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KORT BEGRUNDELSE

Den økonomiske krise i Europa vil i de kommende år resultere i en stigning i antallet af 
personer, der lever under fattigdomsgrænsen. Dette antal udgøres på nuværende tidspunkt af 
80 mio., hvilket svarer til 16 % af den samlede befolkning. I en periode med krise er det 
derfor vigtigt at sikre kontinuitet i Fællesskabets støtteprogram vedrørende levering af 
fødevarer til de dårligst stillede personer.

Med afviklingen af interventionslagrene forsvinder et instrument, som indtil nu har været 
meget nyttigt i forbindelse med levering af fødevarer til de fattigste personer i Fællesskabet,
samtidig med at de europæiske producenter var sikret stabile priser.

I det nye program, som er foreslået af Kommissionen, udgør produkter, der er opkøbt på 
markedet, det vigtigste redskab til levering af fødevarer til de dårligst stillede personer. Selv 
om programmet giver mulighed for at udvide det varesortiment, der indgår i leveringen, og 
sikre de dårligst stillede personer en bedre ernæringsmæssig balance, findes der også ulemper.

Der tages bl.a. ikke hensyn til Fællesskabets præference, til trods for at medlemsstaternes 
landbrugere er hovedaktørerne i den fælles landbrugspolitik og den økonomiske drivkraft i 
mange landdistrikter. Det bør bemærkes, at det nye instrument hører under den fælles 
landbrugspolitik, hvorfor det er nødvendigt at sikre fuld overensstemmelse med denne politiks 
principper under hensyntagen til, at de europæiske landbrugere spiller en betydelig rolle for 
udviklingen af landdistrikterne.

På den anden side indfører Kommissionens forslag for første gang obligatorisk 
medfinansiering i forbindelse med et fællesskabsprogram, hvormed der er en risiko for, at 
nogle medlemsstater ikke kan dække alle omkostninger.

For at sikre at medfinansieringen ikke udgør en hindring for programmets gennemførelse, kan 
et alternativ til Kommissionens forslag bestå i at begrænse medlemsstaternes bidrag til 40 % 
af EF-støtten. Denne andel svarer til tillægsbudgettet for det kommende år. På denne måde 
sikres der kontinuitet i tidligere gennemførte foranstaltninger. I 2009 ønsker Kommissionen at 
øge budgettet til denne foranstaltning med 200 mio. euro, så budgetposten øges til 500 mio. 
euro. Desuden skal de nationale bidrag lægges til dette beløb.

Medfinansieringen af programmet er et aspekt, der især bekymrer de velgørende 
organisationer, der er ansvarlige for uddelingen af fødevarer, da de frygter, at den forhindrer 
kontinuitet i tidligere gennemførte foranstaltninger. De kommende år kan omkostningerne 
endvidere stige som følge af udviklingen i fødevarepriserne.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved Rådets forordning (EØF) nr. 
3730/87 af 10. december 1987 om 
almindelige regler for levering til visse 
organisationer af levnedsmidler fra 
interventionslagre med henblik på uddeling 
til de socialt dårligst stillede personer i 
Fællesskabet1, senere ophævet og 
integreret i Rådets forordning (EF) nr. 
1234/20072, blev der etableret en pålidelig 
kilde til fødevarer bestemt til uddeling til 
de dårligst stillede i Fællesskabet, som har 
fungeret i over 20 år.

(1) Ved Rådets forordning (EØF) nr. 
3730/87 af 10. december 1987 om 
almindelige regler for levering til visse 
organisationer af levnedsmidler fra 
interventionslagre med henblik på uddeling 
til de socialt dårligst stillede personer i 
Fællesskabet3, senere ophævet og 
integreret i Rådets forordning (EF) nr. 
1234/20074, blev der etableret en pålidelig 
kilde til fødevarer bestemt til uddeling til 
de dårligst stillede i Fællesskabet, som har 
fungeret i over 20 år, og som har bidraget 
positivt til EU-regionernes samhørighed 
ved at mindske de økonomiske og sociale 
forskelle mellem regioner med forskellige 
udviklingsniveauer.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Formålet med den fælles 
landbrugspolitik som defineret i traktatens 

(2) Formålet med den fælles 
landbrugspolitik som defineret i traktatens 

                                               
1 EFT L 352 af 15.12.1987, s. 1.
2 EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
3 EFT L 352 af 15.12.1987, s. 1.
4 EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
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artikel 33, stk. 1, er bl.a. at stabilisere 
markederne og sikre forbrugerne 
forsyninger til rimelige priser. De 
programmer for uddeling af fødevarer, der 
i løbet af årene er gennemført inden for 
rammerne af denne ordning, har i høj grad 
bidraget til at nå begge disse mål, og 
udover at have forbedret 
fødevaresikkerheden for de socialt dårligst 
stillede, har de vist sig at være et 
uundværligt værktøj, når det gælder om at 
sikre den generelle fødevareforsyning i 
Fællesskabet og nedbringe 
interventionslagrene.

artikel 33, stk. 1, er bl.a. at stabilisere 
markederne og sikre forbrugerne 
forsyninger til rimelige priser. De 
programmer for uddeling af fødevarer, der 
i løbet af årene er gennemført inden for 
rammerne af denne ordning, har i høj grad 
bidraget til at nå begge disse mål, og 
udover at have forbedret 
fødevaresikkerheden for de socialt dårligst 
stillede, har de vist sig at være et 
uundværligt værktøj, når det gælder om at 
sikre den generelle fødevareforsyning i 
Fællesskabet og nedbringe 
interventionslagrene. Den nye europæiske
ordning for fødevarehjælp til de dårligst 
stillede personer bør fortsat overholde 
målene for den fælles landbrugspolitik og 
bidrage til at opnå samhørighedsmålene 
ved at sikre en afbalanceret, harmonisk 
og bæredygtig udvikling i alle regioner.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at sikre kontinuitet i tidligere 
gennemførte foranstaltninger og 
forhindre, at medfinansieringen af 
programmet hindrer programmets 
fuldstændige gennemførelse, er det 
nødvendigt at vedtage de bedst mulige 
finansielle bestemmelser for at undgå, at 
medlemsstaterne bærer en for stor 
budgetbyrde.

Or. es

Begrundelse

Langt de fleste medlemsstater ønsker, at hele støtteordningen oppebæres af 
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fællesskabsbudgettet. Med dette ændringsforslag foreslår ordføreren en kompromisløsning.

Ændringsforslag 4

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.

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 fødevarer 
med oprindelse i Fællesskabet 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.

Der må kun købes fødevarer med 
oprindelse i Fællesskabet på markedet, 
hvis interventionslagrene ikke er 
tilstrækkelige, eller hvis disse ikke er 
egnede til at blive uddelt gennem 
fødevareuddelingsordningen.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget skal fremme udviklingen af landdistrikter i Europa samtidig med, at 
programmet i henhold til den fælles landbrugspolitik skal sikre producenterne en passende 
indtægt.

Ændringsforslag 5

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 

7. Til finansiering af ordningen skal blot 
40 % af EF-støtten suppleres af bidrag fra 
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ordningen medlemsstaterne

Or. es

Begrundelse

 En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para 
ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto 
comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 
millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de 
cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados 
miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las 
acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación 
comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros 
previsto por la Comisión para el 2009.

Ændringsforslag 6

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: Fællesskabets medfinansiering til 
foranstaltninger, der finansieres med 40 
% af EF-støtten, må højst udgøre:

Or. es

Begrundelse

 En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para 
ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto 
comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 
millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de 
cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados 
miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las 
acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación 
comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros 
previsto por la Comisión para el 2009.
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