
PA\742216BG.doc PE412.208v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

2008/0149(COD)

15.9.2008

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по земеделие и развитие на селските райони

на вниманието на комисията по развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с 
покачващите се цени на храните в развиващите се страни
(COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD))

Докладчик по становище: Stéphane Le Foll



PA\742216BG.doc 2/19 PE412.208v01-00

BG

PA_Legam



PA\742216BG.doc 3/19 PE412.208v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

I) Покачване на цените, което е в основата на хранителна криза 

След отчитани в продължение на 30 години пазарни тенденции, заради които бяхме 
привикнали към постоянно намаляване на цените на селскостопанските и хранителни 
продукти в реална стойност, последните две години ще останат белязани от коренна и 
забележителна промяна на световните пазари на тези продукти. Скокът на цените, 
причинен от тази промяна, доведе до макроикономическо безредие и истинска 
хранителна криза, която удари най-тежко най-уязвимите групи от населението на 
планетата, и по-конкретно жителите на страни, преживяващи войни и неблагополучия, 
където хората все още отделят повече от 50% от своя бюджет за храна. Това 
повишаване на цените доведе до още по-голямо разпространение на и без друго 
голямата бедност, недохранване и опасност от системно гладуване, с всички 
последици, които това може да има за политическата стабилност и международните 
геостратегически баланси. 

Тази хранителна криза, драматични доказателства за която бяха гладните бунтове от 
изминалата пролет, се вписва в контекста на структурно увеличаване на търсенето на 
селскостопански продукти в световен мащаб, свързано с демографския прираст, 
промените в хранителните навици и с развитието на горивата от селскостопански 
произход. 

Тази криза се съчетава и с финансова криза, характеризираща се със зачестяване на 
спекулациите на пазарите на селскостопанска продукция. И най-вече, тя се разразява в 
момент, в който започваме да оценяваме, както на север, така и на юг, въздействието на 
затоплянето на климата и на обедняването на природните ресурси (вода, енергия, 
загуба на биоразнообразие и т.н.) върху селското стопанство на планетата.

Тази криза не е временна, засяга всички селски стопани в света и отново поставя в 
центъра на разискванията въпроса за селскостопанската продукция и за значимите 
баланси в прехраната.

Ситуацията, в която се намираме, не е породена от чиста случайност. Тя е до голяма 
степен резултат от избор, направен на по-ранни етапи и силно повлиян от богатите 
страни:  

- Решенията за дерегулиране и за политики на структурни корекции, налагани от 20 
години насам от МВФ и Световната банка на най-бедните страни, направиха 
снабдяването на тези страни с храни изключително зависимо от вноса. Твърде ниските 
спрямо местните производствени разходи международни цени на хранителните стоки 
обезкуражиха самостоятелното селскостопанско развитие на тези страни. Да си 
припомним, че тези международни цени са резултат от конкуренцията между 
високопродуктивни производствени зони, от които някои са субсидирани.
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- Преговорите в СТО за световната търговия със селскостопански продукти (по-малко 
от 10% от производството), замислени с цел либерализиране на обмена между 
платежоспособни участници, не позволяват снабдяване на най-бедните потребители с 
храни.

- Политиките за помощ за развитие бяха започнати с финансови обещания, които не 
бяха спазени. Освен това те са изцяло отклонени от селското стопанство, въпреки 
решаващото значение на този отрасъл за започване на каквото и да е развитие и 
жизнената му важност за 75% от бедното население на света, което живее в 
селскостопански райони. Днес Съюзът отделя на селското стопанство само 4% от 
средствата на своята политика на развитие.

След болезненото пробуждане, причинено от манифестациите на глада, различни 
международни структури, в това число и на Европейския съюз, се принудиха да 
реагират на положението, което може да се определи като извънредно в 
продоволствено отношение.

II)  Бързи ответни мерки на Съюза спрямо покачващите се цени на храните в 
развиващите се страни

A) Предложение на Комисията

Комисията се постара да отговори на исканията на Европейския парламент и на 
държавите-членки (Съвет по общи въпроси, след това и Европейски съвет от 19 и 20 
юни), като започне колективно действие в полза на развиващите се страни.

След като донякъде адаптира действащите инструменти на своята политика на 
развитие, в стремеж да реагира на покачването на цените на храните, тя предлага 
допълнително краткосрочно финансиране в размер на 1 млрд. от средствата, които са 
на разположение от ОСП.  

Тази инициатива, нещо средно между спешна помощ и помощ за развитие, цели да 
подпомогне селскостопанското предлагане в развиващите се страни, които са най-
засегнати от покачването на цените на храните, а също и действия за смекчаване на 
отрицателните въздействия от това покачване. 

Избраните мерки се отнасят до подобряването на достъпа до селскостопански суровини 
и услуги (включително торове и семена), до разпоредби от типа „предпазна мрежа”, 
целящи да запазят или подобрят селскостопанския производствен капацитет и да 
удовлетворят основните потребности от храна на най-уязвимото население. 

Б) Обща преценка на докладчика по становище

Като отчита драматичните последствия от хранителната криза за населението на най-
бедните страни, докладчикът държи да им засвидетелства своята солидарност, като 
подкрепи лансираната от Комисията инициатива.
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Докладчикът по становище желае същевременно да придружи принципната си 
подкрепа с някои забележки.

Бюджетни съображения

- Без да обвинява инициативата, докладчикът по становище посочва, че тегленето от 
неизползваните средства на ОСП трябва да се прави по изключение. Важно е за в 
бъдеще Съюзът да може да изпълни всичките си задължения към своите селски 
стопани, и по-конкретно към тези от новите страни, които все още не се ползват със 
същото равнище на подпомагане като своите колеги от старите 15.  Също така е 
уместно да се обърне внимание на Комисията и на Съвета, че покачването на 
селскостопанските цени се отразява отрицателно и дори катастрофално също и на 
някои европейски селски стопани, и по-конкретно животновъди. Следователно е 
целесъобразно да се демонстрира разбиране на тяхното положение както при 
изготвянето на бюджета, така и чрез преработката на ОСП, предвидена в нейния 
преглед. И не на последно място, в контекста на последните финансови перспективи, 
докладчикът по становище напомня на държавите-членки, че не може вечно да се иска 
повече от Европа, като се създават или засилват общностни политики, без да се 
отпускат повече бюджетни средства, които, ако бяха налични преди това, може би 
щеше да се избегне прибягването до крайната мярка, предложена от Комисията.      

Съображения относно селскостопанската страна на инициативата:

- Докладчикът по становище приветства факта, че най-накрая се обръща повече 
внимание на селското стопанство, и най-вече на селскостопанската продукция, на най-
бедните страни. Той счита, че е необходимо да се изтъква стойността на всички селски 
стопанства и хранителни култури на света, за да може всеки регион да осигурява 
удовлетворяване на максимална част от потребностите на неговото население.

Той поздравява акцента, който Комисията поставя върху мерките, предназначени за 
улесняване на започването на производство: достъп на най-бедните селски стопани 
(които представляват близо 80% от гладуващите хора) до средствата и услугите като 
мерки от типа "предпазна мрежа", които да могат да подпомогнат търговската 
реализация на местната продукция, като подобрят покупателната способност на 
бедните потребители. При все това той би желал Комисията да конкретизира до по-
голяма степен действията, насочени към производство, които биха могли да се 
финансират: достъп до вода, микрокредити, подкрепа за организирането на 
производителите с цел производство и пускане на пазара, както и за складиране. 

- В името на ефикасността докладчикът по становище препоръчва на Комисията да 
впише този инструмент в истинска глобална стратегия, целяща благоприятни условия 
за започване на селскостопанско производство в среда на устойчиво развитие, 
адаптирано към нуждите на населението и природните дадености на съответните 
територии. Това предполага две условия:  

1) Действия с перспектива:
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Докладчикът по становище оспорва перспективността на тази инициатива. Прилагането 
на този инструмент се предвижда за кратък срок, а възползването от даден потенциал 
изисква време и непрекъснатост. Селският стопанин винаги трябва да прави своя избор 
за година или повече (култури, инвестиции…). Необходима му е рамка, предвидимост, 
включително и стабилност на цените на продуктите му. Какво ще стане след година, 
когато изчезнат средствата от финансирането по този инструмент, с които селският 
стопанин разполага за достъп до суровини и услуги, както и за мерки от типа 
„предпазна мрежа”? Отчетени ли са в достатъчна степен тези измерения в 
съществуващите средносрочни и дългосрочни инструменти за развитие, които току-що 
са коригирани спрямо наличния марж, за да се включи покачването на цените, но в 
които същевременно частта, отделена за селското стопанство, остава драматично 
малка?

2)Действия за икономическо регулиране 

В глобализирана и все по-либерализирана икономика международните пазари за 
селскостопански и хранителни продукти, които са по своята същност нестабилни, 
противопоставят напълно различните равнища на конкурентоспособност на всички 
селски стопанства в света. Тази игра става причина за сериозни сътресения на местните 
пазари на най-бедните страни, които практически не разполагат, както вече 
споменахме, със защита на границите. Това положение възпрепятства развитието на 
местно производство, тъй като международните цени са ниски. Противно на това, 
обаче, когато цените са високи, какъвто е случаят понастоящем, изглежда невъзможно 
да се овладеят в посока намаляване, без да се приложи известно регулиране на 
производството и на международните цени. В това отношение докладчикът по 
становище не разбира как Комисията очаква този „скромен инструмент” да смекчи 
покачването на цените на храните.    

- Относно прилагането на инструмента Комисията не споменава нищо за участие на 
местни фактори (селски стопани, потребители, компетентни лица), нито на НПО, на 
нито един етап, докато всяко едно успешно развитие задължително минава през това 
хората да се заемат със собствената си участ.  

Съображения относно прилагането на този инструмент:

Докладчикът по становище иска да се увери, че административният капацитет на 
Съюза ще позволи ефикасно използване на кредита от 1 милиард. За тази цел той иска 
от Комисията да действа в рамките на стратегия, единна и последователна спрямо 
другите програми и действия за развитие;

Той също така приканва Комисията да получи максимални гаранции, що се отнася до 
капацитета на организациите, с които ще се договаря. За това докладчикът би желал да 
се разшири наборът от структури, предоставящи помощта, като се включат и опитни 
организации, например НПО, които разполагат със съответстващите средства и с 
признати познания и умения. 
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Той би желал Комисията да се погрижи за максимална прозрачност на използването на 
този 1 милиард.  В тази връзка той иска от Комисията да изготви точен предварителен 
план за неговото използване, който да включва обстойно описание на предвижданите 
мерки, както и на количествените цели, на определения за всяка една от тях дял от 
финансирането, както и средствата за управление на инструмента. Този план трябва да 
бъде одобрен по процедура по комитология, която да позволява информиране на 
Европейския парламент. По този начин ще се улесни значително окончателната оценка. 
Докладчикът по становище предлага също да се изготви междинен отчет през 
септември 2009 г., с цел евентуална адаптация на мерките към най-неотложните 
потребности на бедното население на целевите страни.   

Заключения

Европейският съюз, който разполага със значителни човешки и финансови ресурси, 
трябва да действа по-енергично и в по-дългосрочна перспектива, като се ангажира с по-
амбициозна политика, по-активна на международната сцена, за по-добър 
продоволствен баланс и развитие в света. За целта той трябва да включи и други 
световни фактори, като ги обедини около няколко конкретни предложения:

- Да се създаде Международен съвет за сигурността на хранителните доставки и 
развитие на ООН, който да поеме управлението на кризите. Координирайки 
стратегическите избори на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO), на 
МВФ, на Световната банка и на международната общност като цяло, този инструмент 
трябва да улеснява прилагането на селскостопанските и продоволствени политики във 
всички световни региони. Постигането на регионална интеграция би представлявало 
първа стъпка в тази насока. 

- Важно е да се установи минимално регулиране на международните пазари, за да се 
осигури снабдяването с храни и стабилността на цените до определени граници, в 
интерес на всички потребители и производители в света. Създаването на предпазен 
запас е абсолютно необходимо, за да се реагира на извънредни положения навсякъде в 
света (в това число за нуждите на европейските хранителни банки), както и за да се 
ограничат проявите на спекулация, на които станахме свидетели през последните 
месеци на селскостопанските пазари. 

- Помощта за развитие трябва най-накрая да се укрепи и определеният за селското 
стопанство дял от нея трябва да бъде подложен на сериозна преоценка.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
развитие да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Неотдавнашният скок на цените на 
храните постави редица развиващи се 
страни и техните народи в драматична 
ситуация. Ситуацията рискува да доведе 
до крайна бедност нови стотици 
милиони души и налага да се прояви по-
голяма солидарност с тези хора.

(1) Неотдавнашният скок на цените на 
храните, който беше предвидим по 
търсенето и предлагането на 
селскостопански и хранителни 
продукти на световните пазари,
постави редица развиващи се страни и 
техните народи в драматична ситуация. 
Ситуацията на хранителна криза,
съчетаваща се с финансова и 
енергийна криза, и с влошаване на 
качеството на околната среда 
(затопляне на климата, намаляване 
на водните запаси, загуба на 
биоразнообразие и т.н.), рискува да 
доведе до крайна бедност нови стотици 
милиони души и налага да се прояви по-
голяма солидарност с тези хора. Всички 
данни за перспективите на 
хранителните пазари сочат, че тази 
хранителна криза, засягаща най-
уязвимото население, както на север, 
така и на юг, ще продължи през 
следващите години.

Or. fr

Обосновка

La crise alimentaire que nous vivons n'est pas un accident. Nous avons une idée de l'évolution 
future de l'offre et de la demande mondiale en produits agricoles et alimentaires. D'ici 2050 il 
y aura 3 milliards d'habitants en plus sur la planète. Il faudra produire deux fois plus et 
mieux en valorisant plus efficacement l'ensemble des ressources et en préservant davantage 
les écosystèmes et les équilibres naturels. Il conviendra aussi d'assurer une certaine 
régulation de l'économie agricole afin d'éviter les catastrophes alimentaires et les trop 
grands risques de spéculations sur les marchés de l'alimentation.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) По тази причина с настоящия 
регламент следва да се създаде 
инструмент за финансиране на бързи 
ответни мерки по отношение на кризата 
с високите цени на храните в 
развиващите се страни.

(2) В допълнение към настоящата 
политика на Европейския съюз за 
развитие, която отдавна пренебрегва 
подкрепата за отрасъла на селското 
стопанство, и по-конкретно 
производството на храни, с настоящия 
регламент следва да се създаде 
инструмент за финансиране на бързи 
ответни мерки по отношение на кризата 
с високите цени на храните в 
развиващите се страни.

Or. fr

Обосновка

La crise alimentaire révèle au grand jour les carences des politiques de développement 
engagées avec les pays les plus pauvres. L'aide à l'agriculture se situe autour de 4% de l'aide 
au développement, alors que ce secteur reste la base de tout développement puisqu'il permet 
de répondre aux besoins les plus élémentaires de population souffrant de malnutrition. Dans 
ces régions la majorité des populations vivent en zones rurales, la majorité des mal nourris 
sont d'abord des agriculteurs pauvres qui ont un accès difficile aux ressources (terre, eau, 
énergie, engrais semences, microcrédits, services, etc.) pour produire et nourrir leurs 
populations. Nos politiques de développement l'ont un peu vite oublié.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следователно, необходимо е да се 
приеме специален финансов инструмент 
в допълнение на съществуващите 
инструменти за развитие и за 
хуманитарна помощ, благодарение на 
който да се приемат спешни 
допълнителни мерки за бързо 
овладяване на последствията от 

(14) Следователно, необходимо е да се 
приеме специален финансов инструмент 
в допълнение на съществуващите 
инструменти за развитие и за 
хуманитарна помощ. Този инструмент 
следва да се впише в цялостна 
стратегия за развитие, която 
разполага с конкретни цели и със 
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сегашния скок на продоволствените 
цени в развиващите се страни.

съответстващите средства, и 
предвижда последователност между 
инструмента и вече съществуващите 
помощи, съдържащи се в кратко-, 
средно- и дългосрочните 
инструменти на Съюза. Този 
инструмент следва да позволява да се 
приемат спешни допълнителни мерки за 
бързо овладяване на последствията от 
сегашния скок на продоволствените 
цени в развиващите се страни. Той би 
следвало също така, в тясна връзка 
със съществуващите програми, да 
позволява приоритетно и много по-
съществено, чрез средства, 
разпределени във времето, устойчиво 
развитие на селското стопанство и 
на селскостопанската продукция в 
най-бедните страни, за да се увеличи 
снабдяването им с храни и да се 
намали зависимостта им от вноса на 
храни.

Or. fr

Обосновка 

Хранителната криза налага спешни отговори, но също и такива в дългосрочен план, за 
да се подпомогне развитието на селското стопанство и да се стимулира 
предлагането на хранителни продукти. Процесът на оползотворяване на средствата 
чрез селскостопанска дейност и модернизиране на селското стопанство изисква 
време. Освен това селските стопани имат нужда от перспективи и стабилност, за да 
произвеждат. Ето защо отделените за селското стопанство средства би трябвало 
да се увеличат значително, като същевременно се разпределят и в дългосрочен план.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Мерките по този инструмент трябва 
да помогнат на развиващите се страни 
да увеличат производителността в 
селското стопанство през следващите 

(15) Мерките по този инструмент трябва 
да помогнат на развиващите се страни 
да увеличат производителността в 
селското стопанство през следващите 
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сезони, трябва да отговорят бързо на 
непосредствените нужди на тези страни 
и тяхното население, да бъдат първа 
крачка за предотвратяването, доколкото 
това е възможно, на несигурност на 
прехраната в бъдеще и да съдействат за 
смекчаване на последствията от 
високите цени в глобален план. 
Осъществяването на тези цели би било 
от полза както за най-бедните слоеве от 
населението, така и за европейските 
потребители и селскостопански 
производители.

сезони, трябва да отговорят бързо на 
непосредствените нужди на тези страни 
и тяхното население, да бъдат първа 
крачка за предотвратяването, доколкото 
това е възможно, на несигурност на 
прехраната в бъдеще и да съдействат за 
смекчаване на последствията от 
високите цени в глобален план. 
Осъществяването на тези цели би било 
от полза както за най-бедните слоеве от 
населението, така и за европейските 
потребители и селскостопански 
производители. Това смекчаване на 
въздействията на високите цени на 
храните е възможно, само ако всички 
държави в света, богатите сред 
които носят голяма отговорност, се 
замислят заедно за значимите 
баланси в прехраната на планетата и 
предприемат действия за 
стабилизиране на световните цени, 
така че всеки световен регион да 
може да развие собствено селско 
стопанство и да отговори на 
потребностите на своето население. 
Тази цел минава през интелигентно 
регулиране на икономиката на 
селското стопанство и учредяването 
на хранителни запаси за извънредни 
случаи (природни бедствия и др.). 
Освен това Съюзът би трябвало да 
облекчава регионалната интеграция 
между развиващи се страни, която, 
освен от геополитическа гледна 
точка, представлява предимство и 
като първа стъпка към 
селскостопански политики по модела 
на предприетата от Общността 
преди повече от петдесет години.

Or. fr

Обосновка 

Il serait illusoire de croire que le laisser faire économique permettra à tous les être humains 
de la terre de se nourrir alors que l'accès à la nourriture constitue le premier droit à la vie.
Cela tient pour beaucoup au fonctionnement économique et aux particularités des marchés 
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agricoles dont on connaît la très grande instabilité notamment au plan international  (ce sont 
des marchés résiduels hautement spéculatifs). Par ailleurs les différents niveaux de 
compétitivité des agricultures du monde qui se confrontent sur ces marchés n'aident pas 
l'agriculture des pays les plus pauvres dont l'économie est souvent très ouverte. Il faut donc 
admettre les bienfaits d'une certaine régulation de l'économie agricole. On a d'ailleurs ainsi 
justifié l'existence de toutes les des politiques agricoles du monde.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Самото естество на мерките по този 
регламент налага решенията за тяхното 
финансиране да се вземат с ефективни, 
гъвкави, прозрачни и бързи процедури, 
с активното сътрудничество на всички 
участващи институции. Регламентът 
трябва по-конкретно да даде 
възможност да се финансират вече 
предприети мерки, които международни 
организации подпомагат или са готови 
да подпомогнат преди приемането му, 
като за изходна дата се приеме 20 юни 
2008 г., т.е. датата на заключенията на 
Европейския съвет.

(16) Самото естество на мерките по този 
регламент налага решенията за тяхното 
финансиране да се вземат с ефективни, 
гъвкави, прозрачни и бързи процедури, 
с активното сътрудничество на всички 
участващи институции, били те 
публичноправни или частноправни. 
Използването на финансирането на 
този инструмент следва да фигурира 
обстойно в прецизен предварителен 
план, по видове предвиждани мерки 
със съответните количествени цели, 
със съответстващия на всяка от тях 
дял от финансирането, а също и със 
средствата, определени за 
административното управление, 
като всички тези данни улесняват 
последващата оценка. Регламентът 
трябва по-конкретно да даде 
възможност да се финансират вече 
предприети мерки, които 
международни, обществени или 
частни (неправителствени, местни и 
др.) организации подпомагат или са 
готови да подпомогнат преди 
приемането му, като за изходна дата се 
приеме 20 юни 2008 г., т.е. датата на 
заключенията на Европейския съвет.

Or. fr
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Обосновка 

Използването на този 1 милиард следва да бъде възможно най-ефикасно и прозрачно, 
както и да е представено в прецизен предварителен план. По този начин е възможно 
да се направи оценка на въздействието и на самия инструмент. Не става въпрос за 
самоцелни разходи, целящи успокоение на съвестта. Освен това, с оглед на 
ефикасността и интереса на най-бедното население, е уместно да се разшири 
наборът от организации, с които ще се договори Комисията за целите на 
прилагането на инструмента.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общността следва да финансира 
мерки, които съдействат за бърза и 
непосредствена реакция на нарасналите 
цени на храните в развиващите се 
страни и застъпват периода между 
прилагането на спешни мерки и 
осъществяването на средносрочно до 
дългосрочно сътрудничество за 
развитие.

1. Общността следва да финансира 
мерки, които съдействат за бърза и 
непосредствена реакция на нарасналите 
цени на храните в развиващите се 
страни и застъпват периода между 
прилагането на спешни мерки и 
осъществяването на средносрочно до 
дългосрочно сътрудничество за 
развитие. Тези мерки се вписват в 
цялостна стратегия за развитие, 
определяща целите и конкретните 
средства, и осигуряваща 
съгласуваност на всички 
инструменти, служещи за спешна 
помощ и помощ за развитие. Тези 
мерки представляват помощ в 
спешни ситуации, но също, и преди 
всичко, участват трайно в 
развитието на селското стопанство 
и селскостопанското производство на 
най-бедните страни, за да 
удовлетворяват по по-добър начин 
техните продоволствени 
потребности и автономия.

Or. fr
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Обосновка 

La facilité des 1 milliard doit s’inscrire dans une stratégie d’ensemble coordonnant tous les 
efforts de la Communauté en faveur du développement. Par ailleurs la crise alimentaire 
impose des réponses urgentes mais aussi des réponses à plus long terme afin d'aider le 
développement de l'agriculture et de stimuler l'offre en produits alimentaires. Les processus 
de valorisation des ressources par l'activité agricole et de modernisation de l'agriculture 
nécessitent du temps. Par ailleurs les agriculteurs ont besoin de perspectives et de stabilité 
pour produire. C'est pourquoi les moyens accordés à l'agriculture doivent être sérieusement 
accrus mais doivent aussi être répartis dans un temps long.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема мерките, посочени в 
параграф 1. Те финансират 
международни инициативи, които 
съдействат за постигането на целите на 
настоящия регламент и които се 
реализират чрез регионални и световни 
международни организации. Комисията 
информира Европейския парламент и 
Съвета за тези мерки.

Комисията приема мерките, посочени в 
параграф 1. Те финансират 
международни инициативи, които 
съдействат за постигането на целите на 
настоящия регламент и които се 
реализират чрез регионални и световни 
публичноправни или частноправни
международни организации. Комисията 
информира Европейския парламент и 
Съвета за тези мерки.

Or. fr

Обосновка 

Инструментът може да се прилага от международни или регионални, публичноправни 
или частноправни организации, които имат признатите средства на експертния 
опит и умения. Важното е Комисията да избира по критерий „ефективност”, когато 
определя целите в интерес на най-бедното население, а не да прави своя избор въз 
основа на най-удобните за нея административни условия, позволяващи най-бързото 
изразходване на този 1 милиард.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Международните и регионалните 
организации (наричани по-нататък 
„международните организации“) ще 
бъдат подбрани въз основа на 
капацитета им да организират и 
осъществят бързи и висококачествени 
ответни мерки в отговор на
специфичните нужди на целевите 
развиващи се страни и във връзка с 
целите на настоящия регламент.

5. Международните и регионалните 
организации, независимо дали са 
публичноправни или частноправни, 
като например неправителствените 
организации, (наричани по-нататък 
„международните организации“) ще 
бъдат подбрани въз основа на 
капацитета им да организират и 
осъществят бързи и най-
висококачествени ответни мерки с 
висока разходна ефективност, в 
отговор на специфичните нужди на 
целевите развиващи се страни и във 
връзка с целите на настоящия регламент

Or. fr

Обосновка 

Инструментът може да се прилага от международни или регионални, публичноправни 
или частноправни организации от типа на НПО, които имат признатите средства на 
експертния опит и умения. Важното е Комисията да избира по критерий 
„ефективност”, когато определя целите в интерес на най-бедното население, а не да 
прави своя избор въз основа на най-удобните за нея административни условия, 
позволяващи най-бързото изразходване на този 1 милиард.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира непрекъснатост на 
сътрудничеството, и по-конкретно 
преходът между спешни мерки и 
средносрочни и дългосрочни ответни 
мерки, се прилагат различните 
инструменти на политиката за 

За да се гарантира непрекъснатост на 
сътрудничеството, и по-конкретно 
преходът между спешни мерки и 
средносрочни и дългосрочни ответни 
мерки, се прилагат различните 
инструменти на политиката за 
развитието и настоящият инструмент. 
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развитието и настоящият инструмент. Оттук нататък всички 
инструменти, служещи за целите на 
развитието, заделят по-значителна 
част от финансирането си за 
селското стопанство и 
селскостопанското производство, без 
които никоя страна не може да има 
устойчивото развитие, една от 
целите на което е да се осигурява 
достатъчна прехрана на населението.

Or. fr

Обосновка 

Un pays ne peut se développer quand il ne parvient pas à nourrir sa population. Dans le 
contexte de crise alimentaire dans lequel nous sommes l’urgence est donc bien d'augmenter 
durablement l'aide à l’agriculture trop longtemps négligée des politiques de coopération 
développement. Rappelons simplement que la majorité des populations des pays pauvres 
vivent dans les campagnes, que l’alimentation représente plus de 50% des dépenses des 
ménages, que les plus mal-nourris sont souvent des agriculteurs pauvres qui ne parviennent 
pas à produire faute de moyens suffisants, leur permettant d’accéder aux ressources (terre, 
eau, engrais, semences, services, crédits, etc.)

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Помощта и сътрудничеството от 
страна на Общността се привеждат в 
действие посредством набор от 
решения, приемани от Комисията, за 
финансиране на мерките за 
подпомагане, които са дефинирани в 
член 1, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия 
регламент.

1. Помощта и сътрудничеството от 
страна на Общността се привеждат в 
действие посредством набор от 
решения, приемани от Комисията, за 
финансиране на мерките за 
подпомагане, които са дефинирани в 
член 1, параграфи 1, 2 и 3, и в член 3, 
параграф 2 от настоящия регламент. 
Преди да започне финансирането на 
инструмента, Комисията изготвя 
прецизен предварителен план за 
използването на това финансиране, 
който включва обстойно описание на 
предвижданите мерки, както и на 
количествените цели с определения за 
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всяка една от тях дял от 
финансирането, както и средствата 
за административно управление на 
инструмента. Решението за 
одобрение на този предварителен 
план се взема по процедурата за 
регулиране с контрол, предвидена в 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията1.
1 ОВ L 184 от 17.7.1999 г., стр. 23.

Or. fr

Обосновка 

Важно е Комисията да предостави уточнение относно използването на този 1 
милиард, като представи предварителен план, който следва да се приеме по 
процедурата по комитология и да позволи информиране на Европейския парламент. 
Този план ще позволи да се извърши последваща оценка на инструмента.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мерки за по-добър достъп до 
суровини, други производствени 
фактори и услуги за селското 
стопанство, включително торове и 
семена;

а) мерки за по-добър достъп до 
суровини (торове, семена и др.), до 
други производствени фактори и услуги 
за селското стопанство (разширяване), 
до вода и до финансиране 
(микрокредити), и мерки за 
колективно организиране на 
производителите (за производство и 
за създаване на местни пазари), както 
и за складиране на реколтата;

Or. fr
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Обосновка 

Важно е да се предоставят повече уточнения за естеството на мерките, които 
могат да се предвидят за най-бързо повторно активиране на предлагането на 
селскостопански продукти. Тези действия трябва да намират допълнение във вече 
съществуващите мерки за спешна помощ и в програмите за развитие, които биха 
могли да съдържат по-широкообхватни мерки за развитие на селските райони.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладване Наблюдение и оценка
Не по-късно от 31 декември 2009 г.
Комисията уведомява Европейския 
парламент и Съвета за приетите от нея 
мерки по настоящия регламент. Не по-
късно от 31 декември 2012 г. 
Комисията представя доклад пред 
Европейския парламент и Съвета 
относно изпълнението на мерките, 
включително, доколкото е възможно, 
относно най-важните резултати и 
въздействието на помощта, 
отпусната по настоящия регламент.

Комисията редовно уведомява 
Европейския парламент и Съвета за 
приеманите от нея мерки по настоящия 
регламент. През септември 2009 г. 
Комисията им представя междинен 
отчет за предвижданите мерки, като 
този отчет позволява евентуално 
коригиране на съдържанието на 
инструмента в съответствие с 
неговите цели. Във връзка с 
предварителния план, обстойно 
представящ използването на 
финансирането на инструмента и 
представен преди прилагането на 
инструмента, най-късно на 31 
декември 2010 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета точна оценка на 
прилагането на инструмента, за да се 
преценят действителните му 
резултати и въздействие в целевите 
страни.

Or. fr

Обосновка 

Важно е Комисията редовно да информира Европейския парламент и Съвета за 
прилагането и за резултатите на инструмента. Също така е необходимо да се 
направи междинен отчет и прецизна окончателна оценка, за да се измери 
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действителният мащаб на действие за най-засегнатото от хранителната криза 
население.
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