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KORTFATTAD MOTIVERING

Den ekonomiska kris som Europa nu genomgår kommer att under de närmaste åren leda till 
en ökning av det antal människor som befinner sig under fattigdomsstrecket. Detta antal 
uppgår redan till 16 procent av den totala befolkningen (80 miljoner personer). Inför ett
sådant krisscenario är det därför ytterst viktigt att garantera att gemenskapens hjälpprogram 
för leverans av livsmedel till de sämst ställda fortsätter.

Trots detta försvinner nu, i och med den successiva avvecklingen av interventionslagren, ett 
instrument som fram till i dag har varit mycket användbart för leveranser av livsmedel till de 
sämst ställda i gemenskapen och som samtidigt har garanterat stabila priser för de europeiska 
producenterna.

I det nya program som Europeiska kommissionen har föreslagit blir direkta inköp på 
marknaden det huvudsakliga verktyget för leverans av livsmedel till de sämst ställda. Trots att 
det erbjuder fördelen av att utvidga det produktsortiment som ingår i leveranserna till förmån 
för en bättre kostbalans för de sämst ställda grupperna ger det dock upphov till en del 
olägenheter.

I synnerhet garanteras inte gemenskapspreferens genom det nya programmet, trots att 
medlemsstaternas lantbrukare är de främsta aktörerna i den gemensamma jordbrukspolitiken 
och utgör motorn i ekonomin i många landsbygdsområden. Man måste ta hänsyn till att detta 
nya verktyg utgör en del av den gemensamma jordbrukspolitiken, och att det därför i största 
möjliga utsträckning måste följa principerna för denna politik, och dessutom måste man 
beakta att de europeiska lantbrukarna och boskapsuppfödarna spelar en viktig roll för 
utvecklingen av landsbygdsområdena.

Dessutom införs genom kommissionens förslag för första gången en obligatorisk 
samfinansiering i det europeiska programmet, vilket kan innebära en risk för att vissa 
medlemsstater inte kommer att klara den totala kostnaden.

För att samfinansieringen inte ska utgöra ett hinder för inledandet av programmet skulle ett 
alternativ till kommissionens förslag vara att begränsa medlemsstaternas bidrag till 
kostnaderna till 40 procent av gemenskapens anslag. Denna procentandel motsvarar den extra 
budgetmarginal som behövs under det kommande året. På så sätt garanterar man åtminstone 
kontinuiteten hos de tidigare vidtagna åtgärderna. Kommissionen vill med denna åtgärd öka 
budgeten för 2009 med 200 miljoner euro så att den uppgår till 500 miljoner euro. De 
nationella bidragen ska läggas till detta belopp.

Samfinansieringen av programmet är den aspekt som mest oroar de 
välgörenhetsorganisationer som sköter distributionen av livsmedlen, eftersom de fruktar att 
den kan bli ett hinder för kontinuiteten hos de tidigare vidtagna åtgärderna. Dessutom kan 
kostnaderna öka under de kommande åren till följd av de stigande livsmedelspriserna.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsrättsakt
Skäl 1

Kommissionens text Ändringsförslag

(1) Rådets förordning (EEG) nr 3730/87 av 
den 10 december 1987 om allmänna 
bestämmelser för leverans av livsmedel 
från interventionslager till utsedda 
organisationer för utdelning till de sämst 
ställda i gemenskapen2, senare upphävd 
och införlivad i rådets förordning (EG) 
nr 1234/2007, har under mer än två 
decennier utgjort en tillförlitlig grund för 
livsmedelsutdelning till de sämst ställda i 
gemenskapen.

(1) Rådets förordning (EEG) nr 3730/87 av 
den 10 december 1987 om allmänna 
bestämmelser för leverans av livsmedel 
från interventionslager till utsedda 
organisationer för utdelning till de sämst 
ställda i gemenskapen2, senare upphävd 
och införlivad i rådets förordning (EG) 
nr 1234/2007, har under mer än två 
decennier utgjort en tillförlitlig grund för 
livsmedelsutdelning till de sämst ställda i 
gemenskapen. Förordningen har bidragit 
positivt till sammanhållningen i 
EU-regionerna genom att de ekonomiska 
och sociala skillnaderna mellan regioner
med olika utvecklingsnivåer har kunnat 
minskas.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsrättsakt
Skäl 2

Kommissionens text Ändringsförslag

(2) I målen för gemensamma 
jordbrukspolitiken ingår enligt artikel 33.1 
i fördraget att stabilisera marknaderna och 
att tillförsäkra konsumenterna tillgång till 
varor till skäliga priser. Under årens lopp 
har planerna för utdelning av livsmedel 
inom ramen för ordningen framgångsrikt 
bidragit till att förverkliga båda målen och 

(2) I målen för gemensamma 
jordbrukspolitiken ingår enligt artikel 33.1 
i fördraget att stabilisera marknaderna och 
att tillförsäkra konsumenterna tillgång till 
varor till skäliga priser. Under årens lopp 
har planerna för utdelning av livsmedel 
inom ramen för ordningen framgångsrikt 
bidragit till att förverkliga båda målen och 
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har, genom att minska otryggheten när det 
gäller livsmedelstillgången för de sämst 
ställda i gemenskapen, visat sig vara ett 
viktigt redskap som har kunnat bidra till att 
garantera att det finns en god tillgång till 
livsmedel inom gemenskapen samtidigt 
som man har kunnat minska 
interventionslagren.

har, genom att minska otryggheten när det 
gäller livsmedelstillgången för de sämst 
ställda i gemenskapen, visat sig vara ett 
viktigt redskap som har kunnat bidra till att 
garantera att det finns en god tillgång till 
livsmedel inom gemenskapen samtidigt 
som man har kunnat minska 
interventionslagren. Det nya europeiska
programmet för utdelning av livsmedel till 
de sämst ställda i gemenskapen bör 
fortsätta så att målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken kan 
respekteras, samtidigt som programmet 
även bör bidra till att nå de 
sammanhållningspolitiska målen genom 
att säkra en balanserad, harmonisk och 
hållbar utveckling för alla regioner.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsrättsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(4a) Lämpliga finansiella bestämmelser 
måste antas för att garantera 
kontinuiteten hos de tidigare vidtagna 
åtgärderna och för att undvika att 
samfinansieringen av programmet blir ett 
hinder för dess optimala genomförande, 
samtidigt som man ser till att 
medlemsstaternas budgetbörda inte blir 
alltför hög.

Or. es

Motivering

En stor majoritet av medlemsstaterna kräver att hela kostnaden för programmet ska täckas av 
gemenskapens budget. Föredragandens ändringsförslag innebär en kompromisslösning.
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Ändringsförslag 4

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

Kommissionens text 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 med ursprung i gemenskapen
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.

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

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

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att främja utvecklingen av de europeiska 
landsbygdsområdena, samtidigt som programmet kopplas till den gemensamma 
jordbrukspolitikens målsättning att garantera rimliga intäkter för producenterna.

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens text Ändringsförslag

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

7. För finansieringen av ordningen
behöver endast 40 procent av 
gemenskapens anslag kompletteras med 
bidrag från medlemsstaterna.

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.

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens text Ändringsförslag

Gemenskapens samfinansiering får Gemenskapens samfinansiering får
för de åtgärder som finansieras med 
40 procent av gemenskapens anslag inte 
överstiga

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.
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