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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I) Souvislosti zvýšení cen, které je příčinou potravinové krize 

Poslední dva roky zůstanou poznamenány dramatickým obratem světových trhů se 
zemědělskými a potravinářskými produkty, u nichž jsme si za posledních 30 let zvykli na 
trend trvalého poklesu reálných cen. Výrazný nárůst cen, jejž tato změna přinesla, vyvolal 
makroekonomické výkyvy a skutečnou potravinovou krizi, která nejvíce postihla 
nejzranitelnější obyvatelstvo planety, zejména obyvatelstvo žijící v zemích, kde je válka, 
a v zemích, které prosperují nejméně, kde se ještě více než 50 % příjmu vynakládá na obživu. 
Důsledkem tohoto zvýšení cen je zvyšování již tak vysoké míry chudoby, podvýživy a rizika 
hladomoru, se známými dopady v oblasti politické stability a mezinárodní geostrategické 
rovnováhy. 

Tato potravinová krize, která je dramaticky dokreslována nepokoji z důvodu nedostatku 
potravin, k nimž došlo letos na jaře, souvisí se strukturálním zvyšováním světové poptávky po 
zemědělských produktech, vyvolaným nárůstem počtu obyvatel, změnami stravovacích 
návyků a rozvojem agropaliv. 

Tuto krizi doprovází krize finanční, která je poznamenána zvýšenými spekulacemi na 
zemědělských trzích. Přichází především ve chvíli, kdy začínáme zjišťovat, jak na severu, tak 
na jihu, dopad oteplování klimatu a úbytku přírodních zdrojů (vody, energie, biologické 
rozmanitosti atd.) na zemědělství na planetě.

Tato krize, jež není přechodná, ovlivňuje veškeré zemědělství ve světě a střídá otázku 
zemědělské výroby a celkové potravinové rovnováhy v centru diskusí.

Situace, ve které se nacházíme, není důsledkem pouhé náhody. Z velké části vychází 
z předchozí volby, která je silně ovlivněna bohatými zeměmi. 

– Řešení spočívající v deregulaci a politikách strukturální adaptace, které již dvacet let ukládá 
nejchudším zemím MMF a Světová banka, uvrhla zásobování těchto zemí potravinami do 
silné závislosti na dovozech. Příliš nízké mezinárodní ceny potravin ve srovnání s jejich 
místními výrobními náklady odradily tyto země od vlastního zemědělského rozvoje. 
Připomeňme, že tyto mezinárodní ceny jsou výsledkem konkurence mezi oblastmi výroby 
s vysokou produktivitou, z nichž některé jsou dotované.

– Jednání WTO o světovém obchodu se zemědělskými produkty (méně než 10 %výroby) 
směřující k liberalizaci obchodu mezi solventními subjekty neumožňují dodávat potraviny 
nejchudším spotřebitelům.

– Politiky rozvojové pomoci se zapojily do příslibů finanční podpory, avšak tyto přísliby 
nebyly dodrženy. Mimoto se ostře odvrátily od zemědělství, přestože se jedná o odvětví 
rozhodující pro nastartování jakéhokoli rozvoje a životně důležité pro 75 % chudého 
obyvatelstva ve světě, které žije ve venkovských oblastech. Unie v dnešní době vyčleňuje na 
zemědělství pouze 4 % úvěrů své rozvojové pomoci.
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Po bolestném probuzení vyvolaném demonstracemi proti hladu se různé subjekty Evropské 
unie a mezinárodní subjekty pokusily reagovat na to, co můžeme nazvat potravinovou nouzí.

II) Rychlá reakce Unie na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích

A) Návrh Komise

Komise se snažila reagovat na požadavky Evropského parlamentu i členských států (na 
zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a následně na zasedání Evropské rady ve dnech 
19. a 20. června) zahájením společné akce na podporu rozvojových zemí.

Komise po té, co nepatrně, jakoby v reakci na nárůst cen potravin, upravila stávající nástroje 
své rozvojové politiky, navrhuje krátkodobé doplňkové financování ve výši 1 mld. EUR 
z finančních prostředků, jež má k dispozici SZP. 

Cílem této iniciativy, která se nachází někde na půli cesty mezi nouzovou a rozvojovou 
pomocí, je podporovat zemědělskou nabídku rozvojových zemí, jež jsou nejvíce postiženy 
nárůstem cen potravin, stejně jako činnosti umožňující zmírnit negativní dopady zvýšení cen 
potravin. 

Přijatá opatření se týkají zlepšení přístupu k zemědělským vstupům a službám (včetně hnojiv 
a osiv) a ustanovení o záchranné síti zaměřená na udržení nebo zlepšení zemědělské výrobní 
kapacity a řešení základních potravinových potřeb nejchudších skupin obyvatel. 

B) Obecné hodnocení zpravodaje

Vzhledem k dramatickým dopadům potravinové krize na obyvatelstvo nejchudších zemí chce 
navrhovatel vyjádřit svou solidaritu tím, že podpoří iniciativu, s níž přišla Komise.

Navrhovatel chce však rovněž připojit k této podpoře několik připomínek:

Rozpočtové aspekty:

– Navrhovatel uvádí, že, aniž by zpochybňoval iniciativu, čerpání nevyužitých finančních 
prostředků SZP musí být výjimečné. Je důležité, aby Unie mohla v budoucnu splnit veškeré 
své závazky vůči svým zemědělcům, a zejména zemědělcům z nových zemí, kteří dosud 
nemají nárok na stejnou úroveň podpory jako jejich kolegové ze staré patnáctky. Je potřeba 
rovněž upozornit Komisi a Radu, že zvýšení zemědělských cen má také negativní, či dokonce 
katastrofální dopad na některé evropské zemědělce, a zejména chovatele. V důsledku toho je 
potřeba chápat jejich situaci jednak při přípravě rozpočtu, ale také při rekonstrukci SZP, se 
kterou počítá kontrola stavu. Navrhovatel konečně odkazuje na souvislosti posledních 
finančních výhledů a připomíná na adresu členských států, že není možné chtít stále více 
Evropy prostřednictvím zakládání nebo posilování politik Společenství a nemít zároveň 
k dispozici více finančních prostředků. Kdyby tyto prostředky byly k dispozici, nemuselo by 
se přistupovat na řešení navrhované Komisí.
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Úvahy o zemědělské stránce iniciativy:

– Navrhovatel je potěšen, že je konečně zemědělství, a zejména zemědělské výrobě 
nejchudších zemí věnováno více pozornosti. Považuje za nezbytné valorizovat veškeré 
zemědělství a potravinářské plodiny ve světě, aby každý region zajistil co nejvíce potřeb 
svého obyvatelstva.

– Navrhovatel vítá, že Komise klade důraz na opatření určená ke zjednodušení zahájení 
výroby: Přístup nejchudších zemědělců (kteří představují přibližně 80 % osob trpících 
podvýživou) ke zdrojům a službám, jako jsou opatření záchranné sítě, která mohou pomoci 
odbytu místní výroby zlepšením kupní síly chudých spotřebitelů. Navrhovatel si nicméně 
přeje, aby Komise uvedla podrobnosti o opatřeních vedoucích k výrobě, která by mohla být 
financována: přístup k vodě, k mikroúvěrům, podpora výroby a uvádění na trh organizacemi 
producentů, skladování. 

– V zájmu účinnosti navrhovatel doporučuje Komisi začlenit tento nástroj do skutečné 
globální strategie, jejímž cílem je podporovat zahájení zemědělské výroby v rámci 
udržitelného rozvoje přizpůsobeného potřebám obyvatelstva a přírodním možnostem 
dotčených území. To předpokládá splnění dvou podmínek: 

1) Zachovat kontinuitu:

Navrhovatel si klade otázku významu této iniciativy v čase. Závazek tohoto nástroje je 
plánování v krátkodobém horizontu, zatímco valorizace zemědělského potenciálu vyžaduje 
čas a kontinuitu. Zemědělec vždy potřebuje předvídat své možnosti jeden rok či více let 
dopředu (plodiny, investice ...). Potřebuje rámec a předvídatelnost včetně stability cen svých 
výrobků. Jak na tom bude po roce, kdy budou pryč prostředky nástroje vynaložené na vstup 
nově příchozích a na služby, a dále na opatření záchranné sítě? Byly tyto rozměry dostatečně 
zohledněny ve stávajících střednědobých a dlouhodobých rozvojových nástrojích, které, jak 
nám bylo sděleno, byly právě přizpůsobeny na míru, aby zahrnuly nárůst cen potravin, ale ve 
kterých část prostředků vyčleněná na zemědělství zůstává dramaticky slabá?

2) Působit na hospodářskou regulaci 

V globalizované a čím dál tím liberalizovanější ekonomice se na přirozeně nestabilních 
mezinárodních trzích se zemědělskými a potravinářskými produkty střetávají extrémně 
odlišné úrovně konkurenceschopnosti veškerých zemědělských hospodářství světa. Tato hra 
je příčinou závažných poruch na místních trzích nejchudších zemí, které již, jak bylo 
naznačeno výše, prakticky nejsou chráněny na svých hranicích. Tato situace je nevýhodná pro 
rozvoj domácí výroby, pokud jsou světové ceny nízko. Avšak naopak, pokud jsou ceny 
vysoko, jako je tomu v současnosti, jeví se nemožným zvrátit trend směrem dolů, aniž by 
došlo k určité regulaci výroby a světových cen. Pokud jde o tuto otázku, navrhovatel 
nerozumí tomu, jak může Komise očekávat, že tento „skromný nástroj“ zmírní růst cen 
potravin.  

– Při uplatňování nástroje Komise na žádném místě nezmiňuje účast místních subjektů 
(zemědělců, spotřebitelů, odpovědných osob), a dokonce ani nevládních organizací, přestože 
úspěšný vývoj souvisí vždy s přijetím odpovědnosti lidí za svůj vlastní osud. 
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Úvahy o uplatňování tohoto nástroje:

Navrhovatel se chce ujistit, že správní kapacita Unie umožní účinné využití úvěru ve výši 1 
mld. EUR. Proto požaduje, aby Komise jednala v rámci celkové strategie a v souladu 
s dalšími rozvojovými programy a opatřeními.

Navrhovatel rovněž vyzývá Komisi, aby převzala co nejvíce záruk za kapacity organizací, se 
kterými bude uzavírat smlouvy. Za tímto účelem si navrhovatel přeje otevřít celou škálu 
struktur, které by mohly přinést pomoc osvědčeným organizacím typu nevládních organizací, 
které mají k dispozici přiměřené prostředky a uznávané know-how. 

Navrhovatel si přeje, aby Komise co nejvíce zprůhlednila použití zmíněné 1 mld. EUR. Žádá 
proto, aby Komise vypracovala přesný výhledový plán o využití těchto prostředků, včetně 
uvedení podrobností o plánovaných opatřeních s kvantifikací cílů, o části vyčleněných 
finančních prostředků a o prostředcích stanovených pro řízení nástroje. Tento plán bude nutné 
schválit postupem projednání ve výborech, který umožní informovanost Evropského 
parlamentu. Konečné zhodnocení tak bude podstatně usnadněno. Navrhovatel rovněž 
navrhuje, aby první prozatímní hodnocení bylo vypracováno v září 2009 s cílem případně 
přizpůsobit opatření nejnaléhavějším potřebám chudého obyvatelstva přijímajících zemí.  

Závěry

Evropská unie, jež má k dispozici značné lidské i finanční zdroje, by měla jednat energičtěji 
a dlouhodoběji a vytvořit ambicióznější politiku, která bude založena na větší dobrovolnosti 
na mezinárodní scéně ve prospěch lepší potravinové rovnováhy a rovnováhy světového 
rozvoje. Proto je potřeba zapojit a přimět k účasti další světové hráče, pokud jde o některé 
konkrétní návrhy:

– Založit v rámci OSN „Mezinárodní radu pro bezpečnost potravin a rozvoj“ pověřenou 
řízením krizí. Tento nástroj by měl usnadnit provádění zemědělských a potravinových politik 
ve všech oblastech světa tím, že by koordinoval strategická rozhodnutí FAO, MMF, Světové 
banky a celého mezinárodního společenství. Vytvoření regionálních sdružení by 
představovalo první krok v tomto smyslu. 

– Je důležité obnovit minimum regulace mezinárodních trhů ve snaze zabezpečit zásobování 
a určitou cenovou stabilitu v zájmu všech světových spotřebitelů a výrobců. Obnova 
bezpečnostních rezerv je nezbytná jako reakce na nouzové situace všude ve světě (včetně pro 
potřeby evropských potravinových bank) a pro omezení spekulace, která se v posledních 
měsících objevila na zemědělských trzích. 

– Rozvojová pomoc musí být konečně posílena a její část vyčleněná pro zemědělství musí být 
seriózně přehodnocena.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nedávný vzestup cen potravin uvrhl 
mnoho rozvojových zemí a jejich obyvatel 
do tíživé situace. Tato situace uvrhla další 
stovky milionů lidí do extrémní chudoby, 
a vyžádala si tak zvýšenou solidaritu 
s tímto obyvatelstvem

(1) Nedávný vzestup cen potravin, který 
bylo možno předvídat z důvodu situace 
nabídky a poptávky na světových trzích 
zemědělských a potravinářských 
produktů, uvrhl mnoho rozvojových zemí 
a jejich obyvatel do tíživé situace. Tato 
situace potravinové krize, kterou 
doprovází krize finanční a energetická 
a zhoršování životního prostředí 
(oteplování klimatu, nedostatek vody, 
ztráta biologické rozmanitosti atd.), uvrhla 
další stovky milionů lidí do extrémní 
chudoby, a vyžádala si tak zvýšenou 
solidaritu s tímto obyvatelstvem Veškeré 
údaje o budoucím vývoji potravinových 
trhů ukazují, že tato potravinová krize, 
která má dopady na nejchudší 
obyvatelstvo jihu i severu, bude v příštích 
letech pokračovat.

Or. fr

Justification

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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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Tímto nařízením by proto měl být 
zřízen finanční nástroj rychlé reakce na 
krizi způsobenou vysokými cenami 
potravin v rozvojových zemích.

(2) Tímto nařízením by proto měl být 
zřízen finanční nástroj rychlé reakce na 
krizi způsobenou vysokými cenami 
potravin v rozvojových zemích, čímž by 
měla být doplněna stávající rozvojová 
politika Evropské unie, jež velmi dlouho 
zanedbávala svou podporu zemědělského 
odvětví, a zejména produkce potravin.

Or. fr

Justification

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.

Pozměňovací návrh 3

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. Tento nástroj by měl 
být součástí celkové rozvojové strategie, 
která bude mít jasné cíle a přiměřené 
prostředky a která vnese soulad mezi tento 
nástroj a stávající podporu obsaženou 
v krátkodobých, střednědobých 
a dlouhodobých nástrojích Unie. Tento 
nástroj by měl umožnit přijetí naléhavých 
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a doplňkových opatření, která budou 
v rozvojových zemích rychle řešit důsledky 
nynější situace nárůstu cen potravin. Měl 
by také ve spojení se stávajícími programy 
prostřednictvím postupně rozdělovaných 
prostředků přednostně a v mnohem větším 
měřítku umožnit udržitelný rozvoj 
zemědělství a zemědělské výroby 
nejchudších zemí s cílem zvýšit jejich 
zásobování potravinami a snížit jejich 
potravinovou závislost.

Or. fr

Odůvodnění

Potravinová krize vyžaduje naléhavá řešení, ale také řešení dlouhodobější s cílem pomoci 
rozvoji zemědělství a podpořit nabídku potravinářských produktů. Postupy valorizace zdrojů 
zemědělskou činností a modernizace zemědělství vyžadují čas. Zemědělci mimoto potřebují 
k výrobě perspektivu a stabilitu. Proto je nutné prostředky vyčleněné na zemědělství významně 
navýšit, ale také je rozdělovat postupně v dlouhodobém horizontu.

Pozměňovací návrh 4

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. Toto zmírnění dopadů 
vysokých cen potravin globálně je možné, 
pouze pokud všechny státy světa, mezi 
kterými nesou velkou odpovědnost bohaté 
země, budou společně uvažovat o celkové 
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potravinové rovnováze planety a budou 
jednat o stabilizaci světových cen, aby 
každá oblast světa mohla rozvinout své 
zemědělství a postarat se o potřeby svého 
obyvatelstva. Tohoto cíle lze dosáhnout 
inteligentní regulací zemědělského 
hospodářství a vytvořením bezpečnostních 
potravinových rezerv, které umožní čelit 
nouzovým situacím (přírodní katastrofy 
atd.). Kromě toho by Unie měla 
podporovat regionální spolupráci mezi 
rozvojovými zeměmi, která, mimo zájem 
geopolitický, představuje výhodu prvního 
kroku směrem k rozvoji zemědělských 
politik po vzoru Společenství před více než 
padesáti lety.

Or. fr

Justification

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 
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.

Pozměňovací návrh 5

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 

(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 veřejnými či 
soukromými institucemi. Využívání 
financování prostřednictvím tohoto 
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zahájena a která mezinárodní organizace 
podporují nebo jsou připraveny podporovat 
již před přijetím tohoto nařízení, a to od 
20. června 2008, tj. ode dne přijetí závěrů 
Evropské rady.

nástroje by se mělo podrobně objevit 
v přesném výhledovém plánu, ve kterém se 
uvede každý druh plánovaného opatření 
spolu s příslušnými kvantitativními cíly, 
část finančních prostředků, která pro něj 
byla vyčleněna, a finanční prostředky 
určené pro správu a řízení, přičemž 
všechny tyto prvky mohou následně 
usnadnit hodnocení. Toto nařízení by 
mělo především umožnit financování 
opatření, která již byla zahájena a která 
mezinárodní organizace nebo veřejné či 
soukromé organizace (nevládní 
organizace, místní organizace atd.)
podporují nebo jsou připraveny podporovat 
již před přijetím tohoto nařízení, a to od 
20. června 2008, tj. ode dne přijetí závěrů 
Evropské rady.

Or. fr

Odůvodnění

Použití oné 1 mld. EUR musí být co nejúčinnější a nejprůhlednější a je rovněž užitečné, že se 
její využití objeví v přesném výhledovém plánu. Bude tak možné posoudit dopady 
a vypracovat hodnocení nástroje. Nejde o to utrácet pro utrácení a pro čisté svědomí. Dále se 
stále v zájmu účinnosti a v zájmu nejchudšího obyvatelstva jeví jako vhodné, aby Komise 
uzavřela smlouvy k provedení nástroje s celou paletou organizací.

Pozměňovací návrh 6

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 rychlé a přímé 
reakce na zvýšené ceny potravin 
v rozvojových zemích, která bude řešit 
období mezi nouzovou pomocí 
a střednědobou až dlouhodobou 
rozvojovou spoluprací. Tato opatření jsou 
součástí celkové rozvojové strategie, 
přičemž vymezují přesné cíle a prostředky 
a vytvářejí soulad mezi veškerými nástroji, 
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jež jsou k dispozici pro nouzovou pomoc 
a rozvoj. Tato opatření představují 
podporu v nouzových situacích, ale také 
a především se podílejí na postupném 
rozvoji zemědělství a zemědělské výroby 
nejchudších zemí s cílem lépe zajistit 
jejich potřeby a potravinovou 
soběstačnost.

Or. fr

Justification

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.

Pozměňovací návrh 7

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 veřejných či soukromých
regionálních a globálních mezinárodních 
organizací. Komise o nich bude informovat 
Evropský parlament a Radu.

Or. fr

Odůvodnění

Nástroj může být prováděn mezinárodními nebo regionálními veřejnými organizacemi nebo 
soukromými organizacemi, které mohou mít uznávanou odbornost a know-how. Důležité 
bude, aby si Komise učinila volbu v závislosti na větší účinnosti, pokud jde o cíle, které mají 
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být dosaženy, a to v zájmu nejchudšího obyvatelstva, a nikoli v závislosti na pro ni 
nejpohodlnějších administrativních opatřeních, která jí umožní utratit co nejrychleji 1 mld. 
EUR.

Pozměňovací návrh 8

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 
veřejných či soukromých regionálních 
organizací nebo organizací nevládních, 
(dále jen „mezinárodní organizace“) budou 
vybírány na základě své schopnosti 
poskytovat v souladu s cíli tohoto nařízení 
rychlou, nákladově co nejúčinnější 
a nejkvalitnější reakci s cílem uspokojit
specifické potřeby vybraných rozvojových 
zemí.

Or. fr

Odůvodnění

Nástroj může být prováděn mezinárodními nebo regionálními veřejnými organizacemi nebo 
soukromými organizacemi typu nevládních organizací, které mají uznávanou odbornost 
a know-how. Důležité bude, aby si Komise učinila volbu v závislosti na větší účinnosti, pokud 
jde o cíle, které mají být dosaženy, a to v zájmu nejchudšího obyvatelstva, a nikoli v závislosti 
na pro ni nejpohodlnějších administrativních opatřeních, která jí umožní utratit co nejrychleji 
1 mld. EUR.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Různé rozvojové nástroje a tento finanční 
nástroj budou uplatněny tak, aby byla 
zajištěna nepřetržitost spolupráce, zvláště 
co se týká přechodu od krizové ke 
střednědobé a dlouhodobé reakci.

Různé rozvojové nástroje a tento finanční 
nástroj budou uplatněny tak, aby byla 
zajištěna nepřetržitost spolupráce, zvláště 
co se týká přechodu od krizové ke 
střednědobé a dlouhodobé reakci. Veškeré 
nástroje mobilizované pro rozvoj vyčlení 
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napříště větší část prostředků na 
zemědělství a zemědělskou výrobu, bez 
nichž žádná země nemůže dosáhnout 
udržitelného rozvoje, jedním z jehož 
prvořadých cílů je zajistit dostatečnou 
výživu pro své obyvatelstvo.

Or. fr

Justification

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.)

Pozměňovací návrh 10

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 podpůrných 
opatření, jež jsou popsána v čl. 1 odst. 1, 2 
a 3 a čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení, která 
budou přijata Komisí. Ještě před 
zahájením financování tohoto nástroje 
Komise vypracuje přesný výhledový plán 
jeho využití, který bude obsahovat 
podrobnosti o veškerých plánovaných 
opatřeních s kvantifikací cílů, o části 
vyčleněných finančních prostředků 
a o prostředcích stanovených pro správu 
a řízení tohoto nástroje. Rozhodnutí o 
platnosti tohoto výhledového plánu se 
přijme v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi.
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1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby Komise dodala podrobnosti o použití zmíněné 1 mld. EUR předložením 
výhledového plánu, který bude muset být schválen postupem projednání ve výborech a který 
umožní Evropskému parlamentu být informován. Tento plán následně umožní vypracovat 
hodnocení nástroje.

Pozměňovací návrh 11

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 (hnojiva, osiva 
atd.) a službám (informovanost), k vodě, 
financování (mikroúvěry), kolektivním 
organizacím producentů (pro výrobu 
a uvádění na místní trhy) a ke skladování 
sklizně;

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité více upřesnit podrobnosti o opatřeních, která mohou být zamýšlena pro co 
nejrychlejší oživení zemědělské nabídky. Tato opatření musí být doplněna opatřeními nouzové 
pomoci a již existujícími rozvojovými programy, které mohou zejména zahrnovat širší 
opatření týkající se rozvoje venkova.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkládání zpráv Další vývoj a hodnocení
Komise bude informovat Evropský Komise bude pravidelně informovat 
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parlament a Radu o opatřeních, která 
přijala podle tohoto nařízení, a to 
nejpozději do 31. prosince 2009. Komise 
jim předloží zprávu o provádění těchto 
opatření, v největší možné míře včetně 
hlavních výstupů a dopadů pomoci 
poskytnuté podle tohoto nařízení, a to 
nejpozději do 31. prosince 2012.

Evropský parlament a Radu o opatřeních, 
která přijímá podle tohoto nařízení. 
Komise jim v září 2009 předloží první 
prozatímní hodnocení přijatých opatření, 
které případně umožní přizpůsobit obsah 
tohoto nástroje jejím cílům. Komise 
v souvislosti s výhledovým plánem 
podrobného využití financování nástroje, 
který bude předložen před jeho 
uplatňováním, předloží Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději 
31. prosince 2010 přesné posouzení 
uplatňování nástroje s cílem zhodnotit 
výsledky a skutečný dopad v cílových 
zemích.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby Komise pravidelně informovala Evropský parlament a Rady o vývoji 
a výsledcích nástroje. Jeví se rovněž jako nezbytné vypracovat o tomto nástroji první zprávu 
v polovině období, a následně pak vypracovat přesné konečné hodnocení s cílem posoudit 
skutečný význam pro obyvatelstvo, které je potravinovou krizí nejvíce postiženo.
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