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Muudatusettepanek 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse rahvusvahelise arengule 
suunatud põllumajandusteaduste ja 
tehnoloogia hindamise institutsiooni 
(IAASTD),

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Ülemkogu kinnitas oma 20. 
juuni 2008. aasta kohtumisel veel kord 
tugevalt oma kohustust saavutada ühine 
ametliku arenguabi eesmärk, milleks on 
0,56% rahvamajanduse kogutulust 2010. 
aastaks ning 0,7% rahvamajanduse 
kogutulust 2015. aastaks, nagu on 
sätestatud nõukogu 2005. aasta mai 
järeldustes, Euroopa Ülemkogu 2005. 
aasta juuni järeldustes ja Euroopa 
arengukonsensuses. ELi toiduainete 
rahastamisvahendi raames tuleks 
arvestada liikmesriikide jõupingutustega 
selle eesmärgi saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Rahavajadus toiduainete kõrgete 
hindade vahetute tagajärgede täielikuks 
kõrvaldamiseks on väga suur. Meetmed 
peaksid tulema rahvusvaheliselt 
kogukonnalt tervikuna ja Euroopa Ühendus 
on püüdnud anda oma õiglase osa.

(7) Raha- ja materiaalne vajadus
toiduainete kõrgete hindade vahetute 
tagajärgede täielikuks kõrvaldamiseks on 
väga suur. Meetmed peaksid tulema 
rahvusvaheliselt kogukonnalt tervikuna ja 
Euroopa Ühendus on püüdnud anda oma 
õiglase osa.

Or. en
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Selgitus

Praeguse toiduainetekriisi kõige sobivam ja tõhusam lahendus on suurendada toiduabi 
arengumaadele.

Muudatusettepanek 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Samad tingimused (toiduainete kõrged 
hinnad), mis on põhjustanud vajaduse 
kõnealuse rahastamisvahendi järele, on 
põhjustanud ka väiksemad 
põllumajandusturu kulud 
finantsraamistiku rubriigis 2. Praegused 
prognoosid näitavad märkimisväärset 
mittesihtotstarbelist varu võrreldes 
rubriigi 2 ülemmääraga 2009. aastal.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 18
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Samad tingimused (toiduainete kõrged 
hinnad), mis on põhjustanud vajaduse 
kõnealuse rahastamisvahendi järele, on 
põhjustanud ka väiksemad 
põllumajandusturu kulud 
finantsraamistiku rubriigis 2. Praegused 
prognoosid näitavad märkimisväärset 
mittesihtotstarbelist varu võrreldes 
rubriigi 2 ülemmääraga 2009. aastal.

(8) Rubriigi 2 rahalisi jääke kasutatakse 
ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkideks, eelkõige uutes ja vanades 
liikmesriikides põllumajandustootjatele 
makstavate otsetoetuste erinevuse 
vähendamiseks.

Or. en
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Selgitus

Rubriigi 2 rahalisi jääke saab kasutada ainult ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide jaoks. 
Uute liikmesriikide põllumajandustootjaid on diskrimineeritud põhjendusega, et 
olemasolevad rahalised vahendid on ebapiisavad.

Muudatusettepanek 19
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Samad tingimused (toiduainete kõrged 
hinnad), mis on põhjustanud vajaduse 
kõnealuse rahastamisvahendi järele, on 
põhjustanud ka väiksemad 
põllumajandusturu kulud finantsraamistiku 
rubriigis 2. Praegused prognoosid näitavad 
märkimisväärset mittesihtotstarbelist varu 
võrreldes rubriigi 2 ülemmääraga 2009. 
aastal.

(8) Samad tingimused (toiduainete kõrged 
hinnad), mis on põhjustanud vajaduse 
kõnealuse rahastamisvahendi järele, on 
põhjustanud ka väiksemad 
põllumajandusturu kulud finantsraamistiku 
rubriigis 2. Praegused prognoosid näitavad 
märkimisväärset mittesihtotstarbelist varu 
võrreldes rubriigi 2 ülemmääraga 2009. 
aastal. Sellele vaatamata tuleks käesoleva 
määrusega ettenähtud meetmeid 
rahastada mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigist 4. See 
tähendab, et institutsioonidevahelist 
kokkulepet tuleks kohaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Samad tingimused (toiduainete kõrged 
hinnad), mis on põhjustanud vajaduse 
kõnealuse rahastamisvahendi järele, on 
põhjustanud ka väiksemad 
põllumajandusturu kulud finantsraamistiku 
rubriigis 2. Praegused prognoosid 

(8) Samad tingimused (toiduainete kõrged 
hinnad), mis on põhjustanud vajaduse 
kõnealuse rahastamisvahendi järele, on 
põhjustanud ka väiksemad 
põllumajandusturu kulud finantsraamistiku 
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näitavad märkimisväärset 
mittesihtotstarbelist varu võrreldes 
rubriigi 2 ülemmääraga 2009. aastal.

rubriigis 2.

Or. de

Selgitus

Liiga vara on hinnata rubriigi 2 varu 2009. aastaks.

Muudatusettepanek 21
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ühenduse vastustrateegia peaks 
püüdma innustada positiivset 
põllumajandustoodangu tõusu 
arengumaades lühikese kuni keskmise 
ajavahemiku jooksul, vähendades samal 
ajal oluliselt toiduainete hinnatõusu 
negatiivset mõju nende riikide kõige 
vaesematele elanikele. Tootlikkuse 
tõstmine on ka ühenduse huvides, aidates 
leevendada praegust survet 
põllumajandustoodete hindadele.

(9) Praeguse toiduainetekriisi kõige 
sobivam ja tõhusam lahendus on 
suurendada toiduabi arengumaadele.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nimetatud rahastamisvahendid on aga 
2008. aastal juba maksimaalsel võimalikul 
määral kasutusele võetud või ümber 
kohandatud, et nende kaudu saaks tegeleda 

(11) Nimetatud rahastamisvahendid on aga 
2008. aastal juba maksimaalsel võimalikul 
määral kasutusele võetud või ümber 
kohandatud, et nende kaudu saaks tegeleda 
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toiduainete kõrgete hindade negatiivsete 
tagajärgedega arengumaades. 2009. aastal 
saaks seda sama teha väga piiratud määral, 
mis ei oleks aga kaugeltki piisav vajaduste 
rahuldamiseks.

toiduainete kõrgete hindade negatiivsete 
tagajärgedega arengumaades. 2009. aastal 
saaks seda sama teha väga piiratud määral, 
mis ei oleks aga kaugeltki piisav vajaduste 
rahuldamiseks. Seistes silmitsi praegu 
maailmas valitseva toidupuudusega ja 
toiduainete hinna järsu tõusuga, mis võib 
jätkuda veel aastaid, tuleks suurendada 
ühenduse eelarve rubriigist 4 
rahastatavaid arenguabi vahendeid ilma 
Euroopa Liidu põllumajanduslikke huve 
kahjustamata.

Or. es

Muudatusettepanek 23
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Praeguses olukorras, kus toiduainete 
kõrged hinnad vähendavad kulusid 
ühtsele põllumajanduspoliitikale, teeb 
komisjon ettepaneku suunata osa 
saavutatud säästust ümber arengumaade 
põllumajandustootmisse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 24
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Praeguses olukorras, kus toiduainete 
kõrged hinnad vähendavad kulusid ühtsele 
põllumajanduspoliitikale, teeb komisjon 

(12) Praeguses olukorras, kus toiduainete 
kõrged hinnad vähendavad kulusid ühtsele 
põllumajanduspoliitikale, teeb komisjon 
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ettepaneku suunata osa saavutatud säästust 
ümber arengumaade 
põllumajandustootmisse.

ettepaneku suunata osa saavutatud säästust 
ümber arengumaade 
põllumajandustootmisse, pidades meeles, 
et uute ja ettearvamatute finantsvajaduste 
tekkimise korral on kohustuslik 
kõigepealt uurida võimalusi kasutamata 
ressursside ümberpaigutamiseks ning 
kohaldada järjekindlalt tavalisi 
eelarvemenetlusi.

Or. de

Selgitus

Eelarvepädeval institutsioonil lasub artiklite 21–23 kohaselt piirav kohustus uurida vahendite 
ümberpaigutamise võimalusi.

Muudatusettepanek 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Praeguses olukorras, kus toiduainete 
kõrged hinnad vähendavad kulusid 
ühtsele põllumajanduspoliitikale, teeb 
komisjon ettepaneku suunata osa 
saavutatud säästust ümber arengumaade 
põllumajandustootmisse.

(12) Praeguses olukorras, kus toiduainete 
hinnad on kõrged, teeb komisjon 
ettepaneku võtta rohkem meetmeid 
põllumajandustootmise edendamiseks
arengumaades.

Or. es
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Muudatusettepanek 26
Catherine Neris

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Praeguses olukorras, kus toiduainete 
kõrged hinnad vähendavad kulusid ühtsele 
põllumajanduspoliitikale, teeb komisjon 
ettepaneku suunata osa saavutatud säästust 
ümber arengumaade 
põllumajandustootmisse.

(12) Praeguses olukorras, kus toiduainete 
kõrged hinnad vähendavad kulusid ühtsele 
põllumajanduspoliitikale, teeb komisjon 
ettepaneku suunata stabiliseeriva tegurina 
kasutamiseks mõeldud osa saavutatud 
säästust ümber arengumaade 
põllumajandustootmisse.

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Siiski on vaja kaitsta Euroopa 
põllumajandustootjate huve ja tagada, et 
käesolev ettepanek ei käivitaks mingil 
juhul finantsdistsipliinimehhanismi, mis on 
sätestatud nõukogu määrustes (EÜ) nr 
1782/2003 ja nr 1290/2005.

(13) Siiski on vaja kaitsta nende Euroopa 
põllumajandustootjate huve, keda nii 
põllumajandustootmise kui kalanduse 
sektoris tõusnud tootmiskulud samuti 
tugevasti mõjutavad, ja tagada, et käesolev 
ettepanek ei käivitaks mingil juhul 
finantsdistsipliinimehhanismi, mis on 
sätestatud nõukogu määrustes (EÜ) nr 
1782/2003 ja nr 1290/2005. Lisaks sellele 
tuleks rõhutada, et „tervisekontrolli” 
kontekstis läbiviidavate reformide käigus 
on vaja teha assigneeringuid 
ümberkorraldamis- ja abimeetmetega 
kaasnevate meetmete jaoks, eelkõige 
piima- ning lamba- ja 
kitsekasvatussektoris ning eriti tundlike 
piirkondade vajaduste jaoks.

Or. de
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Selgitus

Samaväärset tähelepanu vajavad„pehme maandumisega“ kaasnevad meetmed, mis on 
mõeldud ümberkorralduste ja muude probleemidega nagu kõrgema energia hinna tõttu 
tõusnud tootmiskuludega tegelemiseks.

Muudatusettepanek 28
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Uue arenguabi andmist tuleks 
hallata sellisel viisil, mis tagaks kohaliku 
elanikkonna toiduainetega varustatuse 
ning väldiks ainult toormaterjalide 
arenenud riikidesse eksportimisele 
suunatud põllumajanduse kujunemise 
ergutamist, mis oleks kohalike vajaduste 
eiramise ja Euroopa toodetega ebaõiglase 
konkurentsi tekitamise tõttu vastuolus 
käesoleva meetme eesmärkidega.

Or. es

Muudatusettepanek 29
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Järelikult on vaja võtta kasutusele 
eriline rahastamisvahend, mis täiendaks 
olemasolevaid arenguvahendeid ja 
humanitaarabivahendit, ning võtta 
kiireloomulised ja täiendavad meetmed 
kiireks reageerimiseks toiduainete praeguse 
hinnatõusu tagajärgedele arengumaades.

(14) Järelikult on võimalik võtta kasutusele 
eriline rahastamisvahend, mis täiendaks 
olemasolevaid arenguvahendeid ja 
humanitaarabivahendit, ning võtta 
kiireloomulised ja täiendavad meetmed 
kiireks reageerimiseks toiduainete praeguse 
hinnatõusu tagajärgedele arengumaades. 
Antud rahaliste vahendite kontroll peab 
toimuma vastavuses Euroopa Liidus 
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kehtivate standarditega.

Or. de

Selgitus

See ei tohi muutuda automaatseks mehhanismiks. Töö kontrollimine on vajalik.

Muudatusettepanek 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Järelikult on vaja võtta kasutusele 
eriline rahastamisvahend, mis täiendaks 
olemasolevaid arenguvahendeid ja 
humanitaarabivahendit, ning võtta 
kiireloomulised ja täiendavad meetmed 
kiireks reageerimiseks toiduainete praeguse 
hinnatõusu tagajärgedele arengumaades.

(14) Järelikult on vaja võtta kasutusele 
eriline rahastamisvahend, mis täiendaks 
olemasolevaid arenguvahendeid ja 
humanitaarabivahendit, ning võtta 
kiireloomulised ja täiendavad meetmed 
kiireks reageerimiseks toiduainete praeguse 
hinnatõusu tagajärgedele arengumaades, 
võttes arvesse ÜRO poolt algatatud 
IAASTD uuringu tulemusi, eelkõige neid, 
mis käsitlevad nii kohalike valitsusväliste 
ning põllumajandustootjate 
organisatsioonide osalust meetmete 
kavandamises ja põllumajandustootjate 
koolitamises kui bioloogilise 
mitmekesisuse ja kohalikult kasutatavate 
seemnete tähtsust näljaga võitlemisel.

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelisele arengule suunatud põllumajandusteaduste ja tehnoloogia hindamise 
institutsioon (IAASTD) on ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni, ÜRO 
Arenguprogrammi, Maailmapanga ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide poolt 
algatatud suur ülemaailmne initsiatiiv, mis tekkis konsulteerimisprotsessi käigus, mis hõlmas 
900 osalejat ja 100 riiki kõigist maailma piirkondadest. Aruanne avaldati 2008. aastal ja 
sellele on alla kirjutanud juba 58 riiki. Tegemist on kõige laiaulatuslikuma ja uuema 
dokumendiga, mis sisaldab soovitusi vaesuse vähendamiseks ja näljaga võitlemiseks.
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Muudatusettepanek 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Järelikult on vaja võtta kasutusele 
eriline rahastamisvahend, mis täiendaks 
olemasolevaid arenguvahendeid ja 
humanitaarabivahendit, ning võtta 
kiireloomulised ja täiendavad meetmed 
kiireks reageerimiseks toiduainete praeguse 
hinnatõusu tagajärgedele arengumaades.

(14) Järelikult on ühenduse eelarve 
rubriigi 4 kohaselt vaja võtta kasutusele 
eriline rahastamisvahend, mis täiendaks 
olemasolevaid arenguvahendeid ja 
humanitaarabivahendit, ning võtta 
kiireloomulised ja täiendavad meetmed 
kiireks reageerimiseks toiduainete praeguse 
hinnatõusu tagajärgedele arengumaades.

Or. es

Muudatusettepanek 32
Catherine Neris

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Rahastamisvahendite ja 
olemasolevate programmide ühiskasutuse
tulemusi  tuleks vastavalt nendele 
eesmärkidele regulaarselt hinnata, et 
jälgida arengumaade 
põllumajandustootmise struktuuri 
pikaajalist kujunemist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 33
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kõnealuse rahastamisvahendi abil 
võetavad meetmed peaksid aitama 
arengumaadel suurendada järgmistel 
hooaegadel põllumajandustoodangut, 
reageerida kiiresti riikide ja nende elanike 
vahetutele vajadustele, astuda esimesi 
samme, et vältida võimaluste piires edasist 
ebakindlust toiduainetega varustamisel ja 
samuti aidata leevendada toiduainete 
kõrgete hindade tagajärgi kogu maailmas. 
Sellest oleks kasu kõige vaesematele, aga 
ka Euroopa tarbijatele ja 
põllumajandustootjatele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud rahastamisvahend ei ole otsene ja kiireloomuline vastus. Ta on võimeline 
tootmist suurendama kõige varem järgmisel aastaajal.

Muudatusettepanek 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kõnealuse rahastamisvahendi abil 
võetavad meetmed peaksid aitama 
arengumaadel suurendada järgmistel 
hooaegadel põllumajandustoodangut, 
reageerida kiiresti riikide ja nende elanike
vahetutele vajadustele, astuda esimesi 
samme, et vältida võimaluste piires edasist 
ebakindlust toiduainetega varustamisel ja 
samuti aidata leevendada toiduainete 

(15) Kõnealuse rahastamisvahendi abil 
võetavad meetmed peaksid aitama 
arengumaadel suurendada järgmistel 
hooaegadel põllumajandustoodangut, 
reageerida kiiresti riikide ja nende elanike 
vahetutele vajadustele, astuda esimesi 
samme, et vältida võimaluste piires edasist 
ebakindlust toiduainetega varustamisel ja 
samuti aidata leevendada toiduainete 
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kõrgete hindade tagajärgi kogu maailmas. 
Sellest oleks kasu kõige vaesematele, aga 
ka Euroopa tarbijatele ja 
põllumajandustootjatele.

kõrgete hindade tagajärgi kogu maailmas. 
Sellest oleks kasu kõige vaesematele, aga 
ka Euroopa tarbijatele ja 
põllumajandustootjatele. Ühenduse abi 
tuleks muuta sõltuvaks teatud 
keskkonnaalaste miinimumnõuete 
täitmisest ning Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 
põhikonventsioonidele vastavusest.

Or. es

Selgitus

Euroopa Liit peaks vaeseid riike ergutama järgima teatud asjaomaseid keskkonna- ja töö 
standardeid. Komisjoni ettepanek jätab need aspektid, mis on tänapäeval erinevate Euroopa 
poliitikate elutähtsad osad, täiesti kahe silma vahele.

Muudatusettepanek 35
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kõnealuse rahastamisvahendi abil 
võetavad meetmed peaksid aitama 
arengumaadel suurendada järgmistel 
hooaegadel põllumajandustoodangut, 
reageerida kiiresti riikide ja nende elanike 
vahetutele vajadustele, astuda esimesi 
samme, et vältida võimaluste piires edasist 
ebakindlust toiduainetega varustamisel ja 
samuti aidata leevendada toiduainete 
kõrgete hindade tagajärgi kogu maailmas. 
Sellest oleks kasu kõige vaesematele, aga 
ka Euroopa tarbijatele ja 
põllumajandustootjatele.

(15) Kõnealuse rahastamisvahendi abil 
võetavad meetmed peaksid aitama 
arengumaadel suurendada järgmistel 
hooaegadel põllumajandustoodangut, 
reageerida kiiresti riikide ja nende elanike 
vahetutele vajadustele, astuda esimesi 
samme, et vältida võimaluste piires edasist 
ebakindlust toiduainetega varustamisel ja 
samuti aidata leevendada toiduainete 
kõrgete hindade tagajärgi kogu maailmas. 
Sellest oleks kasu kõige vaesematele, aga 
ka Euroopa tarbijatele.

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesolevas määruses käsitletavate 
meetmete olemus nõuab tõhusa, paindliku, 
läbipaistva ja kiire otsustuskorra 
kehtestamist nende meetmete 
rahastamiseks, ning kõikide asjaomaste 
institutsioonide tugevat koostööd. Eriti 
peaks käesolev määrus võimaldama 
rahastada meetmeid, mida rahvusvahelised 
organisatsioonid toetavad või on valmis 
toetama, ja mis on käivitatud juba enne 
käesoleva määruse vastuvõtmist alates 20. 
juunist 2008 ehk Euroopa Ülemkogu 
järelduste kuupäevast.

(16) Käesolevas määruses käsitletavate 
meetmete olemus nõuab tõhusa, paindliku, 
läbipaistva ja kiire otsustuskorra 
kehtestamist nende meetmete 
rahastamiseks, ning kõikide asjaomaste 
institutsioonide tugevat koostööd. Eriti 
peaks käesolev määrus võimaldama 
rahastada meetmeid, mis on käivitatud juba 
enne käesoleva määruse vastuvõtmist 
alates 20. juunist 2008 ehk Euroopa 
Ülemkogu järelduste kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Käesoleva määruse rakendamist 
tuleks põhjalikult jälgida ja selle suhtes 
tuleks kohaldada iga-aastast heakskiidu 
andmise menetlust. Käesoleva määruse 
põhjal toimuv rahastamine 
rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu 
ei tohi takistada ELi kulutuste eelarve 
kontrolli, tõhusust ja nähtavust.

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühendus rahastab meetmeid, mille 
eesmärk on kiire ja otsene reageerimine
toiduainete hinnatõusule arengumaades 
hädaabi andmise ja keskmise pikkusega 
kuni pikaajalise arengukoostöö vahelisel 
perioodil.

1. Ühendus rahastab meetmeid, mille 
eesmärk on toetada eritoetust, et 
võimaldada Euroopa põllumajandusliku 
tooraine ümbersuunamist kiire ja otsese 
reageeringuna toiduainete hinnatõusule 
arengumaades hädaabi andmise ja 
keskmise pikkusega kuni pikaajalise 
arengukoostöö vahelisel perioodil.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühendus rahastab meetmeid, mille 
eesmärk on kiire ja otsene reageerimine 
toiduainete hinnatõusule arengumaades 
hädaabi andmise ja keskmise pikkusega 
kuni pikaajalise arengukoostöö vahelisel 
perioodil.

1. Ühendus rahastab lisaks väikelaenudele 
tootmisvahendeid, mida tuleb hankida 
Euroopa Liidust, ning mille eesmärk on 
kiire ja otsene reageerimine toiduainete 
hinnatõusule arengumaades hädaabi 
andmise ja keskmise pikkusega kuni 
pikaajalise arengukoostöö vahelisel 
perioodil.

Or. de
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Muudatusettepanek 40
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Meetmed on suunatud arengumaadele, 
nii nagu neid on määratlenud OECD/DAC, 
ja nende elanikele kooskõlas järgnevate 
sätetega.

2. Meetmed on suunatud arengumaadele, 
nii nagu neid on määratlenud OECD/DAC, 
ja nende elanikele ning Euroopa 
põllumajandustootjatele kooskõlas 
järgnevate sätetega.

Or. de

Selgitus

Euroopa põllumajandustootjatele tuleks tagada samaväärne kaitse.

Muudatusettepanek 41
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Meetmed on suunatud arengumaadele, 
nii nagu neid on määratlenud OECD/DAC, 
ja nende elanikele kooskõlas järgnevate 
sätetega.

2. Meetmed on suunatud Euroopa 
põllumajandustootjatele ja
arengumaadele, nii nagu neid on 
määratlenud OECD/DAC, ja nende 
elanikele kooskõlas järgnevate sätetega.

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu lõikes 1 viidatud 
meetmed. Nimetatud meetmete kaudu 
rahastatakse rahvusvahelisi algatusi, mis 
toetavad käesoleva määruse otstarvet ja 
eesmärke ning mida rakendatakse 
piirkondlike ja ülemaailmsete 
rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu. 
Ta teavitab sellest Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu.

Komisjon võtab vastu lõikes 1 viidatud 
meetmed. Nimetatud meetmete kaudu 
rahastatakse rahvusvahelisi algatusi, mis 
toetavad käesoleva määruse otstarvet ja 
eesmärke ning mida rakendatakse 
piirkondlike ja ülemaailmsete 
rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu. 
Euroopa Parlament on kavandatud 
meetmete jõustamise juures täielik 
partner: ta kontrollib rahastamisvahendi 
kulutusi ja haldamist ning komisjon 
esitab parlamendile iga nelja kuu järel 
aruande rahastamisvahendi edusammude 
kohta seatud eesmärkide saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu lõikes 1 viidatud 
meetmed. Nimetatud meetmete kaudu 
rahastatakse rahvusvahelisi algatusi, mis 
toetavad käesoleva määruse otstarvet ja 
eesmärke ning mida rakendatakse 
piirkondlike ja ülemaailmsete 
rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu. 
Ta teavitab sellest Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu.

Komisjon võtab vastu lõikes 1 viidatud 
meetmed. Nimetatud meetmete kaudu 
rahastatakse rahvusvahelisi algatusi, mis 
toetavad käesoleva määruse otstarvet ja 
eesmärke ning mida rakendatakse koostöös 
kohalike põllumajandustootjate 
organisatsioonidega piirkondlike ja 
ülemaailmsete rahvusvaheliste 
organisatsioonide kaudu. Ta teavitab sellest 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

Or. en



PE412.245v02-00 20/34 AM\744047ET.doc

ET

Muudatusettepanek 44
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Isegi kui riik vastab lisas määratletud 
kriteeriumitele, ei ole ta abikõlblik, kui:
tema loodusliku metsa pindala väheneb;
ta on põllumajandustoodete 
netoeksportija;
seal toimub kõrbestumine, ülekarjatamine 
või ebaratsionaalne veekasutus.

Or. en

Selgitus

Ühenduse abi peaks vastama jätkusuutliku arengu ja keskkonnapoliitika eesmärkidele.

Toiduainetekriisiga tuleks tegeleda riikides, kes ei ole toiduainete netoimportijad.

Muudatusettepanek 45
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib otsustada ühenduse abi 
järjekindluse ja tulemuslikkuse 
tagamiseks, kui rakendatav programm on 
piirkondlik või piiriülene, et kõnealusest 
programmist võivad kasu saada ka nende 
riikide elanikud, mis ei kuulu sellesse 
piirkonda.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Ainult valitud riike tuleks toetada.

Muudatusettepanek 46
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Rahvusvahelised, sh piirkondlikud 
organisatsioonid (edaspidi 
„rahvusvahelised organisatsioonid“) 
valitakse vastavalt nende suutlikkusele 
reageerida kiiresti ja kvaliteetselt 
sihtmärgiks olevate arengumaade 
erivajadustele vastavalt käesoleva määruse 
eesmärkidele.

5. Rahvusvahelised, sh piirkondlikud 
organisatsioonid (edaspidi 
„rahvusvahelised organisatsioonid“) 
valitakse vastavalt nende suutlikkusele 
reageerida kiiresti ja kvaliteetselt 
sihtmärgiks olevate arengumaade 
erivajadustele vastavalt käesoleva määruse 
eesmärkidele. Lisaks sellele valitakse 
sellised jaotamisega tegelevad 
organisatsioonid nende võime alusel 
jagada vahendeid otstarbekalt ja tõhusalt 
võimalikult väikese haldusbürokraatiaga.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Rahvusvahelised, sh piirkondlikud 
organisatsioonid (edaspidi 
„rahvusvahelised organisatsioonid“)
valitakse vastavalt nende suutlikkusele 
reageerida kiiresti ja kvaliteetselt 
sihtmärgiks olevate arengumaade 
erivajadustele vastavalt käesoleva määruse 
eesmärkidele.

5. Põllumajandussektoris aktiivsed 
kohalikud pangad valitakse vastavalt 
nende suutlikkusele reageerida kiiresti ja 
kvaliteetselt sihtmärgiks olevate 
arengumaade erivajadustele vastavalt 
käesoleva määruse eesmärkidele.
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Or. en

Selgitus

Rahvusvaheliste organisatsioonide asemel peaksid olema abikõlblikud põllumajandussektoris 
aktiivsed kohalikud pangad ning võimaluse korral Euroopa Investeerimispank ja 
liikmesorganisatsioonid.

Muudatusettepanek 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel antava abi ja 
tehtava koostöö peamised eesmärgid on 
stimuleerida põllumajanduse tootlikkuse 
tõstmist sihtriikides ja piirkondades 
jätkusuutliku arengu raames ning toetada 
toiduainete hinnatõusule kiire ja otsese 
reageerimise ning selle tagajärgede 
leevendamise meetmeid kooskõlas 
toiduainete varustuskindluse eesmärkidega.

1. Käesoleva määruse alusel antava abi ja 
tehtava koostöö peamised eesmärgid on 
stimuleerida põllumajandustootmise ja 
kohalike turgude jätkusuutlikku arengut, 
et võimaldada põllumajanduse tootlikkuse 
tõstmist sihtriikides ja piirkondades 
jätkusuutliku arengu raames, ning toetada 
toiduainete hinnatõusule kiire ja otsese 
reageerimise ning selle tagajärgede 
leevendamise meetmeid kooskõlas 
toiduainete varustuskindluse eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel antava abi ja 
tehtava koostöö peamised eesmärgid on 
stimuleerida põllumajanduse tootlikkuse 
tõstmist sihtriikides ja piirkondades 
jätkusuutliku arengu raames ning toetada 
toiduainete hinnatõusule kiire ja otsese 

1. Käesoleva määruse alusel antava abi ja 
tehtava koostöö peamised eesmärgid on 
stimuleerida põllumajanduse tootlikkuse 
tõstmist sihtriikides ja piirkondades 
jätkusuutliku arengu raames ning toetada 
toiduainete hinnatõusule ja kohaliku 
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reageerimise ning selle tagajärgede 
leevendamise meetmeid kooskõlas 
toiduainete varustuskindluse eesmärkidega.

elanikkonna toiduvajadustele kiire ja 
otsese reageerimise ning selle tagajärgede 
leevendamise meetmeid kooskõlas 
toiduainete varustuskindluse eesmärkidega.

Or. es

Muudatusettepanek 50
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Olemasolevate programmide ja 
projektide suhtes teostatakse eelkontrolli 
eeldusel, et ainult põhjalikult kontrollitud 
ja tulevikule orienteeritud projektid, mis 
toetavad jätkusuutlikult väikesi 
põllumajandustootjaid ja maaelu 
struktuure, saavad lisatoetust, mille 
andmise käigus tuleb optimeerida 
ressursside kasutust ning vältida 
tühimõjuefekti.

Or. de

Muudatusettepanek 51
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühenduse abi ja koostöö rakendatakse 
komisjoni tehtavate otsuste kaudu 
abimeetmete rahastamiseks, nagu on 
kirjeldatud käesoleva määruse artikli 1 
lõigetes 1, 2 ja 3.

1. Ühenduse abi ja koostööd rakendatakse 
komisjoni tehtavate otsuste kaudu, mis 
käsitlevad Euroopa põllumajandustootjate 
eritoetuse rahastamist abimeetmete eest, 
nagu on kirjeldatud käesoleva määruse 
artikli 1 lõigetes 1, 2 ja 3.
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Or. en

Muudatusettepanek 52
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed põllumajandusliku tooraine ja 
teenuste, sh väetiste ja seemnete 
kättesaadavuse parandamiseks;

(a) meetmed tootmisvõimsuse, sh 
põllumajandustootjate juurdepääsu 
laenudele, ja põllumajandusliku tooraine ja 
teenuste, sh väetiste ja seemnete 
kättesaadavuse parandamiseks 
asjakohastel juhtudel, mis põhinevad 
asjaomaste põllumajandustootjate 
vajadustel ning kasutavad turupõhiseid 
lahendusi.

Or. en

Selgitus

Rahastamisvahendi peamine eesmärk on parandada põllumajandustootjate juurdepääsu 
krediidile, sest see võimaldab põllumajandustootjatel ise otsustada, millised meetmed 
tootlikkuse suurendamiseks sobivad nende olukorraga kõige paremini. Siiski tuleks enne 
selliste skeemide kehtestamist teostada põhjalik analüüs asjaomaste põllumajandustootjate 
erivajaduste ning peamiste piirangute kohta, mis ei võimalda neil oma elatusvahendid 
vastavalt oma soovile parandada. 

Muudatusettepanek 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed põllumajandusliku tooraine ja 
teenuste, sh väetiste ja seemnete 
kättesaadavuse parandamiseks;

(a) meetmed põllumajandusliku tooraine ja 
teenuste, sh väetiste ja kohalikult 
kasutavate seemnete, ning ressursside, 
nagu vee ja mulla kättesaadavuse 
parandamiseks, eriti väikeste 
põllumajandustootjate jaoks;
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Or. en

Muudatusettepanek 54
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed põllumajandusliku tooraine ja 
teenuste, sh väetiste ja seemnete 
kättesaadavuse parandamiseks;

(a) meetmed põllumajandusliku tooraine ja 
teenuste, sh seemnete kättesaadavuse 
parandamiseks;

Or. en

Selgitus

EL on väetiste netoimportija. Lisaks vajab väetiste tootmine maagaasi, mille puhul sõltub EL 
suurel määral impordist.

Muudatusettepanek 55
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed põllumajandusliku tooraine 
ja teenuste, sh väetiste ja seemnete 
kättesaadavuse parandamiseks;

(a) meetmed põllumajanduslike 
tootmisvahendite, sh väetiste ja seemnete 
kättesaadavuse parandamiseks;

Or. de
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Muudatusettepanek 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) infrastruktuuride loomine, mis 
võimaldavad arendada kohalikku 
toiduainete tootmist ja turustamist, nagu 
madala intressiga laenud, hoidlad, 
kohalikud seemnepangad ning 
põllumajandustegevuse alane kutseõpe ja 
konsultatsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) turvavõrgumeetmed põllumajanduse 
tootmisvõimsuse säilitamiseks või 
suurendamiseks ja kõige ebasoodsamas 
olukorras olevate elanikkonnakihtide 
esmaste toitumisvajaduste rahuldamiseks.

(b) turvavõrgumeetmed põllumajanduse 
tootmisvõimsuse säilitamiseks või 
suurendamiseks ja kõige ebasoodsamas 
olukorras olevate elanikkonnakihtide 
esmaste toitumisvajaduste rahuldamiseks;
igasugust dumpingut ning kohaliku 
tootmise ja kohalike turgude moonutamist 
tuleb vältida.

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) meetmed partnerriikide valitsuste 
toetamiseks tõhusa riikliku toiduainetega  
kindlustatuse poliitika määratlemisel ja 
rakendamisel tihedas koostöös 
põllumajandustootjate kohalike 
organisatsioonide ning tarbijatega.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tehnilise konsultatsiooni meetmed ja 
koolitusmeetmed Euroopa Liidu 
õigusaktidega sätestatud 
keskkonnastandardite täitmiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 60
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Abi ei anta järgmiste toodete tooraine 
tootmiseks:
– eksootilised kaubad või luksuskaubad 
(kakao, tee, tubakas, kohvi);
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– biokütused.

Or. en

Selgitus

Käesoleva ettepaneku eesmärk on tegelda arengumaades valitseva toiduainetekriisiga. Abi 
tuleks seetõttu anda põhitoiduainete tootmiseks.

Muudatusettepanek 61
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevas määruses sätestatud 
eesmärkidele vastavaid abimeetmeid võib 
rahastada maksimaalselt 1 % ulatuses 
artikli 10 lõikes 1 viidatud summast.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Et ressursid on mõeldud juba käimasolevate meetmete jaoks, ei eksisteeri vajadust 
halduskulude suurendamiseks.

Muudatusettepanek 62
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Nii komisjon kui Euroopa Parlament 
kontrollivad rangelt vahendite jaotamist 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
ning nende organisatsioonide 
finantskulutusi sihtriikides, et tagada 
Euroopa Liidu rahaliste vahendite tõhus 
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ja efektiivne kasutamine eespool mainitud 
eesmärkide saavutamisel. 

Or. en

Muudatusettepanek 63
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Abikõlblikud on rahvusvahelised 
organisatsioonid, kes vastavad komisjoni 
määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 
artiklis 43 sätestatud tingimustele.

Abikõlblikud on põllumajandussektoris 
aktiivsed kohalikud pangad. Ka Euroopa
Investeerimispank ja 
liikmesorganisatsioonid on võimaluse 
korral abikõlblikud.

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheliste organisatsioonide asemel peaksid olema abikõlblikud põllumajandussektoris 
aktiivsed kohalikud pangad ning võimaluse korral Euroopa Investeerimispank ja 
liikmesorganisatsioonid.

Muudatusettepanek 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ühenduse abi sõltub vastavusest 
teatud keskkonnaalastele 
miinimumnõuetele ning Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 
põhikonventsioonidele.

Or. es



PE412.245v02-00 30/34 AM\744047ET.doc

ET

Muudatusettepanek 65
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Osalemine asjaomastes lepingulistes 
toimingutes on lubatud kõigile füüsilistele 
ja juriidilistele isikutele, kes on 
abikõlblikud meetme toimumisriigi suhtes 
kohaldatava geograafilise arengu 
rahastamisvahendi kohaselt ning kõigile 
füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes on 
abikõlblikud rakendava rahvusvahelise 
organisatsiooni eeskirjade kohaselt. 
Sealjuures tuleb hoolitseda selle eest, et 
kõigile abiandjatele tagataks võrdne 
kohtlemine. Samad põhimõtted kehtivad 
tarvikute ja materjalide suhtes. Eksperdid 
võivad olla mis tahes riigi kodanikud.

3. Osalemine asjaomastes lepingulistes 
toimingutes on lubatud kõigile füüsilistele 
ja juriidilistele isikutele, kes on 
abikõlblikud meetme toimumisriigi suhtes 
kohaldatava geograafilise arengu 
rahastamisvahendi kohaselt ning kõigile 
füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes on 
abikõlblikud rakendava rahvusvahelise 
organisatsiooni eeskirjade kohaselt. 
Sealjuures tuleb hoolitseda selle eest, et 
kõigile abiandjatele tagataks võrdne 
kohtlemine. Teenistusse võib võtta mis 
tahes riigi kodanikest eksperte, kuid 
tootmisvahendid, kaubad ja materjalid 
tuleb hankida EList.

Or. de

Muudatusettepanek 66
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva määruse alusel rahastatud 
meetmed on kooskõlas Pariisi 
deklaratsiooniga abi tõhususe kohta. 
Artiklis 9 kirjeldatud aruanded pööravad 
sellele nõudele erilist tähelepanu. 

Or. en
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Selgitus

Käesoleva määruse alusel rahastatud meetmed peaksid olema kooskõlas Pariisi 
deklaratsiooniga abi tõhususe kohta, eriti seetõttu, et tegemist on ajutise 
rahastamisvahendiga. Tuleks tagada, et rahastamisvahend panustab tõhusalt olukorra 
jätkusuutlikusse parandamisse.

Muudatusettepanek 67
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarvelised kulukohustused tehakse 
komisjoni vastuvõetud otsuste põhjal.

1. Eelarvelised kulukohustused tehakse 
komisjoni ja Euroopa Parlamendi võrdsel 
alusel vastuvõetud otsuste põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse alusel võidakse 
rahastada alates 20. juunist 2008
sihtriikides või artiklis 4 viidatud 
organisatsioonide poolt enne käesoleva 
määruse jõustumist algatatud jätkuvaid 
meetmeid.

2. Käesoleva määruse alusel võidakse 
rahastada alates Euroopa Parlamendi 
otsusest sihtriikides või artiklis 4 viidatud 
organisatsioonide poolt enne käesoleva 
määruse jõustumist algatatud jätkuvaid 
meetmeid. Sellisel juhul tuleb käesoleva 
määruse raames antud toetust kasutada 
lisaressursina.

Or. de
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Muudatusettepanek 69
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kogu eeldatav lähtesumma käesoleva 
määruse rakendamiseks ajavahemikus 
2008-2009 on 1,0 miljard eurot.

välja jäetud

2. aasta lähtesumma on 750 miljonit 
eurot.
3. aasta maksimaalne lähtesumma on 250 
miljonit eurot.
4. Iga aasta jäetakse kulukohustuste 
summaga viimase määrusega (EÜ) nr 
1290/2005 määratud varase hoiatamise 
süsteemi aruande prognoosi alusel 
finantsraamistiku rubriiki 2 vähemalt 600 
miljoni euro suurune varu. Kui 
konkreetsel aastal seda ei jää, 
vähendatakse maksimaalset summat, 
mida võib kõnealusel aastal käesoleva 
määruse kohaselt kulutada, et taastada 
nimetatud varu rubriigis 2.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kogu eeldatav lähtesumma käesoleva 
määruse rakendamiseks ajavahemikus 
2008-2009 on 1,0 miljard eurot.

1. Kogu eeldatav lähtesumma käesoleva 
määruse rakendamiseks ajavahemikus 
2008-2009 on 1,0 miljard eurot. Seda 
lähtesummat rahastatakse
finantsraamistiku rubriigist 4.

Or. en
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Muudatusettepanek 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga aasta jäetakse kulukohustuste 
summaga viimase määrusega (EÜ) nr 
1290/2005 määratud varase hoiatamise 
süsteemi aruande prognoosi alusel 
finantsraamistiku rubriiki 2 vähemalt 600 
miljoni euro suurune varu. Kui 
konkreetsel aastal seda ei jää, 
vähendatakse maksimaalset summat, 
mida võib kõnealusel aastal käesoleva 
määruse kohaselt kulutada, et taastada 
nimetatud varu rubriigis 2.

4. Kulukohustuste summat rahastatakse 
ühenduse eelarve rubriigist 4 viisil, mis ei 
muuda vajalikuks vaadata läbi käesoleva 
programmiperioodi finantsperspektiivide 
kohta langetatud otsust.

Or. es

Muudatusettepanek 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ühenduse 
eelseisva läbivaatamise raames aruande, 
mis hindab vajadust suurendada 
arenguabi rubriigi 4 vahendite 
suurendamise abil, et tulla toime 
põllumajandustoodete hinna tõusuga 
vaestes riikides ning kohalikule 
elanikkonnale kannatusi põhjustava 
toiduainete puudusega. Arenguabi 
suurendamine ei tohi kahjustada Euroopa 
põllumajandustootjate eelarvelisi 
vajadusi.
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Or. es
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