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Ändringsförslag 7
Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det nuvarande 
livsmedelsutdelningsprogrammet bygger 
på utdelning av varor från gemenskapens 
interventionslager, kompletterat med 
tillfälliga uppköp på marknaden. Den 
successiva reformeringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och den 
gynnsamma utvecklingen av 
producentpriserna har dock lett både till 
en fortlöpande minskning av 
interventionslagren och till en variation 
av de produkter som finns att tillgå.
Följaktligen bör uppköp på marknaden 
också kunna bli en permanent källa till 
leveranser inom ramen för ordningen som 
ett komplement till interventionslagren, om 
lämpliga lager inte finns att tillgå.

(5) Det nuvarande 
livsmedelsutdelningsprogrammet bygger 
på utdelning av varor från gemenskapens 
interventionslager, kompletterat med 
tillfälliga uppköp på marknaden. De ökade 
spänningarna på världsmarknaden för 
jordbruksråvaror och det progressiva 
avskaffandet av produktionsstyrnings-
och lagringsinstrument inom ramen för 
de successiva reformerna av den 
gemensamma jordbrukspolitiken har 
minskat unionen själförsörjningsgrad när 
det gäller produktkvantitet och variation i 
utbudet av disponibla produkter samt dess 
förmåga att tillgodose livsmedelsbehoven 
hos de sämst ställda och hantera 
livsmedelskriser eller internationell 
spekulation. Följaktligen bör uppköp på 
marknaden också kunna bli en permanent 
källa till leveranser inom ramen för 
ordningen som ett komplement till 
interventionslagren, om lämpliga lager inte 
finns att tillgå.

Or. fr

Motivering

De successiva reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken har lett till en minskning 
av antalet interventionsmekanismer, men det är dock i första hand utvecklingen av den 
globala efterfrågan på livsmedelsprodukter eller icke-livsmedelsprodukter och spekulationens 
utveckling som orsakat en minskning av lagren och utbudet av disponibla produkter (jfr. 
hungerkravallerna...).
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Ändringsförslag 8
Jill Evans

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det nuvarande 
livsmedelsutdelningsprogrammet bygger 
på utdelning av varor från gemenskapens 
interventionslager, kompletterat med 
tillfälliga uppköp på marknaden. Den 
successiva reformeringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och den 
gynnsamma utvecklingen av 
producentpriserna har dock lett både till en 
fortlöpande minskning av 
interventionslagren och till en variation av 
de produkter som finns att tillgå.
Följaktligen bör uppköp på marknaden 
också kunna bli en permanent källa till 
leveranser inom ramen för ordningen som 
ett komplement till interventionslagren, om 
lämpliga lager inte finns att tillgå.

(5) Det nuvarande 
livsmedelsutdelningsprogrammet bygger 
på utdelning av varor från gemenskapens 
interventionslager, kompletterat med 
tillfälliga uppköp på marknaden. Den 
successiva reformeringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och den 
gynnsamma utvecklingen av 
producentpriserna har dock lett både till en 
fortlöpande minskning av 
interventionslagren och till en variation av 
de produkter som finns att tillgå. 
Följaktligen bör uppköp på marknaden 
också kunna bli en permanent källa till 
leveranser inom ramen för ordningen som 
ett komplement till interventionslagren,
varvid lokalt producerade färska 
livsmedelsprodukter bör prioriteras.

Or. en

Motivering

I livsmedelsutdelningsordningen bör särskild hänsyn fästas vid kvaliteten på de 
livsmedelsprodukter som delas ut till de sämst ställda. Av denna orsak efterlyses uppköp av 
hälsosamma och färska livsmedelsprodukter på de lokala marknaderna. Detta bidrar till en 
hållbar produktion, bearbetning, distribution och konsumtion av livsmedel.
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Ändringsförslag 9
Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att till fullo dra nytta av 
sammanhållningsdimensionen i 
gemenskapsordningen, stärka 
synergieffekterna och säkerställa en god 
planering bör medlemsstaterna kunna 
samfinansiera 
livsmedelsutdelningsprogrammet. De 
högsta beloppen för gemenskapens 
samfinansiering bör fastställas och 
gemenskapens ekonomiska bidrag bör 
läggas till i förteckningen över åtgärder 
som får finansieras av Europeiska 
garantifonden för jordbruket (EGFJ) i 
enlighet med artikel 3.1 i rådets 
förordning (EG) nr 1290/2005. Högre 
belopp för samfinansieringen bör gälla 
under de första åren då den ändrade 
ordningen tillämpas för att säkra ett 
fortsatt högt utnyttjande av medel, en 
gradvis anpassning av samfinansieringen 
för att bädda för en mjuk övergång och 
undvika risken att ordningen läggs ner på 
grund av eventuell brist på medel.

utgår

Or. fr

Motivering

Vissa medlemsstater kommer inte att kunna delta i ordningen när beloppen för 
samfinansieringen tillämpas. Problem kan uppstå särskilt i de medlemsstater där inkomsten 
per capita är låg och man brottas med budgetsvårigheter. Vi föreslår att samfinansieringen 
avskaffas för att man till fullo sku kunna dra nytta av sammanhållningsdimensionen i 
gemenskapsordningen när det gäller hela unionens livsmedelsförsörjning.
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Ändringsförslag 10
Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Beloppet för EGFJ:s bidrag bör med 
hänsyn till situationen i de medlemsstater 
som är berättigade till finansiering från 
Sammanhållningsfonden fastställas i 
enlighet med bilaga I till kommissionens 
beslut 2006/596/EG eller i senare relevanta 
beslut för att stärka gemenskapens 
ekonomiska och sociala sammanhållning.

(8) EGFJ:s bidrag bör med hänsyn till 
situationen i de medlemsstater som är 
berättigade till finansiering från 
Sammanhållningsfonden fastställas i 
enlighet med bilaga I till kommissionens 
beslut 2006/596/EG eller i senare relevanta 
beslut för att stärka gemenskapens 
ekonomiska och sociala sammanhållning.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Jill Evans

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Förordning (EG) 1234/2007
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Produkter i interventionslager ska göras 
tillgängliga eller livsmedel köpas upp på 
marknaden så att dessa produkter kan delas 
ut till dem som har det sämst ställt i 
gemenskapen, genom de organisationer 
som utses av medlemsstaterna.

1. Produkter i interventionslager ska göras 
tillgängliga eller livsmedel köpas upp på 
marknaden, varvid lokalt producerade 
färska livsmedelsprodukter ska 
prioriteras, så att dessa produkter kan delas 
ut till dem som har det sämst ställt i 
gemenskapen, genom de organisationer 
som utses av medlemsstaterna.

Livsmedelsprodukter får köpas upp på 
marknaden endast om interventionslager 
lämpade för 
livsmedelsutdelningsprogrammet inte 
finns att tillgå.

Or. en
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Motivering

I livsmedelsutdelningsordningen bör särskild hänsyn fästas vid kvaliteten på de 
livsmedelsprodukter som delas ut till de sämst ställda. Av denna orsak efterlyses uppköp av 
hälsosamma och färska livsmedelsprodukter på de lokala marknaderna. Detta bidrar till en 
hållbar produktion, bearbetning, distribution och konsumtion av livsmedel.

Ändringsförslag 12
Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Förordning (EG) 1234/2007
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemenskapens årliga medelstilldelning till 
respektive medlemsstat och 
medlemsstaternas lägsta årliga bidrag ska 
anges i treårsplanen. Dessa ska bestämmas 
av kommissionen enligt de metoder i 
kommissionens tillämpningsföreskrifter 
som ska antas i enlighet med artikel 43 g. 
Tilldelningen av medel för programmets 
andra och tredje år ska vara vägledande.
De medlemsstater som deltar ska varje år 
bekräfta sina önskemål i enlighet med 
punkt 2. Efter en sådan bekräftelse ska 
kommissionen besluta om den definitiva 
tilldelningen av medel för varje 
nästkommande år inom ramen för de 
anslag som står till förfogande i budgeten.

Gemenskapens årliga medelstilldelning till 
respektive medlemsstat ska anges i 
treårsplanen. Den ska bestämmas av 
kommissionen enligt de metoder i 
kommissionens tillämpningsföreskrifter 
som ska antas i enlighet med artikel 43 g. 
Tilldelningen av medel för programmets 
andra och tredje år ska vara vägledande. 
De medlemsstater som deltar ska varje år 
bekräfta sina önskemål i enlighet med 
punkt 2. Efter en sådan bekräftelse ska 
kommissionen besluta om den definitiva 
tilldelningen av medel för varje 
nästkommande år inom ramen för de 
anslag som står till förfogande i budgeten.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Förordning (EG) 1234/2007
Artikel 27 – punkt 7 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Gemenskapen ska samfinansiera de 
kostnader som är bidragsberättigande 
enligt ordningen.

7. Gemenskapen ska finansiera de 
kostnader som är bidragsberättigande 
enligt ordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Förordning (EG) 1234/2007
Artikel 27 – punkt 7 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemenskapens samfinansiering får utgår

Or. fr

Ändringsförslag 15
Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Förordning (EG) 1234/2007
Artikel 27 – punkt 7 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) för den treårsplan som inleds den 
1 januari 2010 inte överstiga 75 procent 
av de bidragsberättigande kostnaderna 
eller 85 procent av dessa kostnader i de 
medlemsstater som är berättigade till 
finansiering från 
Sammanhållningsfonden under perioden 
2007–2013 i enlighet med förteckningen i 
bilaga I till beslut 2006/596/EG*, och

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 16
Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Förordning (EG) 1234/2007
Artikel 27 – punkt 7 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) för följande treårsplaner inte överstiga 
50 procent av de bidragsberättigande 
kostnaderna eller 75 procent av dessa 
kostnader i de medlemsstater som är 
berättigade till finansiering från 
Sammanhållningsfonden under ett givet 
år i enlighet med förteckningen i bilaga I 
till beslut 2006/596/EG och i senare 
beslut.

utgår

Or. fr
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