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Amendement 7
Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De huidige regeling voor 
voedselverstrekking is afhankelijk van de 
levering van producten uit de 
communautaire interventievoorraden, 
waarbij ter aanvulling op tijdelijke basis 
ook aankopen op de markt plaatsvinden. 
De achtereenvolgende hervormingen van 
het GLB en de gunstige ontwikkelingen 
van de producentenprijzen hebben er 
echter toe geleid dat de 
interventievoorraden geleidelijk zijn 
afgenomen en dat ook het beschikbare 
assortiment producten kleiner is 
geworden. Bijgevolg moeten ook aankopen 
op de markt een permanente 
voorzieningsbron voor de regeling worden 
als aanvulling op de interventievoorraden 
in het geval dat geen geschikte 
interventievoorraden voorhanden zijn.

(5) De huidige regeling voor 
voedselverstrekking is afhankelijk van de 
levering van producten uit de 
communautaire interventievoorraden, 
waarbij ter aanvulling op tijdelijke basis 
ook aankopen op de markt plaatsvinden. 
De toenemende spanningen op de 
wereldmarkt van agrarische grondstoffen 
en de geleidelijke afschaffing van de 
instrumenten voor het sturen van de 
productie en de opslag naar aanleiding 
van de opeenvolgende hervormingen van 
het GLB hebben echter een nadelige 
uitwerking gehad op de voedselautonomie 
van de Unie, zowel kwantitatief als op het 
vlak van het beschikbare assortiment 
producten, alsook op haar vermogen om 
in te spelen op de voedselbehoefte van de 
meest behoeftigen, zowel als op 
internationale voedselcrisissen of 
speculatiegolven. Bijgevolg moeten ook 
aankopen op de markt een permanente 
voorzieningsbron voor de regeling worden 
als aanvulling op de interventievoorraden 
in het geval dat geen geschikte 
interventievoorraden voorhanden zijn.

Or. fr

Motivering

De opeenvolgende hervormingen van het GLB hebben geleid tot een vermindering van het 
aantal interventie-instrumenten. Het zijn echter vooral de ontwikkeling van de mondiale 
vraag naar al dan niet voor de voeding bestemde landbouwproducten en de toenemende 
speculatie die aan de afname van de voorraden en de vermindering van het beschikbare 
assortiment ten grondslag liggen (cf. hongerrellen, enz.).
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Amendement 8
Jill Evans

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De huidige regeling voor 
voedselverstrekking is afhankelijk van de 
levering van producten uit de 
communautaire interventievoorraden, 
waarbij ter aanvulling op tijdelijke basis 
ook aankopen op de markt plaatsvinden. 
De achtereenvolgende hervormingen van 
het GLB en de gunstige ontwikkelingen 
van de producentenprijzen hebben er echter 
toe geleid dat de interventievoorraden 
geleidelijk zijn afgenomen en dat ook het 
beschikbare assortiment producten kleiner 
is geworden. Bijgevolg moeten ook 
aankopen op de markt een permanente 
voorzieningsbron voor de regeling worden 
als aanvulling op de interventievoorraden 
in het geval dat geen geschikte 
interventievoorraden voorhanden zijn.

(5) De huidige regeling voor 
voedselverstrekking is afhankelijk van de 
levering van producten uit de 
communautaire interventievoorraden, 
waarbij ter aanvulling op tijdelijke basis 
ook aankopen op de markt plaatsvinden. 
De achtereenvolgende hervormingen van 
het GLB en de gunstige ontwikkelingen 
van de producentenprijzen hebben er echter 
toe geleid dat de interventievoorraden 
geleidelijk zijn afgenomen en dat ook het 
beschikbare assortiment producten kleiner 
is geworden. Bijgevolg moeten ook 
aankopen op de markt een permanente 
voorzieningsbron voor de regeling worden 
als aanvulling op de interventievoorraden, 
waarbij voorrang wordt verleend aan 
plaatselijk geproduceerde verse 
voedingsproducten.

Or. en

Motivering

In de regeling voor voedselverstrekking moet bijzondere aandacht worden besteed aan de 
kwaliteit van de voedingsproducten die aan de meest behoeftigen worden uitgereikt. Vandaar 
de oproep om gezonde, verse voedingsproducten aan te kopen op de lokale markten. Dit 
bevordert de duurzame productie, verwerking, distributie en consumptie van 
voedingsproducten.
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Amendement 9
Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om ten volle profijt te trekken van de 
cohesiedimensie van de communautaire 
regeling en de daardoor teweeggebrachte 
synergieën te versterken en om een 
deugdelijke planning te waarborgen dient 
te worden bepaald dat het programma 
voor voedselverstrekking door de lidstaten 
wordt medegefinancierd. Er dienen 
maximale communautaire 
medefinancieringspercentages te worden 
vastgesteld en de financiële bijdrage van 
de Gemeenschap dient te worden 
toegevoegd aan de in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de 
Raad opgenomen lijst van de voor 
financiering uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 
aanmerking komende maatregelen. 
Gedurende de eerste jaren van toepassing 
van de herziene regeling dienen hogere 
medefinancieringspercentages te gelden 
om een verdere hoge benutting van de 
financiële middelen en een geleidelijke 
invoering van de medefinanciering te 
waarborgen, om een soepele overgang 
mogelijk te maken en om het gevaar af te 
wenden dat de regeling wegens een 
mogelijk gebrek aan middelen niet wordt 
voortgezet.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Sommige lidstaten zullen buiten de boot vallen wanneer de nieuwe 
medefinancieringspercentages in werking zullen treden. Zo kunnen er problemen rijzen in de 
lidstaten waar het inkomen per inwoner laag is en waarvan de begroting onder 
financieringsdruk staat. Wij stellen voor de medefinancieringsregeling te schrappen zodat het 
cohesieaspect van het programma op het vlak van de voedselverstrekking in de gehele Unie 
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gegarandeerd blijft.

Amendement 10
Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Ter versterking van de economische en 
sociale cohesie in de Gemeenschap dient 
bij de vaststelling van de procentuele 
bijdrage uit het ELGF rekening te worden 
gehouden met de situatie van de in bijlage I 
bij Beschikking 2006/596/EG van de 
Commissie of in latere ter zake doende 
besluiten vermelde lidstaten die in
aanmerking komen voor financiering uit 
het Cohesiefonds.

(8) Ter versterking van de economische en 
sociale cohesie in de Gemeenschap dient 
bij de vaststelling van de bijdrage uit het 
ELGF rekening te worden gehouden met 
de situatie van de in bijlage I bij
Beschikking 2006/596/EG van de 
Commissie of in latere ter zake doende 
besluiten vermelde lidstaten die in 
aanmerking komen voor financiering uit 
het Cohesiefonds.

Or. fr

Amendement 11
Jill Evans

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) 1234/2007
Artikel 27 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit de interventievoorraden worden 
producten beschikbaar gesteld of op de 
markt worden voedingsproducten 
aangekocht opdat voedingsproducten 
kunnen worden uitgereikt aan de meest 
behoeftigen in de Gemeenschap via door 
de lidstaten aangewezen organisaties. 
Alleen indien geen interventievoorraden 
voorhanden zijn die geschikt zijn voor de 
regeling voor voedselverstrekking, worden 
voedingsproducten aangekocht op de 

1. Uit de interventievoorraden worden 
producten beschikbaar gesteld of op de 
markt worden bij voorkeur plaatselijk 
geproduceerde verse voedingsproducten 
aangekocht opdat voedingsproducten 
kunnen worden uitgereikt aan de meest 
behoeftigen in de Gemeenschap via door 
de lidstaten aangewezen organisaties. 
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markt.

Or. en

Motivering

In de regeling voor voedselverstrekking moet bijzondere aandacht worden besteed aan de 
kwaliteit van de voedingsproducten die aan de meest behoeftigen worden uitgereikt. Vandaar 
de oproep om gezonde, verse voedingsproducten aan te kopen op de lokale markten. Dit 
bevordert de duurzame productie, verwerking, distributie en consumptie van 
voedingsproducten.

Amendement 12
Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) 1234/2007
Artikel 27 - lid 3 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het driejarenplan worden de jaarlijkse 
financiële toewijzingen door de 
Gemeenschap per lidstaat en de minimale 
jaarlijkse financiële bijdragen van de 
lidstaten aangegeven zoals door de 
Commissie bepaald volgens een 
methodologie die moet worden 
omschreven in de overeenkomstig artikel 
43, onder g), vastgestelde 
uitvoeringsbepalingen. De toewijzingen 
voor het tweede en het derde jaar van het 
programma zijn indicatief. De lidstaten die 
aan de regeling deelnemen, bevestigen elk 
jaar de in lid 2 bedoelde verzoeken. Na 
deze bevestigingen beslist de Commissie 
elk volgend jaar binnen de grenzen van de 
in de begroting beschikbare kredieten over 
de definitieve toewijzingen.

In het driejarenplan worden de jaarlijkse 
financiële toewijzingen door de 
Gemeenschap per lidstaat aangegeven, 
zoals door de Commissie bepaald volgens 
een methodologie die moet worden 
omschreven in de overeenkomstig artikel 
43, onder g), vastgestelde 
uitvoeringsbepalingen. De toewijzingen 
voor het tweede en het derde jaar van het 
programma zijn indicatief. De lidstaten die 
aan de regeling deelnemen, bevestigen elk 
jaar de in lid 2 bedoelde verzoeken. Na 
deze bevestigingen beslist de Commissie 
elk volgend jaar binnen de grenzen van de 
in de begroting beschikbare kredieten over 
de definitieve toewijzingen.

Or. fr
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Amendement 13
Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) 1234/2007
Artikel 27 - lid 7 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De subsidiabele kosten in het kader van 
de regeling worden door de Gemeenschap 
medegefinancierd.

7. De subsidiabele kosten in het kader van 
de regeling worden door de Gemeenschap 
gefinancierd.

Or. fr

Amendement 14
Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) 1234/2007
Artikel 27 - lid 7 – tweede alinea – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het communautaire 
medefinancieringspercentage is niet 
hoger dan:

Schrappen

Or. fr

Amendement 15
Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) 1234/2007
Artikel 27 - lid 7 – tweede alinea - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor het driejarenplan dat op 1 januari 
2010 ingaat, 75% van de subsidiabele 
kosten, respectievelijk 85% van de 

Schrappen
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subsidiabele kosten in de in bijlage I bij 
Beschikking 2006/596/EG van de 
Commissie* vermelde lidstaten die in 
aanmerking komen voor financiering uit 
het Cohesiefonds voor de periode 2007-
2013;

Or. fr

Amendement 16
Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) 1234/2007
Artikel 27 - lid 7 – tweede alinea - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de volgende driejarenplannen, 
50% van de subsidiabele kosten, 
respectievelijk 75% van de subsidiabele 
kosten in de in bijlage I bij Beschikking 
2006/596/EG en in latere besluiten 
vermelde lidstaten die in het betrokken 
jaar in aanmerking komen voor 
financiering uit het Cohesiefonds.

Schrappen

Or. fr
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