete till jordbruket.
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Efter det smärtsamma uppvaknande som hungerdemonstrationerna gav upphov till har olika 
instanser i EU och världen ansträngt sig för att försöka hitta någon lösning på det som skulle 
kunna betecknas som en akut livsmedelskris.

II) En snabbinsatsmekanism från EU för att hantera de kraftigt stigande 
livsmedelspriserna i utvecklingsländerna

A) Kommissionens förslag

Kommissionen har ansträngt sig för att bemöta Europaparlamentets och medlemsstaternas 
uppmaning (rådet för allmänna frågor och sedan Europeiska rådet den 19 och 20 juni) om att 
åtgärder gemensamt bör vidtas för utvecklingsländerna.

Efter att ha anpassat sina befintliga utvecklingspolitiska instrument marginellt för att försöka 
lösa problemet med de höjda livsmedelspriserna, har kommissionen föreslagit en kortfristig 
kompletterande finansiering på en miljard, som ska tas från de medel som står till förfogande 
för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Detta initiativ är ett mellanting mellan akut stöd och utvecklingsstöd och syftar till att hjälpa 
de utvecklingsländer som drabbats hårdast av de höjda livsmedelspriserna att behålla sitt 
jordbruk, liksom att minska de höjda livsmedelsprisernas negativa effekter.

De beslutade åtgärderna är inriktade att öka tillgången på insatsvaror och jordbrukstjänster 
(inklusive gödsel och utsäde), och åtgärder av typen ”säkerhetsnät” som syftar till att 
bibehålla eller förbättra jordbrukens produktionskapacitet och att tillfredställa den fattigaste 
befolkningens behov av baslivsmedel.

B) Föredragandens allmänna bedömning

Med anledning av livsmedelskrisens dramatiska följder bland befolkningen i de fattigaste 
länderna vill föredraganden visa dem sin solidaritet genom att stödja kommissionens initiativ.

Föredraganden vill dock bidra med några observationer till detta principiella stöd:

Budgetsmässiga överväganden:

– Utan att ifrågasätta initiativet anser föredraganden att oanvända medel från den 
gemensamma jordbrukspolitikens medel endast bör användas i undantagsfall. Det är viktigt 
att EU i framtiden kan uppfylla alla sina åtaganden gentemot sina jordbrukare, särskilt dem i 
de nya länderna, som ännu inte har kunnat åtnjuta samma stöd som jordbrukarna i de femton 
gamla medlemsstaterna. Det bör också påpekas för kommissionen och rådet att de höjda 
jordbrukspriserna också har påverkat en del europeiska jordbrukare och uppfödare negativt 
eller snarare katastrofalt. Deras situation måste därför tas på allvar då budgeten planeras, men 
också genom att förändra den gemensamma jordbrukspolitiken, i enlighet med dess 
hälsokontroll. Slutligen vill föredraganden genom hänvisningen till den senaste budgetplanen 
påminna medlemsstaterna om att man inte kan vilja ha allt mer av Europa i all evighet, genom 
att skapa eller stärka en gemensam politik utan att först anslå budgetmedel som, om sådana 
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hade funnits, kanske hade medfört att det anslag kommissionen föreslår hade kunnat 
undvikas.

Överväganden om jordbruket andel av initiativet:

– Föredraganden gläder sig åt att jordbruket till slut har fått större uppmärksamhet och särskilt 
jordbruksproduktionen i de fattigaste länderna. Han anser att det är mycket viktigt att 
värdesätta alla typer av jordbruks- och livsmedelsproduktion i världen så att varje region kan 
klara behovet för hela sin befolkning.

Han välkomnar kommissionens betoning på åtgärder för att starta produktion. De allra 
fattigaste jordbrukarnas (vilka utgör nästan 80 procent av de undernärda) tillgång till resurser 
och tjänster samt åtgärder av typen ”säkerhetsnät” kan vara till hjälp vid lokala 
produktionsnedgångar och stärka de fattiga konsumenternas köpkraft. Han vill dock att 
kommissionen först ska redogöra för vilka produktionsinriktade åtgärder som skulle kunna 
finansieras: tillgång till vatten, mikrokrediter, stöd till producentorganisationer för produktion 
och saluföring av varulager.

– För att insatsen ska bli effektiv rekommenderar föredraganden kommissionen att låta den 
omfattas av en verklig global strategi, i syfte att främja ökad jordbruksproduktion inom ramen 
för en hållbar utveckling anpassad till befolkningens behov och berörda territoriers naturliga 
möjligheter. Två villkor måste då ställas:

1) Agera över tid:

Föredraganden undrar över utsträckningen på detta initiativ i tiden. Åtagandet för denna insats 
är tänkt att vara kortsiktigt, samtidigt som en bedömning av jordbruksmöjligheter kräver tid 
och kontinuitet. Jordbrukaren behöver alltid planera vad han eller hon måste göra för ett år 
eller mer i taget (odlingar, investeringar …). Han eller hon behöver en förutsägbar ram, 
inklusive en ram för sina varors prisstabilitet. Hur blir det om ett år, då medlen avsedda för 
insatsvaror och tjänster, och åtgärder av typen ”säkerhetsnät”, som denna insats finansierar, 
inte finns längre? Har man tagit hänsyn till detta tillräckligt mycket i de befintliga 
utvecklingsinstrumenten på medellång och lång sikt, vars omfattning tydligen har höjts för att 
anpassa dem till de ökande livsmedelspriserna, men där den del som är avsedd för jordbruket 
fortfarande är oroväckande liten?

2) Agera för ekonomisk reglering

I en globaliserad och alltmer liberaliserad ekonomi är världsmarknaden för 
jordbruksprodukter och livsmedel instabil till sin natur, och de extremt varierande 
konkurrensnivåerna ställer världens alla jordbrukare mot varandra. Detta orsakar svåra 
störningar på de lokala marknaderna i de fattigaste länderna, som praktiskt taget inte längre 
skyddas av sina gränser längre, vilket vi tidigare har påpekat. Denna situation hindrar 
utvecklingen av en inhemsk produktion då priserna på världsmarknaden är låga. Men omvänt 
tycks det vara omöjligt att få priserna att gå ner utan en viss reglering av produktionen när de 
är så höga som nu. På den punkten förstår inte föredraganden hur kommissionen kan förvänta 
sig att denna ”blygsamma insats” ska kunna sänka de höga livsmedelspriserna.
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– Kommissionen har inte glömt att lokala aktörer (jordbrukare, konsumenter och 
ansvariga), dvs. icke-statliga organisationer, måste vara delaktiga då en sådan insats 
verkställs, eftersom en utveckling endast kan bli framgångsrik då människan själv skapar sitt 
öde.

Överväganden om genomförandet av denna insats:

Föredraganden vill vara säker på att Europeiska unionen har den administrativa förmågan att 
hantera ett anslag på en miljard effektivt. Han vill därför att kommissionen ska handla 
strategiskt tillsammans med och i överensstämmelse med andra utvecklingsprogram och 
utvecklingsåtgärder.

Han uppmanar också kommissionen att noga kontrollera kapaciteten hos de organisationer 
kommissionen tänker anlita. För detta ändamål vill föredraganden att hela utbudet av 
strukturer ska komma till användning som kan ge bidrag till rutinerade organisationer av 
typen icke-statliga organisationer, som förfogar över lämpliga hjälpmedel och har ett erkänt 
know-how.

Han önskar att kommissionen gör användningen av denna miljard så öppen för insyn som 
möjligt. Han vill därför att kommissionen ska fastställa exakt hur pengarna ska användas, 
inklusive uppgifter om planerade åtgärder med kvantifierade mål, hur stor del av 
finansieringen de har fått, samt vilka medel som har avsatts för att administrera insatsen.
Denna plan bör valideras med hjälp av ett kommittéförfarande så att Europaparlamentet blir 
informerat. En avslutande utvärdering måste underlättas i hög grad. Han föreslår även att en 
första preliminär rapport ska utarbetas i september 2009, så att åtgärderna vid behov kan 
anpassas till de mest angelägna behoven hos de fattiga i de länder som är föremål för insatsen.

Slutsats

Europeiska unionen, som förfogar över en stor personalstyrka och betydande ekonomiska 
resurser, borde agera mer kraftfullt på längre sikt och driva en mer ambitiös politik, samt vara 
mer beredvillig att hjälpa till på den internationella arenan för att uppnå en bättre 
livsmedelsbalans och utveckling i världen. EU måste för detta ändamål engagera övriga 
aktörer i världen och få dem att medverka kring några konkreta förslag:

– Att under FN:s överinseende skapa ett ”Internationellt råd för livsmedelssäkerhet och 
utveckling” med ansvar för krishantering. Genom att samordna de strategiska alternativen 
som finns hos FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Världsbankens 
internationella valutafond och världssamfundet, borde detta verktyg kunna underlätta 
genomförandet av en jordbruks- och livsmedelspolitik i alla regioner i världen. Inrättandet av 
regionala organ är ett första steg i den riktningen.

– Det är viktigt att införa ett minimum av regleringar av världsmarknaden för att garantera 
försörjningen och en viss prisstabilitet, vilket ligger i alla konsumenters och producenters 
intresse. Det är viktigt att inrätta säkerhetslager för att klara akuta situationer i hela världen 
(inklusive för behoven av europeiska livsmedelsreserver) och för att begränsa 
spekulationsfenomen, som har varit aktuella på jordbruksmarknaderna de senaste månaderna.
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– Slutligen måste utvecklingsbiståndet öka, och den del som avsätts till jordbruket måste på 
allvar ses över.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den senaste tidens kraftigt stigande 
livsmedelspriser har försatt många 
utvecklingsländer och deras befolkningar i 
en mycket svår situation. Detta riskerar att 
leda till att ytterligare hundratals miljoner 
drabbas av extrem fattigdom, vilket i sin 
tur ställer krav på ökad solidaritet med de 
drabbade befolkningarna.

(1) Den senaste tidens kraftigt stigande 
livsmedelspriser, som hade kunnat 
förutses på grund av förhållandet mellan 
utbud och efterfrågan på 
världsmarknaderna för livsmedels- och 
jordbruksprodukter, har försatt många 
utvecklingsländer och deras befolkningar i 
en mycket svår situation Denna 
livsmedelskris förenad med en finans- och 
energikris samt en försämring av miljön 
(global uppvärmning, minskade 
vattentillgångar, förlust av biologisk 
mångfald m.m.) riskerar att leda till att 
ytterligare hundratals miljoner drabbas av 
extrem fattigdom, vilket i sin tur ställer 
krav på ökad solidaritet med de drabbade 
befolkningarna. All information om 
utsikterna på livsmedelsmarknaderna 
tyder på att denna livsmedelskris som 
drabbar de fattigaste 
befolkningsgrupperna i både syd och nord 
kommer att sträcka sig över de närmaste 
åren.

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 
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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.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) En snabbinsatsmekanism för att hantera 
den kris i utvecklingsländerna, som 
orsakats av de höga livsmedelspriserna, 
bör därför inrättas genom denna 
förordning.

(2) Som ett komplement till Europeiska 
unionens nuvarande utvecklingspolitik, 
som under alltför lång tid har försummat 
sitt stöd till jordbrukssektorn och framför 
allt till livsmedelsproduktionen, bör därför
en snabbinsatsmekanism för att hantera den 
kris i utvecklingsländerna, som orsakats av 
de höga livsmedelspriserna, inrättas genom 
denna förordning

Or. fr

Motivering

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.

Ändringsförslag 3

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 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. Denna mekanism 
bör ingå i en övergripande 
utvecklingsstrategi med exakta mål och 
lämpliga medel, vilken bidrar till 
samverkan mellan denna mekanism och 
de befintliga stöd som ingår i unionens 
medellångsiktiga och långsiktiga 
instrument. Denna mekanism bör göra 
det möjligt att vidta kompletterande 
krisåtgärder för att snabbt avhjälpa 
verkningarna i utvecklingsländerna av de 
kraftigt stigande livsmedelspriserna. Den 
bör även tillsammans med befintliga 
program göra det möjligt att på ett 
prioriterat sätt och i mycket mer 
omfattande grad, med hjälp av medel som 
fördelas över en längre tid, bidra till en 
hållbar utveckling av jordbruket och 
jordbruksproduktionen i de fattigaste 
länderna, i syfte att förbättra deras 
livsmedelsförsörjning och minska deras 
beroende av livsmedelsimport.

Or. fr

Motivering

Livsmedelskrisen kräver brådskande åtgärder, men även mer långsiktiga åtgärder för att man 
ska kunna bidra till jordbrukets utveckling och främja utbudet av livsmedelsprodukter. De 
processer som syftar till att i större utsträckning tillvarata resurserna inom 
jordbruksverksamheten och modernisera jordbruket kräver tid. Dessutom behöver 
jordbrukarna framtidsperspektiv och en stabil miljö för att kunna producera. De medel som 
tilldelas jordbruket bör därför kraftigt ökas, men även fördelas över en längre tidsperiod.

Ändringsförslag 4

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 

(15) De åtgärder som vidtas inom ramen 
för denna mekanism bör hjälpa 
utvecklingsländerna att öka sin 
jordbruksproduktion under kommande 
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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.

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. Denna 
mildring av de negativa verkningarna av 
de höga livsmedelspriserna på global nivå 
är endast möjlig om alla länder i världen, 
där de rika länderna har ett stort ansvar, 
tillsammans diskuterar den globala 
livsmedelsbalansen och verkar för en 
stabilisering av världsmarknadspriserna 
för att varje region i världen ska kunna 
utveckla sitt jordbruk och tillmötesgå sina 
befolkningars behov. Detta mål kräver en 
skarpsynt reglering av 
jordbruksekonomin och inrättande av 
livsmedelsreserver som säkerhet för att 
kunna bemöta nödsituationer 
(naturkatastrofer m.m.). Unionen bör 
dessutom främja regional integration 
mellan utvecklingsländerna, eftersom en 
sådan integration förutom ett geopolitiskt 
intresse har fördelen av att inleda den 
första etappen i en jordbrukspolitik enligt 
den modell som gemenskapen tillämpat i 
över femtio år.

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.
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Ändringsförslag 5

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, både 
offentliga och privata. Utnyttjandet av 
medel från mekanismen bör noggrant 
fastställas i en detaljerad preliminär plan 
där varje planerad åtgärdstyp anges 
tillsammans med kvantitativa mål, den 
finansieringsandel som beviljats 
respektive åtgärd samt vilka medel som 
planerats för den administrativa 
förvaltningen, så att alla dessa inslag 
senare kan bidra till en utvärdering.
Denna förordning bör framför allt 
möjliggöra finansiering av åtgärder som 
redan inletts och som internationella 
organisationer eller offentliga eller privata 
organisationer (icke-statliga 
organisationer, lokala organisationer 
m.m.) 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.

Or. fr

Motivering

Utnyttjandet av en miljard måste ske så effektivt och öppet som möjligt. Det är även lämpligt 
att medelutnyttjandet anges i en detaljerad preliminär plan. Det blir då möjligt att göra en 
konsekvensbedömning och en utvärdering av mekanismen. Det handlar inte om att spendera 
medel för sakens skull och för ett gott samvete. För att bidra till ökad effektivitet, och med 
tanke på allra fattigaste befolkningarnas intressen, är det är även lämpligt att utöka de olika 
organisationer med vilka kommissionen ingår kontrakt för att ta i bruk mekanismen.
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Ändringsförslag 6

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 snabba och 
direkta insatser till följd av 
livsmedelsprisökningarna i 
utvecklingsländerna under perioden mellan 
katastrofbistånd och utvecklingssamarbetet 
på medellång och lång sikt. Dessa åtgärder 
ingår i en övergripande 
utvecklingsstrategi med exakta mål och 
lämpliga medel, vilken ska skapa 
samverkan mellan alla instrument som 
finns för att tillhandahålla katastrof- och 
utvecklingsbistånd. Dessa åtgärder utgör 
ett stöd i nödsituationer, men även och 
framför allt ett stöd under en längre tid 
till utvecklingen av jordbruket och 
jordbruksproduktionen i de allra 
fattigaste länderna, för att dessa bättre 
ska kunna tillgodose sina behov och 
trygga sin oberoende 
livsmedelsförsörjning.

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.
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Ändringsförslag 7

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, både offentliga och 
privata. Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om detta.

Or. fr

Motivering

Mekanismen kan tas i bruk av offentliga internationella eller regionala organisationer eller 
av privata organisationer som besitter expertis och kunskaper som är allmänt erkända. Det 
viktiga är att kommissionen väljer på basis av största effektivitet när det gäller de mål som 
ska uppnås, vilket ligger i de allra fattigaste befolkningarna intresse, och inte på basis av de 
administrativa metoder som är enklast för kommissionen och som gör det möjligt att spendera 
en miljard så fort som möjligt.

Ändringsförslag 8

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. Internationella organisationer, vilket 
även inbegriper regionala organisationer, 
såväl offentliga och privata som 
icke-statliga organisationer, (nedan 
kallade internationella organisationer) 
kommer att väljas ut på grundval av sin 
förmåga att, med avseende på målen för 
denna förordning, tillhandahålla snabba 
insatser med högsta möjliga 
kostnadseffektivitet och av högsta möjliga 
kvalitet för att möta behoven hos de 
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utvecklingsländer som är mottagarländer.

Or. fr

Motivering

Mekanismen kan tas i bruk av offentliga internationella eller regionala organisationer eller 
av privata organisationer, såsom icke-statliga organisationer, som besitter expertis och 
kunskaper som är allmänt erkända. Det viktiga är att kommissionen väljer på basis av största 
effektivitet när det gäller de mål som ska uppnås, vilket ligger i de allra fattigaste 
befolkningarna intresse, och inte på basis av de administrativa metoder som är enklast för 
kommissionen och som gör det möjligt att spendera en miljard så fort som möjligt.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De olika utvecklingsinstrumenten och 
denna mekanism ska tillämpas för att 
säkerställa kontinuiteten i samarbetet, 
särskilt i samband med övergången från 
katastrofbistånd till initiativ på medellång 
och lång sikt.

De olika utvecklingsinstrumenten och 
denna mekanism ska tillämpas för att 
säkerställa kontinuiteten i samarbetet, 
särskilt i samband med övergången från 
katastrofbistånd till initiativ på medellång 
och lång sikt. Inom samtliga instrument 
som tas i bruk för utvecklingen ska det 
hädanefter anslås en större andel medel 
för jordbruket och 
jordbruksproduktionen, dvs. för områden 
utan vilka ett land inte kan uppnå en 
hållbar utveckling där ett av de 
prioriterade målen är att försörja 
befolkningen med tillräckligt med 
livsmedel.

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 
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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.)

Ändringsförslag 10

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 
sådana stödåtgärder som anges i 
artikel 1.1–1.3 och artikel 3.2 i denna 
förordning, vilka ska antas av 
kommissionen. Innan finansieringen av 
denna mekanism fastställs ska 
kommissionen upprätta en detaljerad 
preliminär plan för medelutnyttjandet, där 
varje planerad åtgärdstyp anges 
tillsammans med kvantitativa mål, den 
finansieringsandel som beviljats 
respektive åtgärd samt vilka medel som 
planerats för den administrativa 
förvaltningen av denna mekanism.
Beslutet om godkännande av denna 
preliminära plan ska fattas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som fastställs i rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter.
______________

1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att kommissionen preciserar hur beloppet på en miljard ska utnyttjas. Detta bör 
göras i en preliminär plan som antas enligt kommittéförfarandet och som ger 
Europaparlamentet rätt att bli informerat. Denna plan gör det möjligt att senare göra en 
utvärdering av mekanismen.
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Ändringsförslag 11

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 (gödningsmedel, 
utsäde m.m.), jordbrukstjänster 
(rådgivning), vatten och finansiering 
(mikrokrediter) samt åtgärder för att 
förbättra producenternas kollektiva 
organisationsmöjligheter (inom 
produktionen och för upprättandet av 
lokala marknader) och lagringen av 
skörden.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att vara mer detaljerad när det gäller de åtgärder som kan vidtas för att så fort 
som möjligt öka utbudet av jordbruksprodukter. Dessa åtgärder bör kompletteras med 
åtgärder för tillhandahållande av katastrofhjälp och befintliga utvecklingsprogram, och kan 
framför allt inbegripa mer omfattande åtgärder till förmån för landsbygdens utveckling.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapportering Övervakning och utvärdering
Kommissionen ska till Europaparlamentet 
och rådet överlämna en rapport om de 
åtgärder den antagit i enlighet med denna 
förordning senast den 31 december 2009.
Kommissionen ska senast den 
31 december 2012 förelägga dem en
rapport om genomförandet av åtgärderna, 
vilken så långt som möjligt ska ange de 
viktigaste resultaten och verkningarna av 

Kommissionen ska regelbundet informera
Europaparlamentet och rådet om de 
åtgärder den antar i enlighet med denna 
förordning. Kommissionen ska i 
september 2009 förelägga dem en första 
preliminär utvärderingsrapport över de 
åtgärder som antagits, vilken gör det 
möjligt att eventuellt anpassa 
mekanismens innehåll till dess mål. I 
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det bistånd som tillhandahållits inom 
ramen för förordningen.

anslutning till den preliminära planen för 
det detaljerade utnyttjandet av medlen för 
finansiering av mekanismen, vilken lagts 
fram innan mekanismen tagits i bruk, ska 
kommissionen senast den 
31 december 2010 förelägga 
Europaparlamentet och rådet en 
detaljerad utvärdering av ibruktagandet 
av mekanismen i syfte att bedöma de 
faktiska resultaten och effekterna i de 
berörda länderna.

Or. fr

Motivering

Kommissionen bör regelbundet informera Europaparlamentet och rådet om hur mekanismen 
fungerar och vilka resultat den ger. En första utvärderingsrapport efter halva tiden bör även 
göras och därefter en detaljerade slutlig utvärdering för att man ska kunna bedöma de 
verkliga bidragen till de befolkningar som drabbats hårdast av livsmedelskrisen.
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