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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ι) Ένα πλαίσιο ανόδου των τιμών ως αιτία μιας επισιτιστικής κρίσης

Τα δύο τελευταία έτη θα χαρακτηρίζονται από μια θεαματική ανατροπή των παγκοσμίων 
αγορών γεωργικών και επισιτιστικών προϊόντων οι τιμές των οποίων είχαν καταγράψει κατά 
την τελευταία τριακονταετία μια σταθερά πτωτική τάση στης πραγματικής αξίας. Η 
εκτόξευση των τιμών προκάλεσε μια μακροοικονομική αταξία και μια πραγματική 
επισιτιστική κρίση που πλήττει περισσότερο τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς του 
πλανήτη, ιδιαίτερα εκείνους που διαβιούν σε χώρες εμπόλεμες και λιγότερο αναπτυγμένες 
όπου άνω του 50% του προϋπολογισμού αφιερώνεται στη διατροφή. Η άνοδος αυτή των 
τιμών έχει ως συνέπεια την άνοδο των ήδη υψηλών δεκτών της φτώχειας, της κακής 
διατροφής και ως εκ τούτου τον κίνδυνο λιμών, με τα γνωστά αποτελέσματα σε επίπεδο 
πολιτικής σταθερότητας και διεθνών γαιοστρατηγικών ισορροπιών.

Η επισιτιστική αυτή κρίση που απεικονίζεται με δραματικό τρόπο από τις εξεγέρσεις λόγω 
πείνας της περασμένης άνοιξης, εντάσσεται στο πλαίσιο μιας διαρθρωτικής αύξησης της 
ζήτησης γεωργικών προϊόντων σε  παγκόσμιο επίπεδο που συνδέεται με τη δημογραφική 
έκρηξη καθώς και με την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών και την ανάπτυξη των 
βιοκαυσίμων.

Η κρίση αυτή συνδυάζεται με μια οικονομική κρίση η οποία χαρακτηρίζεται από μια έντονη 
κερδοσκοπία στις αγορές γεωργικών προϊόντων. Λαμβάνει χώρα ιδιαίτερα σε μια χρονική 
στιγμή όπου στο Βορρά όπως και στο Νότο αρχίζουν να γίνονται αισθητές οι συνέπειες της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη και της έλλειψης φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια, απώλεια 
βιοποικιλότητας κλπ) στη γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κρίση αυτή, που δεν είναι παροδική, πλήττει συνολικά την παγκόσμια γεωργία και 
τοποθετεί εκ νέου το θέμα της γεωργικής παραγωγής και των κυρίων επισιτιστικών 
ισορροπιών στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε δεν είναι μια απλή σύμπτωση. Απορρέει από πολλές 
επιλογές του παρελθόντος τις οποίες εν πολλοίς επηρέασαν οι πλούσιες χώρες και 
συγκεκριμένα:

- Οι λύσεις απορρύθμισης και οι πολιτικές διαρθρωτικής αναπροσαρμογής που επέβαλαν από 
εικοσαετίας το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα στις φτωχότερες χώρες, κατάστησαν τον 
εφοδιασμό τους σε τρόφιμα έντονα εξαρτώμενο από τις εισαγωγές. Οι πολύ χαμηλές διεθνείς 
τιμές των προϊόντων διατροφής, σε σχέση με το κόστος παραγωγής τους σε τοπικό επίπεδο 
αποθάρρυναν τη γεωργική ανάπτυξη των χωρών αυτών. Υπενθυμίζουμε ότι οι διεθνείς αυτές 
τιμές είναι αποτέλεσμα της ανταγωνιστικότητας μεταξύ περιοχών παραγωγής με υψηλή 
παραγωγικότητα, ορισμένες εκ των οποίων επιδοτούνται.

- Οι διαπραγματεύσεις σε πλαίσιο ΠΟΕ για το παγκόσμιο εμπόριο γεωργικών προϊόντων 
(κάτω του 10% της παραγωγής) με στόχο την ελευθέρωση των συναλλαγών μεταξύ 
φερέγγυων παραγόντων δεν επιτρέπουν την παροχή διατροφής στους φτωχότερους 
καταναλωτές.
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- Οι πολιτικές ενίσχυσης της ανάπτυξης δεσμεύθηκαν σε υποσχέσεις οικονομικής φύσεως 
που δεν τηρήθηκαν. Απομακρύνθηκαν εξάλλου ριζικά από τη γεωργία, η οποία ωστόσο 
αποτελεί αποφασιστικής σημασίας τομέα για την οποιανδήποτε ανάπτυξη και ζωτικό 
παράγοντα για το 75% των φτωχών πληθυσμών στον κόσμο που διαβιούν στην ύπαιθρο. Η 
Ένωση αφιερώνει σήμερα το 4% μόλις των πιστώσεων της αναπτυξιακής πολιτικής της στη 
γεωργία.

Μετά την οδυνηρή αφύπνιση που προκάλεσαν οι διαδηλώσεις των πεινασμένων, διάφορα 
κοινοτικά και διεθνή όργανα αναγκάστηκαν να αντιδράσουν μπροστά σε μια κατάσταση που 
μπορεί να χαρακτηριστεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης από επισιτιστικής πλευράς. 

ΙΙ) Μια ταχεία απάντηση της Ένωσης στην εκτόξευση των τιμών των τροφίμων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες

Α) Πρόταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή προσπάθησε να ανταποκριθεί στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
στη συνέχεια των κρατών μελών (Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και στη συνέχεια 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 και 20 Ιουνίου) καθιερώνοντας μια συλλογική δράση υπέρ 
των αναπτυσσομένων χωρών.

Αφού προσάρμοσε εν μέρει τα υφιστάμενα μέσα της πολιτικής της για την ανάπτυξη 
προκειμένου να δοθεί μια απάντηση στη άνοδο των τιμών των τροφίμων, προτείνει μια 
συμπληρωματική χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμα ύψους 1 δισ. ευρώ από τους διαθέσιμους 
πόρους της ΚΓΠ.

Η πρωτοβουλία αυτή που τοποθετείται μεταξύ επείγουσας βοήθειας και ανάπτυξης στόχον 
έχει να στηριχθεί η γεωργική προσφορά των αναπτυσσομένων χωρών που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την άνοδο των τιμών των τροφίμων, καθώς επίσης και δραστηριότητες που 
θα επιτρέψουν την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της ανόδου αυτής.

Τα ληφθέντα μέτρα αφορούν τη βελτίωση της πρόσβασης στις γεωργικές εισροές και 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων των λιπασμάτων και των σπόρων) και διατάξεις τύπου 
"δικτύου ασφαλείας" με στόχο να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί η ικανότητα γεωργικής 
παραγωγής και να ικανοποιηθούν οι βασικές διατροφικές ανάγκες των πλέον φτωχών 
πληθυσμών.

Β) Γενική εκτίμηση του εισηγητή

Λαμβανομένων υπόψη των δραματικών συνεπειών της επισιτιστικής κρίσης για τους 
πληθυσμούς των φτωχότερων χωρών, ο εισηγητής επιθυμεί να τους εκφράσει την 
αλληλεγγύη του υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Ο εισηγητής επιθυμεί ωστόσο να συνοδεύσει την υποστήριξη αυτή αρχής με ορισμένες 
παρατηρήσεις και συγκεκριμένα: 

Σκέψεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό

- Χωρίς να αμφισβητείται η πρωτοβουλία, ο εισηγητής θεωρεί ότι η λήψη των μη 
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χρησιμοποιούμενων πόρων της ΚΓΠ πρέπει να έχει έκτακτο χαρακτήρα. Είναι σημαντικό  να 
μπορεί η Ένωση στο μέλλον να εκπληρώνει το σύνολο των δεσμεύσεών της έναντι των 
γεωργών της και ιδιαίτερα εκείνων των νέων χωρών που δεν λαμβάνουν ακόμη βοήθεια ενός 
επιπέδου όμοιο εκείνου των ομολόγων τους των πρώην 15. Πρέπει επίσης να τονισθεί στην 
Επιτροπή και το Συμβούλιο  ότι η άνοδος των γεωργικών τιμών είχε αρνητικό ακόμη δε και 
καταστροφικό αντίκτυπο σε ορισμένους ευρωπαίους γεωργούς και ιδιαίτερα στους 
κτηνοτρόφους. Πρέπει ως εκ τούτου να εξετασθεί με κατανόηση η κατάστασή τους τόσο 
κατά την εκπόνηση του προϋπολογισμού όσο και στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της ΚΓΠ 
που προβλέπεται από τον απολογισμό της κατάστασης υγείας της. Τέλος, αναφορικά με το 
πλαίσιο των τελευταίων δημοσιονομικών προοπτικών, ο εισηγητής υπενθυμίζει 
απευθυνόμενος στα κράτη μέλη ότι δεν είναι δυνατόν να επιθυμούμε αιωνίως περισσότερη 
Ευρώπη χωρίς να παρέχονται προηγουμένως τα σχετικά μέσα από τον προϋπολογισμό που 
εάν υπήρχαν, πιθανώς δεν θα ήταν αναγκαία η πρόταση της Επιτροπής.

Σκέψεις για το γεωργικό σκέλος της πρωτοβουλίας

- Ο εισηγητής χαιρετίζει το γεγονός ότι αποδίδεται επιτέλους μεγαλύτερη προσοχή στη 
γεωργία και ιδιαίτερα στη γεωργική παραγωγή των φτωχότερων χωρών. Θεωρεί απαραίτητο 
να αξιοποιηθούν όλες οι γεωργίες και οι καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων στον 
κόσμο προκειμένου οι κάθε περιοχή να ικανοποιεί το μέγιστο δυνατόν επίπεδο των αναγκών 
του πληθυσμού της.

- Χαιρετίζει την έμφαση της Επιτροπής σε μέτρα για τη διευκόλυνση της επανεκκίνησης της 
παραγωγής και συγκεκριμένα η πρόσβαση των φτωχότερων γεωργών (που αποτελούν το 80% 
περίπου των υποσιτιζόμενων) στους πόρους και τις υπηρεσίες, όπως με μέτρα "δικτύου 
ασφαλείας" που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη διοχέτευση της τοπικής παραγωγής με τη 
βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των φτωχών καταναλωτών. Εκφράζει ωστόσο την 
επιθυμία να εκθέσει η Επιτροπή εκ των προτέρων και εν λεπτομερεία τις ενέργειες σε σχέση 
με την παραγωγή που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν, δηλαδή την πρόσβαση στο νερό, 
στις μικροπιστώσεις, τη στήριξη των οργανώσεων παραγωγών για την παραγωγή και την 
εμπορία έως την αποθεματοποίηση.

- Για λόγους αποτελεσματικότητας, ο εισηγητής συνιστά στην Επιτροπή να εντάξει τη 
διευκόλυνση αυτή σε μια πραγματική συνολική στρατηγική με στόχο την απογείωση της 
γεωργικής παραγωγής σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης προσαρμοσμένης στις ανάγκες 
των πληθυσμών και τις φυσικές δυνατότητες των σχετικών εδαφών. Τούτο απαιτεί δύο 
προϋποθέσεις:

1) Ενέργειες με χρονικό ορίζοντα

Ο εισηγητής αναρωτιέται για την εμβέλεια της πρωτοβουλίας αυτής σε χρονικό ορίζοντα. Η 
ισχύς της διευκόλυνσης αυτής προβλέπεται να είναι βραχυπρόθεσμη ενώ η αξιοποίηση του 
γεωργικού δυναμικού απαιτεί χρόνο και συνέχεια. Ο γεωργός χρειάζεται πάντοτε να 
προβλέπει εκ των προτέρων τις επιλογές του με χρονικό ορίζοντα ενός ή περισσοτέρων ετών 
(καλλιέργειες, επενδύσεις...). Χρειάζεται ένα πλαίσιο προβλεψιμότητας όπως επίσης και 
σχετικά με τη σταθερότητα τιμών των προϊόντων του. Τι θα συμβεί μετά την πάροδο ενός 
έτους όταν τα μέσα για την πρόσβαση στις εισροές και τις υπηρεσίες και στη συνέχεια 
σχετικά με τα μέτρα τύπου "δίχτυ ασφαλείας" που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
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διευκόλυνσης πάψουν να υπάρχουν; Έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη οι διαστάσεις αυτές στο 
πλαίσιο των υφισταμένων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέσων ανάπτυξης που 
αναφέρεται ότι έχουν επιφανειακά προσαρμοσθεί για να απορροφήσουν την άνοδο των τιμών 
στο πλαίσιο όμως των οποίων το τμήμα που είναι αφιερωμένο στη γεωργία είναι δραματικά 
μικρό;

2) Ενέργειες σε σχέση με την οικονομική ρύθμιση

Μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη και όλο και πιο ελευθερωμένη οικονομία, οι διεθνείς 
αγορές γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που είναι εκ φύσεως ασταθείς, τίθεται σε 
αντιπαράθεση το επίπεδο ανταγωνιστικότητας όλων των γεωργιών του κόσμου που 
παρουσιάζει εξαιρετικές διακυμάνσεις. Οι διαφορές αυτές αποτελούν την αιτία σοβαρών 
διαταραχών στις τοπικές αγορές των φτωχότερων χωρών που όπως προαναφέρθηκε δεν 
διαθέτουν ουσιαστικά κάποια προστασία στα σύνορά τους. Η κατάσταση αυτή αποτελεί 
τροχοπέδη για την ανάπτυξη μιας εγχώριας παραγωγής όταν οι παγκόσμιες τιμές είναι 
χαμηλές. Αντίθετα όμως, όταν κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα είναι αδύνατον να στραφούν 
προς τα κάτω χωρίς κάποια ρύθμιση σε σχέση με την παγκόσμια παραγωγή και τις τιμές. το 
σημείο αυτό ο εισηγητής δεν αντιλαμβάνεται πώς η Επιτροπή αναμένει ότι αυτή η "μικρής 
κλίμακας διευκόλυνση" θα αμβλύνει την άνοδο των τιμών των τροφίμων.

- Στο πλαίσιο της εφαρμογής της διευκόλυνσης, η Επιτροπή ουδέποτε αναφέρεται στη 
συμμετοχή των τοπικών παραγόντων (γεωργοί, καταναλωτές, υπεύθυνοι) όπως οι ΜΚΟ εις 
τρόπον ώστε μια επιτυχημένη ανάπτυξη να επιτυγχάνεται όταν οι άνθρωποι θα έχουν τη 
μοίρα τους στα χέρια τους.

Σκέψεις σχετικά με την εφαρμογή της διευκόλυνσης

Ο εισηγητής επιθυμεί να είναι βέβαιος ότι η διοικητική ικανότητα της Ένωσης θα επιτρέψει 
την αποτελεσματική χρησιμοποίηση της ανερχόμενης σε 1 δισ. πίστωσης. Για το λόγο αυτό 
ζητεί από την Επιτροπή να ενεργήσει στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής και σε πνεύμα 
συνέπειας με τα άλλα αναπτυξιακά προγράμματα και ενέργειες.

Καλεί επίσης την Επιτροπή να απαιτήσει τις μέγιστες εγγυήσεις σε σχέση με τις ικανότητες 
των οργανώσεων με τις οποίες θα συμβληθεί. Για το σκοπό αυτό ο εισηγητής επιθυμεί να 
απαριθμηθούν οι δομές που ενδεχομένως θα βοηθούσαν τις δοκιμασμένες οργανώσεις τύπου 
ΜΚΟ οι οποίες διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα και μια αναγνωρισμένη τεχνογνωσία.

Εκφράζει την επιθυμία να καταστήσει η Επιτροπή όσο το δυνατόν διαφανέστερη τη 
χρησιμοποίηση του 1δισ. Ζητεί για το λόγο αυτό από την Επιτροπή να διατυπώσει ένα 
ακριβές σχέδιο προβλέψεων για τη χρήση του ποσού αυτού που θα περιλαμβάνει εν 
λεπτομερεία τα προβλεπόμενα μέτρα με του υπολογιζόμενους στόχους και το σχετικό τμήμα 
της χρηματοδότησης, εν συνεχεία δε, τα μέσα που προβλέπονται για τη διαχείριση της 
διευκόλυνσης. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να επικυρωθεί με μια διαδικασία επιτροπολογίας 
που θα επιτρέπει την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα 
διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό μια τελική αξιολόγηση. Προτείνει επίσης ένα πρώτο 
προσωρινό απολογισμό το Σεπτέμβριο του 2009 προκειμένου να προσαρμοσθούν 
ενδεχομένως τα μέτρα στις πλέον επείγουσες ανάγκες των φτωχών πληθυσμών των 
στοχοθετημένων χωρών.
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Συμπεράσματα

Η ΕΕ , η οποία διαθέτει σημαντικά ανθρώπινα και οικονομικά μέσα, θα έπρεπε να δράσει με 
μεγαλύτερη ενεργητικότητα και πιο μακροπρόθεσμα  και να ακολουθήσει μια πιο φιλόδοξη 
και εθελοντικού χαρακτήρα πολιτική στο διεθνές προσκήνιο για μια καλύτερη επισιτιστική 
ισορροπία και ανάπτυξη στον κόσμο. Πρέπει προς τούτο να συμπαρασύρει τους λοιπούς 
παγκόσμιους εταίρους γύρω από κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις όπως:

- Δημιουργία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ ενός "Διεθνούς Συμβουλίου Επισιτιστικής Ασφάλειας 
και Ανάπτυξης" επιφορτισμένου με τη διαχείριση των κρίσεων. Συντονίζοντας τις 
στρατηγικές επιλογές του Οργανισμού Επισιτιστικής Βοηθείας της Παγκόσμιας Τράπεζας και 
της διεθνούς κοινότητας, το όργανο αυτό θα διευκόλυνε την εφαρμογή γεωργικών και 
επισιτιστικών πολιτικών σε κάθε περιοχή του κόσμου. Η δημιουργία περιφερειακών 
ολοκληρώσεων θα αποτελούσε ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

- Πρέπει να αποκατασταθεί μια ελάχιστη ρύθμιση των διεθνών αγορών προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός και κάποια σταθερότητα τιμών προς το συμφέρον του συνόλου 
των καταναλωτών και των πληθυσμών στον κόσμο. Η αποκατάσταση των αποθεμάτων 
ασφαλείας είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανά τον 
κόσμο (μεταξύ άλλων και για τις ανάγκες των ευρωπαϊκών τραπεζών τροφίμων) και 
προκειμένου να περιορίζονται τα φαινόμενα κερδοσκοπίας που παρατηρήθηκαν κατά τους 
τελευταίους μήνες στις γεωργικές αγορές.

- Τέλος, η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να ενισχυθεί και το τμήμα της που προορίζεται για τη 
γεωργία να επανεκτιμηθεί σοβαρά.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η πρόσφατη ραγδαία αύξηση των 
τιμών των τροφίμων έχει περιαγάγει 
πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και τους 
πληθυσμούς τους σε δραματική 
κατάσταση. Η εξέλιξη αυτή απειλεί να 
εξωθήσει εκατοντάδες εκατομμύρια 
επιπλέον ανθρώπων σε κατάσταση ακραίας 
ένδειας και επιβάλλει αυξημένη 

(1) Η πρόσφατη ραγδαία αύξηση των 
τιμών των τροφίμων, που ήταν 
προβλέψιμη λόγω της κατάστασης των 
παγκοσμίων αγορών γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων από πλευράς 
προσφοράς και ζήτησης, έχει περιαγάγει 
πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και τους 
πληθυσμούς τους σε δραματική 
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αλληλεγγύη με τους πληθυσμούς αυτούς. κατάσταση. Η εξέλιξη αυτή της 
επισιτιστικής κρίσης που συνδυάζεται με 
μια οικονομική και ενεργειακή κρίση και 
μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
(υπερθέρμανση του πλανήτη, έλλειψη 
νερού, απώλεια βιοποικιλότητας κλπ), 
απειλεί να εξωθήσει εκατοντάδες 
εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπων σε 
κατάσταση ακραίας ένδειας και επιβάλλει 
αυξημένη αλληλεγγύη με τους πληθυσμούς 
αυτούς. Όλα τα δεδομένα σχετικά με τις 
προοπτικές των αγορών τροφίμων 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 
επισιτιστική αυτή κρίση που πλήττει τους 
πιο στερημένους πληθυσμούς του Νότου 
θα διαρκέσει και για τα επόμενα έτη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
καθιερωθεί με τον παρόντα κανονισμό 
χρηματοδοτική διευκόλυνση για την ταχεία 
αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλούν 
οι υψηλές τιμές των τροφίμων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

(2) Προκειμένου να συμπληρωθεί η 
σημερινή αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ 
που για τόσο καιρό αμέλησε να στηρίξει 
τον τομέα της γεωργίας και ιδιαίτερα την 
παραγωγή τροφίμων, είναι σκόπιμο να 
καθιερωθεί με τον παρόντα κανονισμό 
χρηματοδοτική διευκόλυνση για την ταχεία 
αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλούν 
οι υψηλές τιμές των τροφίμων στις 
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αναπτυσσόμενες χώρες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
θεσπισθεί ειδική χρηματοδοτική 
διευκόλυνση, συμπληρωματική σε σχέση 
με τα υφιστάμενα αναπτυξιακά μέσα και 
το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς 
επίσης να θεσπισθούν επείγοντα και 
πρόσθετα μέτρα προς αντιμετώπιση σε 
σύντομο χρονικό διάστημα των 
επιπτώσεων που έχει στις αναπτυσσόμενες 
χώρες η σημερινή ραγδαία αύξηση των 
τιμών των τροφίμων.

(14) Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
θεσπισθεί ειδική χρηματοδοτική 
διευκόλυνση, συμπληρωματική σε σχέση 
με τα υφιστάμενα αναπτυξιακά μέσα και 
το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας. Η 
διευκόλυνση αυτή πρέπει να ενταχθεί σε 
μια συνολική αναπτυξιακή στρατηγική με 
συγκεκριμένους στόχους και με τα 
κατάλληλα μέσα, η οποία θα προσδώσει 
συνέπεια μεταξύ της διευκόλυνσης και 
των προβλεπομένων σήμερα ενισχύσεων 
που περιλαμβάνουν τα βραχυπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα μέσα της Ένωσης. 
Με τη διευκόλυνση αυτή πρέπει  επίσης 
να θεσπισθούν επείγοντα και πρόσθετα 
μέτρα προς αντιμετώπιση σε σύντομο 
χρονικό διάστημα των επιπτώσεων που 
έχει στις αναπτυσσόμενες χώρες η 
σημερινή ραγδαία αύξηση των τιμών των 
τροφίμων. Θα έπρεπε επίσης, από κοινού 
με τα υφιστάμενα προγράμματα, να 
βοηθηθούν κατά προτεραιότητα και πολύ 
ουσιαστικότερα και τούτο με τα χρονικώς 
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κατανεμημένα μέσα, μια βιώσιμη 
ανάπτυξη της γεωργίας και η γεωργική 
παραγωγή των φτωχότερων χωρών 
προκειμένου να αυξηθεί ο εφοδιασμός 
τους σε τρόφιμα και να μειωθεί η
διατροφική τους εξάρτηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επισιτιστική κρίση επιβάλλει ταχείες αλλά και μακροπρόθεσμες απαντήσεις προκειμένου να 
βοηθηθεί η ανάπτυξη της γεωργίας και να δοθούν κίνητρα για την προσφορά επισιτιστικών 
προϊόντων. Η διαδικασία αξιοποίησης των πόρων με τη γεωργική δραστηριότητα και τον 
εκσυγχρονισμό της γεωργίας απαιτούν χρόνο. Οι γεωργοί εξάλλου, έχουν ανάγκη από 
προοπτικές και σταθερότητα προκειμένου να παράγουν. Για το λόγο αυτό τα μέσα που 
παραχωρούνται στη γεωργία πρέπει να αυξηθούν σοβαρά αλλά και να κατανεμηθούν εντός 
μακρού χρονικού διαστήματος.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα μέτρα που θεσπίζονται στο 
πλαίσιο της παρούσας Διευκόλυνσης 
πρέπει να βοηθούν τις αναπτυσσόμενες 
χώρες να ενισχύσουν την παραγωγικότητα 
του γεωργικού τους τομέα κατά τις 
επόμενες καλλιεργητικές περιόδους, να 
ανταποκριθούν ταχέως στις άμεσες 
ανάγκες των οικείων χωρών και του 
πληθυσμού τους και να λάβουν τα αρχικά 
μέτρα που απαιτούνται για την κατά το 
δυνατόν αποσόβηση της επανεμφάνισης 
καταστάσεων επισιτιστικής ανασφάλειας, 
καθώς επίσης να συντελούν στον 
μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών 
τιμών των τροφίμων παγκοσμίως, επ’ 
ωφελεία των φτωχότερων τμημάτων του 
πληθυσμού αλλά και των ευρωπαίων 
καταναλωτών και γεωργών.

(15) Τα μέτρα που θεσπίζονται στο 
πλαίσιο της παρούσας Διευκόλυνσης 
πρέπει να βοηθούν τις αναπτυσσόμενες 
χώρες να ενισχύσουν την παραγωγικότητα 
του γεωργικού τους τομέα κατά τις 
επόμενες καλλιεργητικές περιόδους, να 
ανταποκριθούν ταχέως στις άμεσες 
ανάγκες των οικείων χωρών και του 
πληθυσμού τους και να λάβουν τα αρχικά 
μέτρα που απαιτούνται για την κατά το 
δυνατόν αποσόβηση της επανεμφάνισης 
καταστάσεων επισιτιστικής ανασφάλειας, 
καθώς επίσης να συντελούν στον 
μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών 
τιμών των τροφίμων παγκοσμίως, επ’ 
ωφελεία των φτωχότερων τμημάτων του 
πληθυσμού αλλά και των ευρωπαίων 
καταναλωτών και γεωργών. Ο μετριασμός 
αυτός των επιπτώσεων του υψηλού 
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επιπέδου των τιμών των τροφίμων 
παγκοσμίως θα είναι δυνατός μόνον όταν 
το σύνολο των κρατών του κόσμου, 
μεταξύ των οποίων και οι πλούσιες χώρες 
που φέρουν μεγάλη ευθύνη, 
προβληματιστούν από κοινού σχετικά με 
τις μεγάλες επισιτιστικές ισορροπίες του 
πλανήτη και ενεργήσουν για τη 
σταθερότητα των παγκόσμιων τιμών εις 
τρόπον ώστε κάθε περιοχή του κόσμου να 
μπορεί να αναπτύξει τη γεωργία της και 
να επιδοτεί τις ανάγκες των πληθυσμών 
της. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 
χρειάζεται μια ευφυής ρύθμιση της 
γεωργικής οικονομίας και η δημιουργία 
αποθεμάτων ασφαλείας σε τρόφιμα που 
θα επιτρέψει την αντιμετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (φυσικές καταστροφές 
κλπ). Η ΕΕ εξάλλου θα έπρεπε να 
ευνοήσει τις περιφερειακές ολοκληρώσεις 
μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, που 
πέραν του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, 
παρουσιάζουν το πλεονέκτημα να 
αποτελούν ένα πρώτο βήμα προς την 
εμφάνισή γεωργικών πολιτικών όπως 
εκείνη που ακολουθεί η Κοινότητα από 
πεντηκονταετίας και·άνω.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Αυτή τούτη η φύση των μέτρων 
που προβλέπει ο παρών κανονισμός 
υπαγορεύει τη θεσμοθέτηση 
αποτελεσματικών, ευέλικτων, διαφανών 
και γρήγορων διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων για τη χρηματοδότησή τους, 
με τη στενή συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων. Ο 
παρών κανονισμός πρέπει, ειδικότερα, να 
προβλέπει τη χρηματοδότηση ήδη 
δρομολογηθέντων μέτρων που διεθνείς 
οργανισμοί υποστηρίζουν ή είναι έτοιμοι 
να υποστηρίξουν προ της έκδοσής του, με 
χρονική αφετηρία την 20ή Ιουνίου 2008, η 
οποία συμπίπτει με την ημερομηνία 
έκδοσης των Συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

(16) Αυτή τούτη η φύση των μέτρων 
που προβλέπει ο παρών κανονισμός 
υπαγορεύει τη θεσμοθέτηση 
αποτελεσματικών, ευέλικτων, διαφανών 
και γρήγορων διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων για τη χρηματοδότησή τους, 
με τη στενή συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων
δημοσίων ή ιδιωτικών. Η 
χρηματοδότηση της διευκόλυνσης πρέπει 
να εμφανίζεται με λεπτομερώς σε ένα 
συγκεκριμένο σχέδιο προβλέψεων που θα 
περιλαμβάνει κάθε τύπο προβλεπόμενου 
μέτρου με τους ποσοτικούς του στόχους, 
με το τμήμα της χρηματοδότησης που 
του αντιστοιχεί και στη συνέχεια τα 
προβλεπόμενα μέσα για τη διοικητική 
διαχείριση, δεδομένου ότι το σύνολο των 
στοιχείων αυτών θα μπορούσε στη 
συνέχεια να διευκολύνει μια αξιολόγηση.
Ο παρών κανονισμός πρέπει, ειδικότερα, 
να προβλέπει τη χρηματοδότηση ήδη 
δρομολογηθέντων μέτρων που διεθνείς 
οργανισμοί ή δημόσιες και ιδιωτικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ, τοπικές οργανώσεις 
κλπ) υποστηρίζουν ή είναι έτοιμοι να 
υποστηρίξουν προ της έκδοσής του, με 
χρονική αφετηρία την 20ή Ιουνίου 2008, η 
οποία συμπίπτει με την ημερομηνία 
έκδοσης των Συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρήση του ενός δισεκατομμυρίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και 
διαφανέστερη, ενώ θα ήταν χρήσιμο να εμφανίζεται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο προβλέψεων. 
Κατά αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η αξιολόγηση των επιπτώσεων καθώς και μία γενική 
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αξιολόγηση της διευκόλυνσης. Το θέμα δεν είναι να καταστεί η δαπάνη αυτοσκοπός για να 
καθησυχάσουμε τη συνείδησή μας. Ανέκαθεν και τούτο για λόγους αποτελεσματικότητας και 
προς το συμφέρον των φτωχότερων πληθυσμών, ήταν σκόπιμο να επιλεγούν οι οργανώσεις με 
τις οποίες θα συμβληθεί η Κοινότητα προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η διευκόλυνση.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1-παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί μέτρα με 
στόχο την υποστήριξη ταχείας και άμεσης 
απόκρισης στο πρόβλημα των αυξημένων 
τιμών των τροφίμων σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, για την κάλυψη των αναγκών που 
ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα 
μεταξύ επείγουσας βοήθειας και 
μεσομακροπρόθεσμης αναπτυξιακής 
συνεργασίας.

1. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί μέτρα με 
στόχο την υποστήριξη ταχείας και άμεσης 
απόκρισης στο πρόβλημα των αυξημένων 
τιμών των τροφίμων σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, για την κάλυψη των αναγκών που 
ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα 
μεταξύ επείγουσας βοήθειας και 
μεσομακροπρόθεσμης αναπτυξιακής 
συνεργασίας. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται 
σε μια συνολική αναπτυξιακή στρατηγική 
που προσδιορίζει συγκεκριμένους τους 
τόπους και μέσα και καθιερώνει μια 
συνέπεια μεταξύ όλων των μέσων που 
χρησιμοποιούνται για την επείγουσα και 
αναπτυξιακή βοήθεια. Τα μέτρα αυτά 
συνιστούν στήριγμα σε κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης, αλλά και συμμετέχουν 
ιδιαίτερα στη διαχρονική ανάπτυξη της 
γεωργίας και τη γεωργική παραγωγή των 
φτωχότερων χωρών προκειμένου οι 
τελευταίες να ικανοποιήσουν καλύτερα 
τις ανάγκες τους και να επιτύχουν τη 
διατροφική τους αυτονομία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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 
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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.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1-παράγραφος 2-εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα μέτρα 
αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση διεθνών 
πρωτοβουλιών οι οποίες υποστηρίζουν τον 
σκοπό και τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού και των οποίων η υλοποίηση 
πραγματοποιείται μέσω περιφερειακών και 
παγκόσμιας εμβέλειας διεθνών 
οργανισμών. Η Επιτροπή ενημερώνει 
σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα μέτρα 
αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση διεθνών 
πρωτοβουλιών οι οποίες υποστηρίζουν τον 
σκοπό και τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού και των οποίων η υλοποίηση 
πραγματοποιείται μέσω περιφερειακών και 
παγκόσμιας εμβέλειας διεθνών 
οργανισμών δημοσίων ή ιδιωτικών. Η 
Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διευκόλυνση μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή από διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς ή από 
ιδιωτικούς οργανισμούς που είναι σε θέση να διαθέτουν αναγνωρισμένα μέσα 
εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας. Το σημαντικό είναι να επιλέξει η Επιτροπή σε 
συνάρτηση με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ως προς τους αναμενόμενους στόχους και 
τούτο προς το συμφέρον των φτωχότερων πληθυσμών και όχι σε συνάρτηση με τους 
διοικητικούς τρόπους που την διευκολύνουν περισσότερο, γεγονός που θα της επιτρέψει τη 
διάθεση του ενός δισεκατομμυρίου το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1-παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιλογή των διεθνών οργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών 

5. Η επιλογή των διεθνών οργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών 
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οργανισμών (στο εξής: «διεθνείς 
οργανισμοί») θα γίνει με κριτήριο την 
ικανότητά τους να δώσουν ταχεία και 
υψηλής ποιότητας απόκριση στις ειδικές 
ανάγκες των στοχοθετημένων 
αναπτυσσόμενων χωρών σε σχέση με τους 
στόχους του παρόντος κανονισμού.

οργανισμών δημοσίων ή ιδιωτικών όπως 
οι ΜΚΟ (στο εξής: «διεθνείς οργανισμοί») 
θα γίνει με κριτήριο την ικανότητά τους να 
δώσουν ταχεία και υψηλής ποιότητας 
απόκριση και τούτο με την καλύτερη 
σχέση κόστους αποτελέσματος και με την 
καλύτερη δυνατή ποιότητα προκειμένου 
να υπάρξει ανταπόκριση στις ειδικές 
ανάγκες των στοχοθετημένων 
αναπτυσσόμενων χωρών σε σχέση με τους 
στόχους του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διευκόλυνση μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή από διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς ή από 
ιδιωτικούς οργανισμούς τύπου ΜΚΟ που είναι σε θέση να διαθέτουν αναγνωρισμένα μέσα 
εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας. Το σημαντικό είναι να επιλέξει η Επιτροπή σε 
συνάρτηση με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ως προς τους αναμενόμενους στόχους και 
τούτο προς το συμφέρον των φτωχότερων πληθυσμών και όχι σε συνάρτηση με τους 
διοικητικούς τρόπους που την διευκολύνουν περισσότερο, γεγονός που θα της επιτρέψει τη
διάθεση του ενός δισεκατομμυρίου το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2-παράγραφος 3-έδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διάφοροι αναπτυξιακοί μηχανισμοί και 
η παρούσα Διευκόλυνση εφαρμόζονται 
κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη 
συνέχεια της συνεργασίας, ιδίως όσον 
αφορά τη μετάβαση από την επείγουσα 
παροχή βοήθειας στην κάλυψη 
μεσομακροπρόθεσμων αναγκών.

Οι διάφοροι αναπτυξιακοί μηχανισμοί και 
η παρούσα Διευκόλυνση εφαρμόζονται 
κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη 
συνέχεια της συνεργασίας, ιδίως όσον 
αφορά τη μετάβαση από την επείγουσα 
παροχή βοήθειας στην κάλυψη 
μεσομακροπρόθεσμων αναγκών. Το 
σύνολο των μέσων που κινητοποιούνται 
για την ανάπτυξη αποδίδουν πλέον 
μεγαλύτερη σημασία στη γεωργία και τη 
γεωργική παραγωγή, χωρίς τις οποίες μια 
χώρα δεν μπορεί να γνωρίσει βιώσιμη 
ανάπτυξη ένας από τους πρωταρχικούς 
στόχους της οποίας είναι η παροχή 



PA\742216EL.doc 16/19 PE412.208v01-00

EL

επαρκούς διατροφής στους πληθυσμούς 
της.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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.).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3-παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η βοήθεια και η συνεργασία της 
Κοινότητας υλοποιούνται μέσω σειράς 
αποφάσεων που λαμβάνει η Επιτροπή για 
τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης, τα 
οποία περιγράφονται στο άρθρο 1 
παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος 
κανονισμού.

1. Η βοήθεια και η συνεργασία της 
Κοινότητας υλοποιούνται μέσω σειράς 
αποφάσεων που λαμβάνει η Επιτροπή για 
τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης, τα 
οποία περιγράφονται στο άρθρο 1 
παράγραφοι 1, 2 και 3 και στο άρθρο 3, 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.
Πριν από τη χρηματοδότηση της 
διευκόλυνσης αυτής, η Επιτροπή 
καθορίζει ένα συγκεκριμένο σχέδιο 
προβλέψεων σχετικά με τη 
χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης, που 
περιλαμβάνει εν λεπτομέρεια όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα με τους ποσοτικούς 
τους στόχους, καθώς και το τμήμα της 
χρηματοδότησης που τους αντιστοιχεί 
και στη συνέχεια τα προβλεπόμενα μέσα 
για τη διοικητική διαχείριση της 
διευκόλυνσης αυτής. Η απόφαση για την 
επικύρωση του σχεδίου αυτού 
προβλέψεων λαμβάνεται σύμφωνα με την 
ρυθμιστική διαδικασία με έλεγχο που 
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προβλέπεται στην την απόφαση 
1999/468/ΕΚ1 τους Συμβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 1999 που καθορίζει τους τρόπους 
άσκησης των αρμοδιοτήτων που 
αποδίδονται στην Επιτροπή.
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σελ. 23

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παράσχει η Επιτροπή διευκρινίσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ενός 
δισεκατομμυρίου με την υποβολή ενός σχεδίου προβλέψεων που θα εγκρίνεται με τη διαδικασία 
της επιτροπολογίας και θα επιτρέπει την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σχέδιο 
αυτό θα επιτρέψει στη συνέχεια μια αξιολόγηση της διευκόλυνσης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3-παράγραφος 2-στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε συντελεστές και υπηρεσίες 
γεωργικής παραγωγής, όπως λιπάσματα 
και σπόρους·

(α) μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε συντελεστές (λιπάσματα 
και σπόρους) σε υπηρεσίες γεωργικής 
παραγωγής, (εκλαΐκευση), στο νερό και τη 
χρηματοδότηση (μικροπιστώσεις)στη 
συλλογική οργάνωση παραγωγών (για την 
παραγωγή και τη δημιουργία τοπικών 
αγορών) και στην αποθήκευση της
παραγωγής·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παρασχεθούν περισσότερες διευκρινίσεις εν λεπτομέρεια σχετικά με τα 
μέτρα που είναι δυνατόν να προβλεφθούν για την ανάκαμψη της προσφοράς γεωργικών 
προϊόντων το συντομότερο δυνατόν. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να συμπληρωθούν με μέτρα 
επείγουσας βοήθειας και ήδη υφιστάμενα αναπτυξιακά προγράμματα ενδεχομένως περιέχουν 
ευρύτερα μέτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τα μέτρα που έχει λάβει κατ’ εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Η 
Επιτροπή υποβάλλει στα προαναφερθέντα 
όργανα έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
των μέτρων, συμπεριλαμβανομένων, στο 
μέτρο του δυνατού, των βασικών 
αποτελεσμάτων και συνεπειών της 
βοήθειας που παρέχεται κατ’ εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Υποβολή εκθέσεων
Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει κατ’ 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή υποβάλλει στα προαναφερθέντα 
όργανα το Σεπτέμβριο του 2009 ένα 
πρώτο απολογισμό των ληφθέντων 
μέτρων που θα επιτρέψει ενδεχομένως 
την προσαρμογή του περιεχομένου της 
διευκόλυνσης στους στόχους της. Σε 
σχέση με το σχέδιο προβλέψεων όσον 
αφορά τη λεπτομερή χρήση της 
χρηματοδότησης της διευκόλυνσης που 
υποβάλλεται πριν από την εφαρμογή της 
διευκόλυνσης, η Επιτροπή υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, έως την 31η Δεκεμβρίου το 
αργότερο, μια λεπτομερή αξιολόγηση της 
εφαρμογής της διευκόλυνσης 
προκειμένου να εκτιμηθούν τα 
αποτελέσματα και οι πραγματικές 
επιπτώσεις στις στοχοθετημένες χώρες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενημερώνει η Επιτροπή τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της διευκόλυνσης και τα αποτελέσματά της. Φαίνεται 
επίσης αναγκαίο να εκπονηθεί ένας πρώτος ενδιάμεσος απολογισμός εν όψει μιας λεπτομερούς 
τελικής αξιολόγησης εις τρόπον ώστε να καταμετρηθούν τα πραγματικά αποτελέσματα της 
διευκόλυνσης στους πληθυσμούς που η επισιτιστική κρίση έθιξε περισσότερο.
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