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BEKNOPTE MOTIVERING

Als gevolg van de economische crisis waarin Europa verkeert zal het aantal mensen dat onder 
de armoedegrens leeft de komende jaren steeds groter worden. Op dit moment gaat het om 
16% van de totale bevolking (80 miljoen mensen). Daar de crisis voorlopig nog wel even zal 
duren, dient de continuïteit van het programma van de Gemeenschap voor de verstrekking van 
voedselhulp aan de meest behoeftigen verzekerd te zijn.

Het afbouwen van de interventievoorraden betekent evenwel dat  er een eind komt aan een 
regeling die tot dusverre zeer nuttig is gebleken voor de verstrekking van voedsel aan de 
meest behoeftige mensen in de Gemeenschap en tegelijk de Europese producenten stabiele 
prijzen garandeerde.

In het kader van het nieuwe programma dat de Commissie voorstelt wordt voedsel aan de 
meest behoeftigen hoofdzakelijk verstrekt in de vorm van goederen die direct op de markt zijn 
gekocht. Dit heeft het voordeel dat er een breder scala van producten voor distributie 
beschikbaar is, zodat de meest behoeftigen kunnen profiteren van een evenwichtiger dieet, 
maar het heeft ook bepaalde nadelen.

Zo wordt er niet voor gezorgd dat communautaire producten een voorkeursbehandeling 
krijgen, terwijl de boeren in de lidstaten toch de protagonisten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid zijn en de drijvende kracht in de economie van veel plattelandsgebieden. Wat 
niet vergeten mag worden is dat de nieuwe regeling onderdeel is van het GLB en daarom zo 
veel mogelijk moet aansluiten bij de beginselen van dat beleid, waarbij tevens bedacht moet 
worden dat de Europese landbouwers en veetelers een centrale rol spelen in de 
plattelandsontwikkeling.

Een ander punt is dat het Commissievoorstel voor het eerst verplichte cofinanciering invoert 
in het Europese programma, wat het risico met zich meebrengt dat sommige lidstaten wellicht 
niet in staat zullen zijn om de kosten volledig voor hun rekening te nemen.

Om te verhinderen dat het programma stil komt te liggen vanwege de cofinanciering kan als 
alternatief worden voorgesteld om het bedrag van de bijdragen van de lidstaten te beperken 
tot de kosten die gedekt worden met het percentage van 40% van de communautaire bijdrage 
dat overeenkomt met de extra middelen die voor volgend jaar nodig zijn. Dit zou er ten 
minste voor zorgen dat bestaande maatregelen gecontinueerd kunnen worden. De Commissie 
vraagt om een verhoging van de begroting voor de regeling met 200 miljoen euro in 2009, 
zodat het totaal op 500 miljoen euro komt, waarbij dan nog de nationale bijdragen komen.

De cofinanciering is het aspect van het programma dat de liefdadigheidsorganisaties die zijn 
betrokken bij de voedselverstrekking het meest zorgen baart, omdat zij vrezen dat het een 
belemmering kan worden voor de continuïteit van de maatregelen waarmee in het verleden 
een begin is gemaakt. Bovendien zullen de kosten de komende jaren verder stijgen als gevolg 
van de oplopende trend van de voedselprijzen. 
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AMENDMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Verordening (EEG) nr. 3730/87 van de 
Raad van 10 december 1987 houdende 
algemene voorschriften voor de levering 
van levensmiddelen uit 
interventievoorraden aan bepaalde 
organisaties met het oog op verstrekking 
aan de meest hulpbehoevenden in de 
Gemeenschap, later ingetrokken en 
geïntegreerd in Verordening (EG) nr. 
1234/2007 van de Raad, heeft gedurende 
meer dan twee decennia een betrouwbare 
voorzieningsbron verschaft voor 
voedselverstrekking aan de meest 
behoeftigen in de Gemeenschap.

(1) Verordening (EEG) nr. 3730/87 van de 
Raad van 10 december 1987 houdende 
algemene voorschriften voor de levering 
van levensmiddelen uit 
interventievoorraden aan bepaalde 
organisaties met het oog op verstrekking 
aan de meest hulpbehoevenden in de 
Gemeenschap, later ingetrokken en 
geïntegreerd in Verordening (EG) nr. 
1234/2007 van de Raad, heeft gedurende 
meer dan twee decennia een betrouwbare 
voorzieningsbron verschaft voor 
voedselverstrekking aan de meest 
behoeftigen in de Gemeenschap en heeft 
een positieve bijdrage geleverd aan de 
cohesie van de regio's in de EU door de 
economische en sociale ongelijkheid 
tussen regio's met een verschillend 
ontwikkelingsniveau te verminderen.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overeenkomstig artikel 33, lid 1, van 
het Verdrag heeft het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) onder meer tot doel 
de markten te stabiliseren en redelijke 
prijzen bij de levering aan verbruikers te 
verzekeren. Door de jaren heen hebben de 
in het kader van de regeling uitgevoerde 
programma's voor voedselverstrekking de 
verwezenlijking van beide doelstellingen 
met succes ondersteund en zijn zij, door de 
voedselonzekerheid voor de meest 
behoeftigen in de Gemeenschap te 
verminderen, een wezenlijk instrument 
gebleken dat een brede beschikbaarheid 
van levensmiddelen binnen de 
Gemeenschap helpt te garanderen en 
tegelijk de interventievoorraden verkleint.

(2) Overeenkomstig artikel 33, lid 1, van 
het Verdrag heeft het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) onder meer tot doel 
de markten te stabiliseren en redelijke 
prijzen bij de levering aan verbruikers te 
verzekeren. Door de jaren heen hebben de 
in het kader van de regeling uitgevoerde 
programma's voor voedselverstrekking de 
verwezenlijking van beide doelstellingen 
met succes ondersteund en zijn zij, door de 
voedselonzekerheid voor de meest 
behoeftigen in de Gemeenschap te 
verminderen, een wezenlijk instrument 
gebleken dat een brede beschikbaarheid 
van levensmiddelen binnen de 
Gemeenschap helpt te garanderen en 
tegelijk de interventievoorraden verkleint. 
De nieuwe Europese voedselhulpregeling 
voor de meest behoeftigen moet blijven 
instaan voor de doelstellingen van het 
GLB en moet bijdragen tot 
verwezenlijking van de 
cohesiedoelstellingen door te zorgen voor 
een evenwichtige, harmonieuze en 
duurzame ontwikkeling van alle regio's.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om te zorgen dat de maatregelen 
waarmee in het verleden een begin is 
gemaakt voortgezet kunnen worden en te 
verhinderen dat de cofinanciering een 
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optimale uitvoering van het programma in 
de weg staat, moeten zodanige financiële 
bepalingen worden vastgesteld dat niet al 
te hoge budgettaire lasten voor de 
lidstaten ontstaan.

Or. es

Motivering

De meeste lidstaten zijn er voor dat de kosten van het programma volledig ten laste van de 
Gemeenschapsbegroting komen. Het amendement van de rapporteur stelt een compromis 
voor.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1
Verordening (EG) nr. 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.

1. Uit de interventievoorraden worden 
producten beschikbaar gesteld of op de 
markt worden voedingsproducten van 
communautaire oorsprong 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 
markt.

Alleen indien geen interventievoorraden 
voorhanden zijn die geschikt zijn voor de 
regeling voor voedselverstrekking, worden 
voedingsproducten van communautaire 
oorsprong aangekocht op de markt.

Or. es

Motivering

Doel van dit amendement is om de ontwikkeling van de Europese plattelandsgebieden te 
bevorderen en er tevens voor te zorgen dat het programma aansluit bij de GLB-doelstelling 
om de producenten een behoorlijk inkomen te waarborgen.
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Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. Om de regeling te kunnen financieren 
mag slechts 40% van de toewijzing van de 
Gemeenschap worden aangevuld met 
bijdragen van de lidstaten.

Or. es

Motivering

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.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 27 – lid 7 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het communautaire 
medefinancieringspercentage is niet hoger 
dan:

Het communautaire 
medefinancieringspercentage voor 
maatregelen die worden gefinancierd met 
40% van de communautaire toewijzing is 
niet hoger dan:

Or. es
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Motivering

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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