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Pozměňovací návrh 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Návrh nařízení
–

Návrh k zamítnutí

Evropský parlament návrh Komise 
zamítá.

Or. de

Odůvodnění

Die Unterstützung der europäischen Entwicklungspolitik wird grundsätzlich begrüßt. Dies 
kann jedoch nicht auf dem Rücken der europäischen Bauern ausgetragen werden. Diesen 
gegenüber hat die KOM die Einrichtung eines Milchfonds als Begleitmaßnahme zum Ausstieg 
aus der Quote unter Hinweis auf Haushaltsrecht und Finanzierung abgelehnt. Abgesehen 
davon handelt es sich es sich bei dem VO-Vorschlag um einen Bruch der beschlossenen 
Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) und eine Verletzung von Artikel 21 der 
Haushaltsordnung. Für Entwicklungspolitik ist der Europäischen Entwicklungsfond (EEF) 
bzw. die Haushaltskategorie Nr. IV vorgesehen. Die Artikel 21-23 der IIV bieten alle 
notwendigen Möglichkeiten, um auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen zu reagieren. 
Diese langwierigeren Verfahren sollen hier aber offensichtlich gezielt umgangen werden. 
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel.

Pozměňovací návrh 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Mezinárodní panel pro 
hodnocení zemědělských technologií 
a vědy pro rozvoj (IAASTD), 

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Esther De Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Na svém zasedání dne 20. června 
2008 Evropská rada důrazně a opětovně 
potvrdila svůj závazek dosáhnout 
kolektivního cíle oficiální rozvojové 
pomoci (ODA) ve výši 0,56 % hrubého 
národního důchodu (HND) do roku 2010 
a 0,7 % HND do roku 2015, jak je 
uvedeno v závěrech Rady z května roku 
2005, v závěrech Evropské rady z června 
roku 2005 a v Evropském konsensu 
o rozvoji. V rámci potravinového nástroje 
EU by mělo být zohledněno úsilí na 
úrovni jednotlivých členských států 
směřující k dosažení tohoto cíle. 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Finanční potřeby k úplnému řešení 
okamžitých důsledků vysokých cen 
potravin jsou velmi vysoké. Reakce by 
měla přijít od mezinárodního společenství 
jako celku a Evropské společenství se snaží 
přispět svým spravedlivým dílem.

(7) Finanční a materiální potřeby 
k úplnému řešení okamžitých důsledků 
vysokých cen potravin jsou velmi vysoké. 
Reakce by měla přijít od mezinárodního 
společenství jako celku a Evropské 
společenství se snaží přispět svým 
spravedlivým dílem.

Or. en
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Odůvodnění

Nejvhodnější a nejefektivnější odpovědí na současnou potravinovou krizi je zvýšit 
potravinovou pomoc rozvojovým zemím.

Pozměňovací návrh 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Stejné podmínky, které vedou k 
potřebě tohoto finančního nástroje 
(vysoké ceny potravin), rovněž vedou k 
nižším výdajům na agrární trh v okruhu 2 
finančního rámce. Současné odhady také 
naznačují významnou nepřidělenou 
rezervu v rámci stropu okruhu 2 v roce 
2009.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Stejné podmínky, které vedou k 
potřebě tohoto finančního nástroje 
(vysoké ceny potravin), rovněž vedou k 
nižším výdajům na agrární trh v okruhu 2 
finančního rámce. Současné odhady také 
naznačují významnou nepřidělenou 
rezervu v rámci stropu okruhu 2 v roce 
2009.

(8) Zbývající finanční prostředky 
v okruhu 2 se použijí pro účely společné 
zemědělské politiky, a zejména na snížení 
rozdílů mezi výší přímých plateb pro 
zemědělce v nových a starých členských 
státech. 

Or. en
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Odůvodnění

Nevyužité finanční prostředky v okruhu 2 by neměly být použity pro jiné účely, než pro účely 
společné zemědělské politiky. Zemědělci v nových členských státech byli diskriminováni, 
neboť stávající finanční prostředky nebyly dostatečné.

Pozměňovací návrh 19
Esther De Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Stejné podmínky, které vedou k potřebě 
tohoto finančního nástroje (vysoké ceny 
potravin), rovněž vedou k nižším výdajům 
na agrární trh v okruhu 2 finančního rámce. 
Současné odhady také naznačují 
významnou nepřidělenou rezervu v rámci 
stropu okruhu 2 v roce 2009.

(8) Stejné podmínky, které vedou k potřebě 
tohoto finančního nástroje (vysoké ceny 
potravin), rovněž vedou k nižším výdajům 
na agrární trh v okruhu 2 finančního rámce. 
Současné odhady také naznačují 
významnou nepřidělenou rezervu v rámci 
stropu okruhu 2 v roce 2009. Kroky 
stanovené tímto nařízením by nicméně 
měly být financovány v rámci okruhu 4 
víceletého finančního rámce (VFR). 
Z toho vyplývá, že interinstitucionální 
dohoda by měla být upravena.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Stejné podmínky, které vedou k potřebě 
tohoto finančního nástroje (vysoké ceny 
potravin), rovněž vedou k nižším výdajům 
na agrární trh v okruhu 2 finančního rámce. 
Současné odhady také naznačují 
významnou nepřidělenou rezervu v rámci 
stropu okruhu 2 v roce 2009.

(8) Stejné podmínky, které vedou k potřebě 
tohoto finančního nástroje (vysoké ceny 
potravin), rovněž vedou k nižším výdajům 
na agrární trh v okruhu 2 finančního rámce.
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Or. de

Odůvodnění

Na hodnocení rezerv v rámci okruhu 2 na rok 2009 je příliš brzo.

Pozměňovací návrh 21
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Strategie reakce Společenství by měla 
usilovat o výraznou pozitivní krátkodobou 
až střednědobou odezvu nabídky ze strany 
zemědělského sektoru v rozvojových 
zemích a zároveň také významně snížit 
negativní dopady zvýšení cen potravin na 
nejchudší populaci v těchto zemích. 
Odezva na straně nabídky je také v zájmu 
Společenství, aby se podařilo uvolnit 
současný tlak na ceny zemědělských 
produktů.

(9) Nejvhodnější a nejefektivnější 
odpovědí na potravinovou krizi je zvýšit 
potravinovou pomoc rozvojovým zemím.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Tyto nástroje však již byly 
mobilizovány nebo přeprogramovány 
v roce 2008 v největším možném rozsahu 
k řešení negativních dopadů situace 
vysokých cen potravin v rozvojových 
zemích. Ve velmi omezené míře by bylo 
možné stejně postupovat i v roce 2009; 
avšak ani zdaleka by to nestačilo na pokrytí 

(11) Tyto nástroje však již byly 
mobilizovány nebo přeprogramovány 
v roce 2008 v největším možném rozsahu 
k řešení negativních dopadů situace 
vysokých cen potravin v rozvojových 
zemích. Ve velmi omezené míře by bylo 
možné stejně postupovat i v roce 2009; 
avšak ani zdaleka by to nestačilo na pokrytí 
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potřeb. potřeb. Vzhledem ke stávajícímu 
nedostatečnému zásobování potravinami 
ve světě a prudkému cenovému nárůstu, 
který by mohl v příštích letech pokračovat, 
by nástroje rozvojové pomoci financované 
v rámci okruhu 4 rozpočtu Společenství 
měly být posíleny, aniž by to ohrozilo 
zemědělské zájmy Evropské unie. 

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem ke skutečnosti, že vysoké 
ceny potravin nyní vedou k nižším 
výdajům na SZP, Komise navrhuje 
převést část těchto úspor na zemědělskou 
produkci v rozvojových zemích.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem ke skutečnosti, že vysoké 
ceny potravin nyní vedou k nižším 
výdajům na SZP, Komise navrhuje převést 
část těchto úspor na zemědělskou produkci 
v rozvojových zemích.

(12) Vzhledem ke skutečnosti, že vysoké 
ceny potravin nyní vedou k nižším 
výdajům na SZP, Komise navrhuje převést 
část těchto úspor na zemědělskou produkci 
v rozvojových zemích a je si přitom 
vědoma toho, že existuje závazná 
povinnost prozkoumat v případě nové, 
nepředvídané finanční nouze nejprve 
možnosti převedení nevyužitých 
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finančních prostředků a důsledně použít 
obvyklé rozpočtové postupy.  

Or. de

Odůvodnění

Rozpočtový orgán podléhá podle článků 21–23 závazné povinnosti prozkoumat možnosti 
převodu.

Pozměňovací návrh 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem ke skutečnosti, že vysoké 
ceny potravin nyní vedou k nižším 
výdajům na SZP, Komise navrhuje převést 
část těchto úspor na zemědělskou 
produkci v rozvojových zemích.

(12) Vzhledem k současným vysokým
cenám potravin Komise navrhuje urychlit 
opatření podporující zemědělskou 
produkci v rozvojových zemích.

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Catherine Neris

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem ke skutečnosti, že vysoké 
ceny potravin nyní vedou k nižším 
výdajům na SZP, Komise navrhuje převést 
část těchto úspor na zemědělskou produkci 
v rozvojových zemích.

(12) Vzhledem ke skutečnosti, že vysoké 
ceny potravin nyní vedou k nižším 
výdajům na SZP, Komise navrhuje převést 
část těchto úspor, které musí být použity 
jako stabilizační faktor, na zemědělskou 
produkci v rozvojových zemích.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 27
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je však nezbytné chránit zájmy 
evropských zemědělců a zaručit, že tento 
návrh za žádných okolností nespustí 
mechanismus finanční kázně, jak stanoví 
nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 
1290/2005.

(13) Je však nezbytné chránit zájmy 
evropských zemědělců, na něž rovněž 
značně doléhají zvýšené výrobní náklady 
v odvětvích zemědělské produkce 
i v odvětví rybolovu, a zaručit, že tento 
návrh za žádných okolností nespustí 
mechanismus finanční kázně, jak stanoví 
nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 
1290/2005. Také je třeba zdůraznit, že 
v průběhu reforem prováděných 
v souvislosti s kontrolou stavu SZP jsou 
zapotřebí prostředky na doprovodná 
opatření pro restrukturalizační a 
podpůrná opatření, zejména 
v mlékárenském odvětví a odvětví chovu 
ovcí a koz a pro potřeby obzvláště citlivých 
regionů. 

Or. de

Odůvodnění

Stejnou pozornost vyžadují zmírňující, doprovodná opatření pro restrukturalizaci a jiné nové 
problémy, jako jsou vyšší výrobní náklady v důsledku zvýšených cen energií.

Pozměňovací návrh 28
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Nová rozvojová pomoc by měla být 
řízena tak, aby se pro místní obyvatelstvo 
zajistilo zásobování potravinami a aby se 
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předešlo tomu, že bude podporován vznik 
zemědělství zaměřeného výhradně na 
vývoz surovin do rozvinutých zemí, což by 
bylo v rozporu s cíli, které sleduje toto 
opatření, neboť by nebyly zohledňovány 
místní potřeby a vzniklo by riziko 
nespravedlivé hospodářské soutěže 
s evropskými produkty.   

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V důsledku toho je nezbytné přijmout 
specifický finanční nástroj, který doplní 
stávající rozvojové nástroje a nástroj 
humanitární pomoci, a přijmout naléhavá a 
doplňková opatření, která budou 
v rozvojových zemích rychle řešit důsledky 
nynější situace nárůstu cen potravin.

(14) V důsledku toho je možné přijmout 
specifický finanční nástroj, který doplní 
stávající rozvojové nástroje a nástroj 
humanitární pomoci, a přijmout naléhavá a 
doplňková opatření, která budou 
v rozvojových zemích rychle řešit důsledky 
nynější situace nárůstu cen potravin. 
Kontroly přidělených finančních 
prostředků musí probíhat v souladu se 
standardy platnými v Evropské unii.

Or. de

Odůvodnění

Nelze připustit, aby se tento nástroj změnil v automatický mechanismus. Je nutné kontrolovat 
účinnost.
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Pozměňovací návrh 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V důsledku toho je nezbytné přijmout 
specifický finanční nástroj, který doplní 
stávající rozvojové nástroje a nástroj 
humanitární pomoci, a přijmout naléhavá a 
doplňková opatření, která budou 
v rozvojových zemích rychle řešit důsledky 
nynější situace nárůstu cen potravin.

(14) V důsledku toho je nezbytné přijmout 
specifický finanční nástroj, který doplní 
stávající rozvojové nástroje a nástroj 
humanitární pomoci, a přijmout naléhavá a 
doplňková opatření, která budou v 
rozvojových zemích rychle řešit důsledky 
nynější situace nárůstu cen potravin, a 
přitom zohlednit nedávná doporučení 
studie IAASTD, ke které dala podnět 
OSN, týkající se zapojení místních 
nevládních a zemědělských organizací do 
plánování opatření a odborné přípravy 
zemědělců a také významu biologické 
rozmanitosti a osiva přizpůsobeného 
místním podmínkám pro boj proti hladu.

Or. en

Odůvodnění

Mezinárodní panel pro hodnocení zemědělských technologií a vědy pro rozvoj (IAASTD) je 
významná globální iniciativa, která vzešla z procesu konzultací, do nichž se zapojilo 900 
účastníků a 110 zemí ze všech regionů světa, a o jejíž vznik se zasloužila FAO, rozvojový 
program OSN, Světová banka a jiné mezinárodní organizace. Zpráva byla vydána v roce 
2008 a dosud ji podepsalo 58 zemí. Jedná se o nejobsáhlejší a nejaktuálnější dokument, jehož 
součástí jsou doporučení pro snížení chudoby a pro boj proti hladu. 

Pozměňovací návrh 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V důsledku toho je nezbytné přijmout 
specifický finanční nástroj, který doplní 
stávající rozvojové nástroje a nástroj 

(14) V důsledku toho je nezbytné přijmout 
v rámci okruhu 4 rozpočtu Společenství
specifický finanční nástroj, který doplní 
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humanitární pomoci, a přijmout naléhavá a 
doplňková opatření, která budou 
v rozvojových zemích rychle řešit důsledky 
nynější situace nárůstu cen potravin.

stávající rozvojové nástroje a nástroj 
humanitární pomoci, a přijmout naléhavá a 
doplňková opatření, která budou 
v rozvojových zemích rychle řešit důsledky 
nynější situace nárůstu cen potravin.

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Catherine Neris

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Výsledky společného využívání 
finančního nástroje a stávajících 
programů v souladu s těmito cíli by měly 
být pravidelně vyhodnocovány, aby bylo 
možné dlouhodobě sledovat, jak jsou 
strukturovány aparáty v oblasti 
zemědělské produkce v rozvojových 
zemích. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Opatření přijatá s tímto nástrojem by 
měla pomoci rozvojovým zemím zvýšit 
produktivitu zemědělství v následujících 
sezónách, rychle reagovat na okamžité 
potřeby zemí a jejich obyvatel a 
podniknout první kroky nezbytné k tomu, 
aby se v co největší možné míře předešlo 
dalším situacím nedostatečného zajištění 
potravin, a měla by také přispět ke 

vypouští se
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zmírnění dopadů vysokých cen potravin 
globálně, ve prospěch nejchudších lidí, ale 
také ve prospěch evropských spotřebitelů 
a zemědělců.

Or. en

Odůvodnění

Nástroj navržený Komisí neumožňuje okamžitou a neodkladnou reakci. Zvýšení produkce 
nedokáže zajistit dříve než v následující sezóně. 

Pozměňovací návrh 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Opatření přijatá s tímto nástrojem by 
měla pomoci rozvojovým zemím zvýšit 
produktivitu zemědělství v následujících 
sezónách, rychle reagovat na okamžité 
potřeby zemí a jejich obyvatel a 
podniknout první kroky nezbytné k tomu, 
aby se v co největší možné míře předešlo 
dalším situacím nedostatečného zajištění 
potravin, a měla by také přispět ke 
zmírnění dopadů vysokých cen potravin 
globálně, ve prospěch nejchudších lidí, ale 
také ve prospěch evropských spotřebitelů a 
zemědělců.

(15) Opatření přijatá s tímto nástrojem by 
měla pomoci rozvojovým zemím zvýšit 
produktivitu zemědělství v následujících 
sezónách, rychle reagovat na okamžité 
potřeby zemí a jejich obyvatel a 
podniknout první kroky nezbytné k tomu, 
aby se v co největší možné míře předešlo 
dalším situacím nedostatečného zajištění 
potravin, a měla by také přispět ke 
zmírnění dopadů vysokých cen potravin 
globálně, ve prospěch nejchudších lidí, ale 
také ve prospěch evropských spotřebitelů a 
zemědělců. Mělo by se zajistit, aby pomoc 
Společenství byla závislá na splnění 
určitých minimálních podmínek týkajících 
se životního prostředí a na dodržování 
základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce (MOP).

Or. es

Odůvodnění

Evropská unie by měla vybízet chudé země k tomu, aby dodržovaly určité relevantní standardy 
v oblasti životního prostředí a práce. Návrh Komise tyto prvky, které dnes tvoří velmi 
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významnou součást řady evropských politik, zcela opomíjí.

Pozměňovací návrh 35
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Opatření přijatá s tímto nástrojem by 
měla pomoci rozvojovým zemím zvýšit 
produktivitu zemědělství v následujících 
sezónách, rychle reagovat na okamžité 
potřeby zemí a jejich obyvatel a 
podniknout první kroky nezbytné k tomu, 
aby se v co největší možné míře předešlo 
dalším situacím nedostatečného zajištění 
potravin, a měla by také přispět ke 
zmírnění dopadů vysokých cen potravin 
globálně, ve prospěch nejchudších lidí, ale 
také ve prospěch evropských spotřebitelů a 
zemědělců.

(15) Opatření přijatá s tímto nástrojem by 
měla pomoci rozvojovým zemím zvýšit 
produktivitu zemědělství v následujících 
sezónách, rychle reagovat na okamžité 
potřeby zemí a jejich obyvatel a 
podniknout první kroky nezbytné k tomu, 
aby se v co největší možné míře předešlo 
dalším situacím nedostatečného zajištění 
potravin, a měla by také přispět ke 
zmírnění dopadů vysokých cen potravin 
globálně, ve prospěch nejchudších lidí, ale 
také ve prospěch evropských spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Sama podstata opatření stanovených 
v rámci tohoto nařízení vyzývá ke zřízení 
účinných, pružných, transparentních a 
rychlých rozhodovacích postupů k jejich 
financování, za silné spolupráce mezi 
všemi příslušnými institucemi. Toto 
nařízení by mělo především umožnit 
financování opatření, která již byla 
zahájena a která mezinárodní organizace 
podporují nebo jsou připraveny 
podporovat již před přijetím tohoto 

(16) Sama podstata opatření stanovených 
v rámci tohoto nařízení vyzývá ke zřízení 
účinných, pružných, transparentních a 
rychlých rozhodovacích postupů k jejich 
financování, za silné spolupráce mezi 
všemi příslušnými institucemi. Toto 
nařízení by mělo především umožnit 
financování opatření, která již byla 
zahájena před přijetím tohoto nařízení, a to 
od 20. června 2008, tj. ode dne přijetí 
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nařízení, a to od 20. června 2008, tj. ode 
dne přijetí závěrů Evropské rady.

závěrů Evropské rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Esther De Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Provádění tohoto nařízení by mělo 
být přísně sledováno a mělo by být 
každoročně předmětem postupu udělování 
absolutoria. Financování tohoto nařízení 
prostřednictvím mezinárodních organizací 
nesmí být na překážku rozpočtové 
kontrole, efektivnosti a viditelnosti výdajů 
EU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společenství bude financovat opatření 
zaměřená na podporu rychlé a přímé 
reakce na zvýšené ceny potravin 
v rozvojových zemích, která bude řešit 
období mezi nouzovou pomocí a 
střednědobou až dlouhodobou rozvojovou 
spoluprací.

1. Společenství bude financovat opatření 
zaměřená na podporu zvláštní náhrady, 
která umožní převádět evropské 
zemědělské vstupy v rychlé a přímé reakci
na zvýšené ceny potravin v rozvojových 
zemích, která bude řešit období mezi 
nouzovou pomocí a střednědobou až 
dlouhodobou rozvojovou spoluprací.

Or. en



AM\744047CS.doc 17/33 PE412.245v01-00

CS

Pozměňovací návrh 39
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společenství bude financovat opatření
zaměřená na podporu rychlé a přímé 
reakce na zvýšené ceny potravin 
v rozvojových zemích, která bude řešit 
období mezi nouzovou pomocí a 
střednědobou až dlouhodobou rozvojovou 
spoluprací.

1. Společenství bude vedle malých půjček
financovat také výrobní prostředky, které 
však musí být nabyty v Evropské unii,
zaměřené na podporu rychlé a přímé 
reakce na zvýšené ceny potravin 
v rozvojových zemích, která bude řešit 
období mezi nouzovou pomocí a 
střednědobou až dlouhodobou rozvojovou 
spoluprací.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření budou prospěšná pro rozvojové 
země, jak je definuje OECD/DAC, a jejich 
obyvatelstvo v souladu s následujícími 
ustanoveními.

2. Opatření budou prospěšná pro rozvojové 
země, jak je definuje OECD/DAC, jejich 
obyvatelstvo a evropské producenty
v souladu s následujícími ustanoveními.

Or. de

Odůvodnění

Evropští producenti by měli požívat stejného stupně ochrany.
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Pozměňovací návrh 41
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření budou prospěšná pro rozvojové 
země, jak je definuje OECD/DAC, a jejich 
obyvatelstvo v souladu s následujícími 
ustanoveními.

2. Opatření budou prospěšná pro evropské 
zemědělce a rozvojové země, jak je 
definuje OECD/DAC, a jejich obyvatelstvo 
v souladu s následujícími ustanoveními.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme opatření uvedená v odstavci 
1. Tak budou financovány mezinárodní 
iniciativy, které podpoří účel a cíle tohoto 
nařízení a které budou prováděny 
prostřednictvím regionálních a globálních 
mezinárodních organizací. Komise o nich 
bude informovat Evropský parlament a 
Radu.

Komise přijme opatření uvedená v odstavci 
1. Tak budou financovány mezinárodní 
iniciativy, které podpoří účel a cíle tohoto 
nařízení a které budou prováděny 
prostřednictvím regionálních a globálních 
mezinárodních organizací. Evropský 
parlament bude při provádění 
navrhovaných opatření plnohodnotným 
partnerem: kontroluje výdaje a řízení 
nástroje a Komise každé čtyři měsíce 
podává Parlamentu zprávu o tom, jaký 
učinil nástroj pokrok v plnění 
stanovených cílů. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme opatření uvedená v odstavci 
1. Tak budou financovány mezinárodní 
iniciativy, které podpoří účel a cíle tohoto 
nařízení a které budou prováděny 
prostřednictvím regionálních a globálních 
mezinárodních organizací. Komise o nich 
bude informovat Evropský parlament a 
Radu.

Komise přijme opatření uvedená v odstavci 
1. Tak budou financovány mezinárodní 
iniciativy, které podpoří účel a cíle tohoto 
nařízení a které budou prováděny 
prostřednictvím regionálních a globálních 
mezinárodních organizací ve spojení 
s místními zemědělskými organizacemi. 
Komise o nich bude informovat Evropský 
parlament a Radu.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Země není způsobilá k získání pomoci, 
a to i v případě, že jinak splňuje kritéria 
definovaná v příloze, jestliže:
– v ní ubývá území pokrytého přírodními 
lesy,
– je čistým vývozcem zemědělských 
produktů,
– v ní dochází k desertifikaci, nadměrné 
pastvě nebo iracionální spotřebě vody. 

Or. en

Odůvodnění

Pomoc Společenství by měla být v souladu s cíli udržitelného rozvoje a politiky v oblasti 
životního prostředí.
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Potravinová krize by se měla řešit v zemích, které jsou čistými dovozci potravin.

Pozměňovací návrh 45
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby byla zajištěna soudržnost a 
efektivnost pomoci Společenství 
v případech, kdy je program, jenž má být 
realizován, regionální nebo přeshraniční 
povahy, může Komise rozhodnout, že 
z přínosů daného programu mohou čerpat 
obyvatelé dalších rozvojových zemí, které 
nepatří k tomuto regionu.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Podpora by se měla týkat pouze vybraných zemí.

Pozměňovací návrh 46
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Mezinárodní organizace, včetně 
regionálních organizací (dále jen 
„mezinárodní organizace“) budou vybírány 
na základě své schopnosti poskytovat 
v souladu s cíli tohoto nařízení rychlou a 
vysoce kvalitní reakci na specifické 
potřeby vybraných rozvojových zemí.

5. Mezinárodní organizace, včetně 
regionálních organizací (dále jen 
„mezinárodní organizace“) budou vybírány 
na základě své schopnosti poskytovat 
v souladu s cíli tohoto nařízení rychlou a 
vysoce kvalitní reakci na specifické 
potřeby vybraných rozvojových zemí. Tyto 
organizace rozdělující pomoc budou navíc 
vybírány na základě své schopnosti 
rozdělovat finanční prostředky efektivně, 
účinně a s co nejmenší administrativní 
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zátěží.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jan Mulder

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Mezinárodní organizace, včetně 
regionálních organizací (dále jen 
„mezinárodní organizace“) budou 
vybírány na základě své schopnosti 
poskytovat v souladu s cíli tohoto nařízení 
rychlou a vysoce kvalitní reakci na 
specifické potřeby vybraných rozvojových 
zemí.

5. Místní banky působící v zemědělském 
sektoru budou vybírány na základě své 
schopnosti poskytovat v souladu s cíli 
tohoto nařízení rychlou a vysoce kvalitní 
reakci na specifické potřeby vybraných 
rozvojových zemí.

Or. en

Odůvodnění

Namísto mezinárodních organizací by k financování měly být způsobilé místní banky působící 
v zemědělském sektoru a pokud možno Evropská investiční banka a přidružené organizace. 

Pozměňovací návrh 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prvořadými cíli pomoci a spolupráce 
v rámci tohoto nařízení bude vyvolat 
kladnou odezvu nabídky ze strany 
zemědělského sektoru v cílových zemích a 
regionech v kontextu jejich udržitelného 
rozvoje a podporovat aktivity k rychlé a 
přímé reakci ke zmírnění negativních 
dopadů vysokých cen potravin v souladu s 

1. Prvořadými cíli pomoci a spolupráce 
v rámci tohoto nařízení bude podporovat 
udržitelný rozvoj zemědělské produkce a 
místních trhů s cílem vyvolat kladnou 
odezvu nabídky ze strany zemědělského 
sektoru v cílových zemích a regionech 
v kontextu jejich udržitelného rozvoje a 
podporovat aktivity k rychlé a přímé reakci 
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cíli zajišťování potravin. ke zmírnění negativních dopadů vysokých 
cen potravin v souladu s cíli zajišťování 
potravin.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prvořadými cíli pomoci a spolupráce 
v rámci tohoto nařízení bude vyvolat 
kladnou odezvu nabídky ze strany 
zemědělského sektoru v cílových zemích a 
regionech v kontextu jejich udržitelného 
rozvoje a podporovat aktivity k rychlé a 
přímé reakci ke zmírnění negativních 
dopadů vysokých cen potravin v souladu s 
cíli zajišťování potravin.

1. Prvořadými cíli pomoci a spolupráce 
v rámci tohoto nařízení bude vyvolat 
kladnou odezvu nabídky ze strany 
zemědělského sektoru v cílových zemích a 
regionech v kontextu jejich udržitelného 
rozvoje a podporovat aktivity k rychlé a 
přímé reakci na potravinové potřeby 
místního obyvatelstva ke zmírnění 
negativních dopadů vysokých cen potravin 
v souladu s cíli zajišťování potravin.

Or. es

Pozměňovací návrh 50
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Stávající programy a projekty jsou 
předem podrobeny kontrole na základě 
předpokladu, že dodatečnou podporu 
obdrží pouze projekty orientované na 
budoucnost, které prošly řádnou 
kontrolou a udržitelným způsobem slouží 
malým zemědělcům a venkovským 
strukturám, přičemž je nutné 
optimalizovat využívání finančních zdrojů 
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a zabránit vedlejším účinkům.

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pomoc a spolupráce Společenství bude 
prováděna prostřednictvím souboru 
rozhodnutí o financování podpůrných 
opatření, jež jsou popsána v čl. 1 odst. 1, 2 
a 3 tohoto nařízení, která budou přijata 
Komisí.

1. Pomoc a spolupráce Společenství bude 
prováděna prostřednictvím souboru 
rozhodnutí o financování zvláštní náhrady 
pro evropské zemědělce za podpůrná 
opatření, jež jsou popsána v čl. 1 odst. 1, 2 
a 3 tohoto nařízení, která budou přijata 
Komisí.

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Jan Mulder

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) opatření pro zlepšení přístupu k 
zemědělským vstupům a službám, včetně 
hnojiv a osiv;

a) opatření pro zlepšení výrobní kapacity 
včetně přístupu zemědělců k úvěrům a
přístupu k zemědělským vstupům a 
službám, včetně hnojiv a osiv, tam, kde je 
to na základě potřeb jednotlivých 
zemědělců vhodné, a za použití tržně 
orientovaných řešení;

Or. en

Odůvodnění

Hlavním cílem tohoto nástroje je zlepšení přístupu zemědělců k úvěrům, neboť se tak sami 
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budou moci rozhodnout, která opatření na zvýšení produkce podle jejich názoru nejlépe 
vyhovují jejich konkrétní situaci. Předtím, než se takové režimy zřídí, je však zapotřebí provést 
důkladnou analýzu, která zjistí, jaké mají jednotliví zemědělci konkrétní potřeby a jaká hlavní 
omezení jim brání v tom, aby se jejich živobytí zlepšilo podle jejich představ. 

Pozměňovací návrh 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) opatření pro zlepšení přístupu 
k zemědělským vstupům a službám, včetně 
hnojiv a osiv;

a) opatření pro zlepšení přístupu zejména 
drobných zemědělců k zemědělským 
vstupům a službám, včetně hnojiv a osiv 
přizpůsobených místním podmínkám, a ke 
zdrojům, jako je voda nebo půda;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) opatření pro zlepšení přístupu 
k zemědělským vstupům a službám, včetně 
hnojiv a osiv;

a) opatření pro zlepšení přístupu 
k zemědělským vstupům a službám, včetně 
osiv;

Or. en

Odůvodnění

EU je čistým dovozcem hnojiv. K výrobě hnojiv je navíc zapotřebí zemní plyn, v jehož případě 
je EU z velké části závislá na dovozu. 
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Pozměňovací návrh 55
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) opatření pro zlepšení přístupu 
k zemědělským vstupům a službám, 
včetně hnojiv a osiv;

a) opatření pro zlepšení přístupu 
k zemědělským výrobním prostředkům, 
včetně hnojiv a osiv;

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vybudování infrastruktur, které 
umožní rozvoj místní produkce potravin a 
jejich uvádění na trh a které zahrnují 
např. nízkoúrokové půjčky, skladovací 
prostory, místní semenné banky či 
odbornou přípravu a poradenství v oblasti 
zemědělských postupů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) opatření záchranné sítě zaměřená na 
udržení nebo zlepšení zemědělské výrobní 
kapacity a řešení základních potravinových 
potřeb nejzranitelnějších skupin obyvatel.

b) opatření záchranné sítě zaměřená na 
udržení nebo zlepšení zemědělské výrobní 
kapacity a řešení základních potravinových 
potřeb nejzranitelnějších skupin obyvatel, 
přičemž je nutné zcela zabránit případům 
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dumpingu a narušování místní produkce 
a trhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) opatření na podporu partnerských 
vlád při definování a provádění 
efektivních vnitrostátních politik v oblasti 
zajišťování potravin v úzké spolupráci 
s místními zemědělskými organizacemi a 
spotřebiteli. 

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) technické poradenství a opatření 
v oblasti vzdělávání za účelem splnění 
standardů pro životní prostředí 
požadovaných podle právních předpisů 
Evropské unie.

Or. es
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Pozměňovací návrh 60
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Neposkytuje se pomoc při produkci 
surovin v případě:
– exotického nebo luxusního zboží 
(kakao, čaj, tabák, káva) nebo
– biopaliv.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je řešení potravinové krize v rozvojových zemích. Pomoc by proto měla 
být poskytována produkci základních potravin.

Pozměňovací návrh 61
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpůrná opatření, která splňují cíle 
tohoto nařízení mohou být financována až 
do maximální výše 1 % částky uvedené 
v čl. 10 odst. 1.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že zdroje mají být použity na již probíhající činnosti, není zapotřebí 
dodatečných administrativních nákladů. 
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Pozměňovací návrh 62
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise i Evropský parlament 
provádějí důkladnou kontrolu vyplácení 
finančních prostředků mezinárodním 
organizacím a finančních výdajů těchto 
organizací v cílových zemích, aby se 
zajistilo účinné a efektivní využívání 
peněz Evropské unie a splnění výše 
uvedených cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jan Mulder

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekty způsobilé k financování jsou 
mezinárodní organizace splňující 
podmínky stanovené v čl. 43 nařízení 
Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002.

Subjekty způsobilé k financování jsou 
místní banky působící v zemědělském 
sektoru. Způsobilá k financování je pokud 
možno i Evropská investiční banka a 
přidružené organizace.

Or. en

Odůvodnění

Namísto mezinárodních organizací by k financování měly být způsobilé místní banky působící 
v zemědělském sektoru a pokud možno Evropská investiční banka a přidružené organizace. 
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Pozměňovací návrh 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podmínkou pomoci poskytované 
Společenstvím je splnění určitých 
minimálních požadavků týkajících se 
životního prostředí a dodržování 
základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce (MOP).

Or. es

Pozměňovací návrh 65
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účast na příslušných postupech při 
uzavírání smluv je otevřena všem fyzickým 
a právnickým osobám způsobilým podle 
zeměpisného nástroje pro rozvoj, jenž lze 
použít v zemi, kde se opatření realizuje, 
jakož i všem fyzickým a právnickým 
osobám způsobilým podle pravidel 
mezinárodní organizace, která opatření 
provádí, přičemž se dbá na to, aby bylo 
všem dárcům zaručeno rovné zacházení. 
Stejná pravidla se použijí pro dodávky a 
materiál. Odborníci mohou být státními 
příslušníky kterékoli země.

3. Účast na příslušných postupech při 
uzavírání smluv je otevřena všem fyzickým 
a právnickým osobám způsobilým podle 
zeměpisného nástroje pro rozvoj, jenž lze 
použít v zemi, kde se opatření realizuje, 
jakož i všem fyzickým a právnickým 
osobám způsobilým podle pravidel 
mezinárodní organizace, která opatření 
provádí, přičemž se dbá na to, aby bylo 
všem dárcům zaručeno rovné zacházení. 
Zúčastnění odborníci mohou být státními 
příslušníky kterékoli země, ale výrobní 
prostředky, zboží a materiál musí být 
nabyty v Evropské unii.

Or. de
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Pozměňovací návrh 66
Jan Mulder

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Opatření financovaná podle tohoto 
nařízení musí být v souladu s Pařížskou 
deklarací o účinnosti pomoci. Zprávy 
stanovené v článku 9 věnují tomuto 
požadavku zvláštní pozornost. 

Or. en

Odůvodnění

Všechna opatření financovaná podle tohoto nařízení by měla být v souladu s Pařížskou 
deklarací o účinnosti pomoci, zejména proto, že se jedná o dočasný nástroj. Mělo by se 
zajistit, aby nástroj efektivně přispíval k udržitelnému zlepšení situace. 

Pozměňovací návrh 67
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rozpočtové závazky budou přijímány na 
základě rozhodnutí Komise.

1. Rozpočtové závazky budou přijímány na 
základě rovnocenných rozhodnutí Komise 
a Evropského parlamentu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pomocí opatření přijatých v rámci tohoto 
nařízení lze od 20. června 2008 financovat 
probíhající činnosti zahájené v cílových 
zemích nebo organizacemi uvedenými 
v článku 4 před vstupem tohoto nařízení 
v platnost.

2. Pomocí opatření přijatých v rámci tohoto 
nařízení lze od rozhodnutí Evropského 
parlamentu financovat probíhající činnosti 
zahájené v cílových zemích nebo 
organizacemi uvedenými v článku 4 před 
vstupem tohoto nařízení v platnost. Pomoc 
přidělenou v rámci tohoto nařízení je 
v takovém případě nutné využívat jako 
dodatečné zdroje.

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celková finanční referenční částka pro 
realizaci tohoto nařízení za období 2008–
2009 činí 1 miliardu EUR.

vypouští se

2. Za rok 2008 bude referenční částka 
činit 750 milionů EUR.
3. Za rok 2009 bude referenční částka 
činit nejvýše 250 milionů EUR.
4. Vyčleněná částka ponechá na každý rok 
rezervu v okruhu 2 finančního rámce ve 
výši nejméně 600 milionů EUR, a to na 
základě prognózy poslední zprávy systému 
včasného varování, jak stanoví nařízení 
(ES) č. 1290/2005. Jestliže tomu tak pro 
daný rok nebude, pak se maximální 
částka, která může být vyčleněna pro daný 
rok podle tohoto nařízení, sníží tak, aby 
byla obnovena rezerva v okruhu 2.
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Or. en

Pozměňovací návrh 70
Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celková finanční referenční částka pro 
realizaci tohoto nařízení za období 2008–
2009 činí 1 miliardu EUR.

1. Celková finanční referenční částka pro 
realizaci tohoto nařízení za období 2008–
2009 činí 1 miliardu EUR. Tato referenční 
částka je financována v rámci okruhu 4 
finančního rámce.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyčleněná částka ponechá na každý rok 
rezervu v okruhu 2 finančního rámce ve 
výši nejméně 600 milionů EUR, a to na 
základě prognózy poslední zprávy systému 
včasného varování, jak stanoví nařízení 
(ES) č. 1290/2005. Jestliže tomu tak pro 
daný rok nebude, pak se maximální 
částka, která může být vyčleněna pro daný 
rok podle tohoto nařízení, sníží tak, aby 
byla obnovena rezerva v okruhu 2.

4. Vyčleněná částka je financována 
v rámci okruhu 4 rozpočtu Společenství 
způsobem, který nevyžaduje přezkum 
rozhodnutí o finančním výhledu na 
stávající programové období.

Or. es
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Pozměňovací návrh 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V rámci nadcházející revize rozpočtu 
Společenství předloží Evropská komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
v níž vyhodnotí, zda je třeba posílit 
rozvojovou pomoc navýšením zdrojů 
v rámci okruhu 4, které by umožnilo 
zvládnout nárůst cen v zemědělství 
v chudých zemích a nedostatek potravin, 
který postihl místní obyvatelstvo. K tomuto 
navýšení nesmí dojít na úkor 
rozpočtových potřeb evropských 
zemědělců.

Or. es
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