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Ændringsforslag 7
Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den nuværende ordning for uddeling af 
fødevarer er afhængig af produkter fra 
Fællesskabets interventionslagre, som 
midlertidigt suppleres med produkter 
opkøbt på markedet. Flere på hinanden 
følgende reformer af den fælles 
landbrugspolitik og en gunstig udvikling i 
producentpriserne har ført til en 
reduktion af interventionslagrene og 
indskrænket varesortimentet. Opkøb på 
markedet bør derfor fremover være en 
permanent mulighed som supplement til 
interventionslagrene, når der ikke er 
egnede lagre til rådighed.

(5) Den nuværende ordning for uddeling af 
fødevarer er afhængig af produkter fra 
Fællesskabets interventionslagre, som 
midlertidigt suppleres med produkter 
opkøbt på markedet. De stigende 
spændinger på verdensmarkedet for 
landbrugsråvarer og den progressive 
afskaffelse af styringsværktøjer for 
produktion og oplagring, som er sket 
gennem de forskellige reformer af den 
fælles landbrugspolitik, har nedbragt 
Unionens selvforsyning med fødevarer i 
tilgængelige mængder og udbud af 
produkter samt dens evne til at 
imødekomme de dårligst stilledes 
fødevarebehov og enhver form for 
international fødevare- eller 
spekulationskrise. Opkøb på markedet bør 
derfor fremover være en permanent 
mulighed som supplement til 
interventionslagrene, når der ikke er 
egnede lagre til rådighed.

Or. fr

Begrundelse

De forskellige reformer af den fælles landbrugspolitik har medført en reducering af 
interventionsværktøjerne, men det er primært udviklingen af den globale efterspørgsel efter 
landbrugsfødevareprodukter og nonfoodlandbrugsprodukter samt udviklingen af spekulation, 
som er årsagen til svindet i lagrene og faldet i udbuddet af tilgængelige produkter (jf. 
sultkriser ...)
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Ændringsforslag 8
Jill Evans

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den nuværende ordning for uddeling af 
fødevarer er afhængig af produkter fra 
Fællesskabets interventionslagre, som 
midlertidigt suppleres med produkter 
opkøbt på markedet. Flere på hinanden 
følgende reformer af den fælles 
landbrugspolitik og en gunstig udvikling i 
producentpriserne har ført til en reduktion 
af interventionslagrene og indskrænket 
varesortimentet. Opkøb på markedet bør 
derfor fremover være en permanent 
mulighed som supplement til 
interventionslagrene, når der ikke er 
egnede lagre til rådighed.

(5) Den nuværende ordning for uddeling af 
fødevarer er afhængig af produkter fra 
Fællesskabets interventionslagre, som 
midlertidigt suppleres med produkter 
opkøbt på markedet. Flere på hinanden 
følgende reformer af den fælles 
landbrugspolitik og en gunstig udvikling i 
producentpriserne har ført til en reduktion 
af interventionslagrene og indskrænket 
varesortimentet. Opkøb på markedet bør 
derfor fremover være en permanent 
mulighed som supplement til 
interventionslagrene, idet der skal gives 
fortrinsstilling til lokalt producerede 
friske fødevarer.

Or. en

Begrundelse

I ordningen for uddeling af fødevarer bør der tages særlig hensyn til kvaliteten af de 
fødevarer, der uddeles til de dårligst stillede. Der opfordres således til køb af sunde fødevarer 
på de lokale markeder. Dette bidrager til en bæredygtig produktion, forarbejdning, uddeling 
og et bæredygtigt forbrug af fødevarer.

Ændringsforslag 9
Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For fuldt ud at kunne drage fordel af 
Fællesskabsordningens 
samhørighedspolitiske dimension og 
styrke den synergi, som derved skabes, og 
for at sikre korrekt planlægning bør det 

udgår
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fastsættes, at medlemsstaterne 
medfinansierer 
fødevarehjælpeprogrammet. 
Fællesskabets medfinansiering bør 
fastsættes til den maksimale sats, og dets 
finansielle bidrag bør føjes til listen over 
foranstaltninger, som der kan ydes støtte 
til gennem Den Europæiske Garantifond 
for Landbruget (EGFL), jf. artikel 3, stk. 
1, i Rådets forordning (EF) nr. 
1290/2005. I de første år efter den 
reviderede ordnings gennemførelse bør 
der anvendes højere 
medfinansieringssatser for at sikre, at 
midlerne fortsat udnyttes optimalt, og for 
at bane vejen for en gradvis indførelse af 
medfinansiering, således at overgangen 
bliver glidende og det undgås, at 
ordningen i givet fald indstilles som følge 
af manglende ressourcer.

Or. fr

Begrundelse

Visse medlemsstater vil ikke kunne deltage i ordningen, når medfinansieringssatsen træder i 
kraft. Der kan opstå problemer, navnlig i de medlemsstater, hvor indkomsten pr. indbygger er 
lav, og hvor budgettet indebærer finansielle vanskeligheder. Vi foreslår, at medfinansiering 
udelades, således at programmet kan spille sin fulde rolle som samhørighedsdimension med 
hensyn til fødevarer i hele Unionen.

Ændringsforslag 10
Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ved fastsættelsen af bidraget fra EGFL 
bør der for at styrke den økonomiske og 
sociale samhørighed i Fællesskabet tages 
hensyn til situationen i de medlemsstater, 
der er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, jf. listen i bilag I til 

(Vedrører ikke den danske tekst)



PE418.391v01-00 6/9 AM\764469DA.doc

DA

Kommissionens beslutning 2006/596/EF 
eller senere relevante beslutninger.

Or. fr

Ændringsforslag 11
Jill Evans

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der stilles produkter fra 
interventionslagrene til rådighed, eller der 
opkøbes fødevarer på markedet, således at 
de organisationer, der er udpeget af 
medlemsstaterne, kan uddele dem til de 
socialt dårligst stillede personer i 
Fællesskabet. Der må kun købes fødevarer 
på markedet, hvis interventionslagrene 
ikke er tilstrækkelige, eller hvis disse ikke 
er egnede til at blive uddelt gennem 
fødevareuddelingsordningen.

1. Der stilles produkter fra 
interventionslagrene til rådighed, eller der 
opkøbes fødevarer på markedet, i første 
række lokalt producerede friske 
fødevarer, således at de organisationer, der 
er udpeget af medlemsstaterne, kan uddele 
dem til de socialt dårligst stillede personer i 
Fællesskabet. 

Or. en

Begrundelse

I ordningen for uddeling af fødevarer bør der tages særlig hensyn til kvaliteten af de 
fødevarer, der uddeles til de dårligst stillede. Der opfordres således til køb af sunde fødevarer 
på de lokale markeder. Dette bidrager til en bæredygtig produktion, forarbejdning, uddeling 
og et bæredygtigt forbrug af fødevarer.

Ændringsforslag 12
Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Treårsplanen skal vise Fællesskabets årlige 
finansielle tildelinger pr. medlemsstat og 
medlemsstaternes årlige finansielle 
minimumsbidrag, som Kommissionen 
fastsætter i overensstemmelse med den 
metode, der fastlægges i de 
gennemførelsesbestemmelser, der vedtages 
efter artikel 43, litra g). Tildelingerne for 
programmets andet og tredje år er 
vejledende. Medlemsstater, der deltager i 
ordningen, skal hvert år bekræfte de 
ansøgninger, der er nævnt i stk. 2. Når 
ansøgningerne er bekræftet, træffer 
Kommissionen hvert følgende år afgørelse 
om de endelige tildelinger inden for 
rammerne af de bevillinger, der er til 
rådighed på budgettet.

Treårsplanen skal vise Fællesskabets årlige 
finansielle tildelinger pr. medlemsstat, som 
Kommissionen fastsætter i 
overensstemmelse med den metode, der 
fastlægges i de 
gennemførelsesbestemmelser, der vedtages 
efter artikel 43, litra g). Tildelingerne for 
programmets andet og tredje år er 
vejledende. Medlemsstater, der deltager i 
ordningen, skal hvert år bekræfte de 
ansøgninger, der er nævnt i stk. 2. Når 
ansøgningerne er bekræftet, træffer 
Kommissionen hvert følgende år afgørelse 
om de endelige tildelinger inden for 
rammerne af de bevillinger, der er til 
rådighed på budgettet.

Or. fr

Ændringsforslag 13
Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 27 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Fællesskabet medfinansierer de 
udgifter, der er støtteberettigede under 
ordningen.

7. Fællesskabet finansierer de udgifter, der 
er støtteberettigede under ordningen.

Or. fr
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Ændringsforslag 14
Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 27 – stk. 7 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesskabet må højst medfinansiere: udgår

Or. fr

Ændringsforslag 15
Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 27 – stk. 7 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 75 % af de støtteberettigede udgifter 
eller 85 % af de støtteberettigede udgifter i 
de lande, der er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden i perioden 2007-
2013, jf. bilag I til Kommissionens 
beslutning 2006/596/EF*, for den 
treårsplan, der indledes den 1. januar 
2010

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 16
Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 27 – stk. 7 – afsnit 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 50 % af de støtteberettigede udgifter 
eller 75 % af de støtteberettigede udgifter i 
de lande, der er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden i et givet år, jf. bilag 
I til Kommissionens beslutning 
2006/596/EF og senere beslutninger, for 
de efterfølgende treårsplaner.

udgår

Or. fr
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