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LÜHISELGITUS

I) Hinnatõus on toiduainekriisi aluseks

Kaht viimast aastat iseloomustavad olulised muutused ülemaailmsetel põllumajandus- ja 
toidukaupade turgudel, kus viimase 30 aasta jooksul võis täheldada tootjahindade pidevat 
langust. Selle muutuse põhjustatud hinnatõus tõi kaasa makroökonoomilised häired ja tõelise 
toiduainekriisi, mis mõjutas rängalt meie planeedi kõige enam ohustatud elanikke, eeskätt 
neid, kes elavad sõjaseisukorras olevates riikides või vaesemates riikides, kus toidule kulub 
siiani üle 50 % isikute eelarvest. Hinnatõusu tagajärjeks on senisest suurem vaesuse levik, 
alatoitumine, suurte näljahädade oht, millel on teadaolevad mõjud poliitilisele stabiilsusele 
ning mis võivad samuti mõjutada rahvusvahelist geostrateegilist tasakaalu.

See toidukriis, mille dramaatilisteks näideteks olid möödunud kevadel toimunud näljaga 
seotud rahutused, on seotud ülemaailmse struktuurse põllumajandustoodete nõudluse 
suurenemisega, mis on omakorda seotud demograafiliste arengute, toitumisharjumuste 
muutumise ja biokütuste levikuga.

Toidukriis kujuneb finantskriisiks, mida iseloomustab kasvav spekuleerimine 
põllumajandusturgudel. Finantskriis tekib eeskätt hetkel, kui nii põhja- kui lõunapiirkondades 
hakatakse jälgima kliimasoojenemise mõju ja loodusressursside (vee, energia, bioloogilise 
liigirikkuse jne) vähenemise mõju meie planeedi põllumajandusele.

Selle kriisi näol ei ole tegemist mööduva nähtusega, see mõjutab põllumajandust kogu 
maailmas ja asetab küsimuse põllumajandustoodangust ja toiduainetega varustatuse üldisest 
tasakaalust arutelu keskpunkti.

Olukord, milles viibime, ei ole tingitud mingist konkreetsest eksimusest. See tuleneb 
mitmetest varasematest valikutest, mille tegemist on valdavalt mõjutanud rikkamad riigid:

– juba 20 aasta jooksul IMF ja Maailmapanga poolt vaesematele riikidele pealesunnitud 
liberaliseerimis- ja struktuursed kohandamisstrateegiad on muutnud nende toiduainetega 
varustatuse olulisel määral sõltuvaks impordist. Toiduainete äärmiselt madalad maailmaturu 
hinnad, võrreldes nende toiduainete kohapealse tootmise maksumusega, on viinud kohaliku 
põllumajanduse arengu madalseisu. Meenutame, et nende madalate hindade põhjuseks on 
konkurents kõrge tootlikkusega piirkondade toodete vahel, kusjuures osa toodete puhul on 
makstud toetusi;

– maksujõuliste ettevõtjate kaubavahetuse liberaliseerimiseks WTO raames peetavad 
põllumajandustoodete kaubanduse läbirääkimised (hõlmavad alla 10 % toodangust) ei 
võimalda tarnida toiduaineid vasemate riikide tarbijatele;

– arenguabi strateegiate aluseks on finantslubadused, mida ei ole täidetud. Toetuspoliitikad on 
samas radikaalselt eemaldunud põllumajandusest, mis on ometigi otsustava tähtsusega mis 
tahes arengu käivitamiseks ja mis on elulise tähtsusega 75 % vaesema elanikkonna jaoks, kes 
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elab maapiirkondades. Praegu suunab Euroopa Liit ainult 4 % oma arengupoliitika 
vahenditest põllumajanduse vajadusteks.

Pärast näljailmingute antavaid valusaid signaale on mitmed Euroopa Liidu ja rahvusvahelised 
institutsioonid pidanud reageerima olukorrale, mida võib nimetada toiduainete puudusega 
seotud hädaolukorraks.

II) Euroopa Liidu kiireloomuline reageerimine toiduainete kiirele hinnatõusule 
arengumaades

A) Komisjoni ettepanek

Komisjon on vastanud Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide (üldküsimuste nõukogu, seejärel 
19. ja 20. juuni Euroopa Ülemkogu) taotlustele, algatades kollektiivsed meetmed 
arengumaade abistamiseks.

Olles toiduainete hinnatõusu ettekäändeks tuues mõnevõrra kohandanud oma arengupoliitika 
olemasolevaid vahendeid, teeb komisjon nüüd ettepaneku rakendada täiendavat lühiajalist 
rahastamist 1 miljardi euro ulatuses, kasutades selleks ühise põllumajanduspoliitika raames 
olemasolevaid finantsvahendeid.

See algatus asub kiireloomulise abi ja arenguabi vahepeal ning selle eesmärgiks on toetada 
põllumajandustoodete pakkumist neis liikmesriikides, keda toiduainete hinnatõus kõige enam 
puudutab, samuti võimaldab see toetada meetmeid, mis võimaldavad leevendada toiduainete 
hinnatõusu negatiivseid mõjusid.

Rakendatavad meetmed hõlmavad põllumajandusliku tooraine ja teenuste (väetised ja 
seemned) kättesaadavuse suurendamist ja „päästerõnga” tüüpi sätteid, mille eesmärgiks on 
säilitada või suurendada põllumajandustootmise mahtu ja aidata rahuldada kõige vaesemate 
elanike vajadusi toiduainetega varustamisel.

B) Raportööri üldine hinnang

Võttes arvesse toiduainekriisi dramaatilisi tagajärgi kõige vaesemate riikide elanikele, 
kinnitab raportöör oma solidaarsust ja toetab komisjoni algatust.

Samas lisab raportöör oma põhimõttelisele nõusolekule mõningad märkused:

Eelarvega seotud märkused

– Vaidlustamata algatust kui sellist, juhib raportöör tähelepanu sellele, et ühtse 
põllumajanduspoliitika kasutamata vahendite eraldamine saab toimuda vaid erandkorras. 
Tuleb pidada oluliseks, et Euroopa Liit suudaks tulevikus täita kõiki kohustusi oma 
põllumeeste vastu eeskätt uutes liikmesriikides, kus antava abi tase ei ole veel samaväärne 
vanema 15 liikmesriigi omaga. Samuti tuleb komisjoni ja nõukogu tähelepanu juhtida sellele, 
et põllumajandustoodete hinna tõus on negatiivselt või isegi katastroofiliselt mõjunud ka 
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teatavatele Euroopa põllumeestele, eeskätt loomakasvatajatele. Seetõttu tuleb arvesse võtta 
nende olukorda nii eelarve koostamisel kui ka ühise põllumajanduspoliitika „tervisekontrolli” 
käigus ettenähtud ümberkorraldamisel. Ja lõpuks, võttes arvesse viimase finantsperspektiivi 
tausta, meenutab raportöör liikmesriikidele, et ei ole lõputult võimalik nõuda järjest rohkem 
Euroopalt, luues järjest uusi ühenduse strateegiaid või kindlustades olemasolevaid, eraldamata 
selleks rohkem eelarvelisi vahendeid, sest piisavate vahendite olemasolu korral oleks võib-
olla õnnestunud vältida vajadust komisjoni ettepanekus sisalduva hädaabivahendi järele.

Märkused algatuse põllumajandust puudutava osa kohta

– Raportöör väljendab oma rahulolu seoses sellega, et põllumajandusele ja eeskätt kõige 
vaesemate riikide põllumajandusele on pööratud suuremat tähelepanu. Ta peab vajalikuks 
väärtustada põllumajandust ja toidukultuure kogu maailmas, et kõik piirkonnad saaksid oma 
elanikkonna vajadusi maksimaalselt rahuldada.

– Raportöör tervitab komisjoni soovi panna rõhk meetmetele, mille eesmärgiks on toetada 
tootmise alustamist, mis parandavad ressursside ja teenuste kättesaadavust kõige vaesemate 
põllumeeste jaoks (kes moodustavad ligi 80 % alatoitumuse all kannatavatest elanikest) või 
mille näol on tegemist „päästerõnga” tüüpi meetmetega kohalike tootmisväljundite 
toetamiseks, mis parandavad vaesemate tarbijate ostuvõimet. Raportöör leiab siiski, et 
komisjon peaks üksikasjalikumalt välja tooma tootmise toetamiseks rakendatavad 
abikõlblikud tegevused – vee ja väikelaenude kättesaadavamaks muutmine, tootjate 
ühingutele antav abi tootmise, turustamise ja ladustamise toetamiseks.

– Suurema tõhususe saavutamiseks soovitab raportöör komisjonil seostada algatuses sisalduv 
vahend üldise strateegiaga, mis on suunatud põllumajandustootmise arendamisele säästva 
arengu raames, mis on samas kohandatud elanikkonna vajadustega ja asjaomaste 
territooriumide pakutavate võimalustega. Selleks peab olema täidetud kaks tingimust:

1) Tegutseda pikema aja jooksul

Raportöör ei ole veendunud, et algatuse kestus on asjakohane. Vahendi rakendamine on 
nähtud ette lühiajaliselt, samas kui põllumajandusliku potentsiaali realiseerimine nõuab 
teatavat aega ja pidevust. Põllumees peab alati tehtavad valikud siduma ühe või mitme 
aastaga (kultuurid, investeeringud …). Ta vajab raamistikku ja võimalust oma tegevust 
prognoosida, seda ka oma toodangu hindade osas. Mis saab temast aasta pärast, kui tooraine 
ja teenuste kättesaadavuse suurendamiseks antavad vahendid ja rahastatavad „päästerõnga” 
tüüpi meetmed lõpetatakse? Kas olemasolevate keskmise pikkusega ja pikaajaliste 
arengumeetmete puhul, mida küll kohandati seoses toiduainete hinna
tõusuga, kuid mille puhul põllumajandusele keskenduv osa on drastiliselt väike, on neid 
mõõtmeid piisavalt arvesse võetud?

2) Mõjutada majanduslikku reguleerimist 

Globaliseeruva ja üha enamal määral liberaliseeruva majanduse puhul vastanduvad maailma 
eri riikide väga erineva konkurentsivõimega põllumajandustooted juba loomupäraselt 
ebastabiilsetel põllumajandustoodete ja toiduainete turgudel. Selline olukord põhjustab 
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tõsiseid häireid kõige vaesemate riikide kohalikel turgudel, kus liiatigi puuduvad, nagu 
eespool märgitud, peaaegu igasugused kaitsemeetmed piiridel. Kui maailmahinnad on 
madalad, on selline olukord kodumaise toodangu arengu jaoks soodus. Kuid kui hinnad on, 
vastupidi, kõrged nagu praegu, ei ole nende alandamine võimalik ilma teatava tootmise ja 
maailmaturu hindade reguleerimiseta. Siinjuures ei ole raportöörile arusaadav, mille alusel 
komisjon eeldab, et see „tagasihoidlik vahend” pidurdab toiduainete hinna tõusu.

– Vahendi rakendamisel ei ole komisjon ühelgi hetkel näinud ette kohalike huvirühmade 
(põllumehed, tarbijad, vastutavad ametkonnad) või VVOde kaasamist, samas kui arengu 
õnnestumiseks peavad inimesed selle alati seostama omaenda elusaatusega.

Vahendi ellurakendamisega seotud märkused

Raportöör tahab olla kindel, et Euroopa Liidu haldussuutlikkus võimaldab 1 miljardi euro 
ulatuses eraldatud vahendite tõhusat ärakasutamist. Selleks peab raportöör vajalikuks, et 
komisjon töötaks üldise strateegia raames, mis oleks sidus teiste arenguga seotud 
programmide ja meetmetega.

Samuti kutsub raportöör komisjoni üles nõudma maksimaalseid tagatisi organisatsioonidelt, 
kellega sõlmitakse kokkuleppeid. Selleks peab raportöör kohaseks loetleda need 
struktuuriüksused, kellel on õigus abi anda, piirates need kogenud organisatsioonidega, nagu 
VVOd, kellel on selleks asjakohased vahendid ja tunnustatud oskused.

Raportöör soovib, et komisjon muudaks selle 1 miljardi euro kasutamise võimalikult 
läbipaistvaks. Selleks peab ta kohaseks, et komisjon koostaks selle summa kasutamise kohta 
üksikasjaliku rahastamiskava, mis hõlmab kavandatavate meetmete kirjeldust, milles on ära 
näidatud kvantitatiivsed eesmärgid, rahastatava osa suurus ning vahendi haldamiseks 
rakendatavad meetmed. Kava tuleks kinnitada komiteemenetluse abil, mille käigus 
teavitatakse ka Euroopa Parlamenti. See lihtsustaks märkimisväärselt vahendi lõpphindamist. 
Raportöör teeb samuti ettepaneku, et esimene ajutine eelarve koostataks 2009. aasta 
septembris, seejärel on võimalik meetmeid kohandada sihtriikide kõige vaesemate elanike 
kõige kiireloomulisemate vajadustega.

Järeldused

Euroopa Liit, kellel on märkimisväärselt suured inim- ja finantsressursid, peaks tegutsema 
jõulisemalt pikaajalises plaanis ja käivitama strateegiaid, mis püstitaksid kõrgemaid eesmärke, 
väljendaksid selgemalt tema tahet rahvusvahelisel areenil, toetades paremat toiduainete 
tasakaalu ja arengut maailmas. Selleks tuleb välja õpetada ja kaasata kogu maailma teisi 
huvirühmi, võttes seejuures arvesse mõningaid konkreetseid soovitusi:

– luua ÜRO egiidi all rahvusvaheline toiduga kindlustatuse ja arengu nõukogu, mille 
ülesandeks on kriisiolukordade haldamine. Koordineerides FAO, IMFi, Maailmapanga ja 
kogu rahvusvahelise üldsuse tehtavaid valikuid, peaks selline meede aitama ellu viia 
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põllumajandus- ja toiduainete strateegiaid kõigis maailma piirkondades. Piirkondliku 
integratsiooni soodustamine oleks esimene samm selles suunas.

– Oluline on taastada minimaalses ulatuses toimuv rahvusvaheliste turgude 
reguleerimisvõimalus, et tagada varustamise ja hindade mõningane stabiilsus, mis oleks 
maailma kõikide tarbijate ja tootjate huvides. Julgeolekuvarude taastamine on 
möödapääsmatu hädaolukordade lahendamiseks kogu maailmas (seejuures ei tohi unustada 
vajadust Euroopa toiduainevarude järele) ja selleks, et piirata spekulatsiooniilminguid, mida 
on täheldatud viimasel ajal põllumajandustoodete turgudel.

– Ja lõpuks tuleb tõhustada arenguabi andmist ning selle raames antava põllumajandusliku abi 
osa tuleb tõsiselt ümber hinnata.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Toiduainete hiljutine hinnatõus on 
asetanud paljud arengumaad ja nende 
elanikud raskesse olukorda. See tekitab 
ohu paisata veel sajad miljonid inimesed 
äärmisse vaesusse ja nõuab suuremat 
solidaarsust asjaomaste rahvastega. 

(1) Toiduainete hiljutine hinnatõus, mis oli 
põllumajandustoodete ja toidukaupade 
turgude pakkumiste ja nõudluse olukorda 
arvestades ennustatav, on asetanud paljud 
arengumaad ja nende elanikud raskesse 
olukorda. Selline toiduainete kriisi 
olukord, mis kujuneb finants- ja 
energiakriisiks ja millega kaasneb 
keskkonnaseisundi halvenemine (kliima 
soojenemine, veeressursside vähenemine, 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemine 
jne), tekitab ohu paisata veel sajad miljonid 
inimesed äärmisse vaesusse ja nõuab 
suuremat solidaarsust asjaomaste 
rahvastega. Kõik andmed 
toiduaineteturgude tulevikuväljavaadete 
kohta annavad alust eeldada, et see 
toiduainekriis, mis mõjutab kõige rohkem 
nii põhja- kui lõunapiirkondade kõige 
vaesemaid elanikke, kestab veel mitmeid 
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aastaid.

Or. fr

Selgitus

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.

 Muudatusettepanek 2

 Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Seetõttu tuleks käesoleva määrusega 
luua rahastamisvahend kiireks 
reageerimiseks toiduainete kõrgetest 
hindadest põhjustatud kriisile 
arengumaades.

(2) Seetõttu tuleks käesoleva määrusega 
luua põllumajandussektori ja eeskätt 
toiduainete tootmise toetamisest liiga 
kaua kõrvale hoidnud Euroopa Liidu 
praeguse arengupoliitika kõrvale 
rahastamisvahend kiireks reageerimiseks 
toiduainete kõrgetest hindadest põhjustatud 
kriisile arengumaades.

Or. fr

Selgitus

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.
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 Muudatusettepanek 3

 Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Järelikult on vaja võtta kasutusele 
eriline rahastamisvahend, mis täiendaks 
olemasolevaid arenguvahendeid ja 
humanitaarabivahendit. See vahend peaks 
olema kooskõlas üldise 
arengustrateegiaga, millel on selged 
eesmärgid ja asjakohased meetodid ning 
mis tagab sidususe selle 
rahastamisvahendi ja Euroopa Liidu 
keskmise pikkusega ja pikaajaliste 
abiinstrumentide raames olemasolevate 
abimeetmetega. Selline rahastamisvahend 
peaks võimaldama võtta kiireloomulised ja 
täiendavad meetmed kiireks reageerimiseks 
toiduainete praeguse hinnatõusu 
tagajärgedele arengumaades. See 
rahastamisvahend peaks samuti koos 
olemasolevate programmidega 
võimaldama ajaliselt kestvamate meetmete 
abil toetada senisest palju olulisemal 
määral põllumajanduse jätkusuutlikku 
arengut, andes sellele kõrgema
prioriteedi, ja toetama ka 
põllumajandustoodangut kõige 
vaesemates riikides, et parandada nende 
toiduainetega varustatust ja vähendada 
nende toiduainesõltuvust.

Or. fr

Selgitus

Toiduainekriis nõuab kiiret reageerimist, aga samas ka pikemaajalisi vastuseid, mis toetavad 
põllumajanduse arengut ja soodustavad toiduainete pakkumist. Ressursside väärtustamine 
põllumajanduse abil ja põllumajanduse kaasajastamine nõuavad aega. Lisaks sellele peavad 
põllumehed tootmiseks nägema oma tegevuse perspektiive ning vajavad stabiilsust. Seetõttu 
peavad põllumajanduse toetamiseks rakendatavad vahendid olema tõhusad, kuid nende mõju 
peab samas olema pikaajaline.



PA\742216ET.doc 10/17 PE412.208v01-00
Freelance-tõlge

ET

 Muudatusettepanek 4

 Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Kõnealuse rahastamisvahendi abil 
võetavad meetmed peaksid aitama 
arengumaadel suurendada järgmistel 
hooaegadel põllumajandustoodangut, 
reageerida kiiresti riikide ja nende elanike 
vahetutele vajadustele, astuda esimesi 
samme, et vältida võimaluste piires edasist 
ebakindlust toiduainetega varustamisel ja 
samuti aidata leevendada toiduainete 
kõrgete hindade tagajärgi kogu maailmas. 
Sellest oleks kasu kõige vaesematele, aga 
ka Euroopa tarbijatele ja 
põllumajandustootjatele. See toiduainete 
ülemaailmsete kõrgete hindade 
tagajärgede leevendamine on võimalik 
ainult juhul, kui kõik maailma riigid, 
sealhulgas ka rikkad riigid suhtuvad 
sellesse suure vastutustundega, mõtlevad 
üheskoos planeedi toiduainetega 
varustatuse üldisele tasakaalule ning 
tegutsevad ülemaailmsete hindade 
stabiliseerimise nimel, et kõik piirkonnad 
saaksid arendada oma põllumajandust 
ning vastata oma elanikkonna 
vajadustele. Selline eesmärk nõuab 
põllumajanduse arukat reguleerimist ning 
toiduainete julgeolekuvarude loomist, mis 
võimaldavad astuda vastu 
hädaolukordadele (loodusõnnetused jne). 
Lisaks sellele peaks Euroopa Liit 
soodustama arengumaade vahelist 
piirkondlikku integratsiooni, mis on lisaks 
geopoliitilistele eesmärkidele huvipakkuv 
ka seetõttu, et see oleks esimeseks 
nähtavaks sammuks nende 
põllumajandusstrateegiate rakendamise 
suunas, mida ühendus enam kui 
viiskümmend aastat tagasi käivitas.

Or. fr
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Selgitus

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.

 Muudatusettepanek 5

 Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Käesolevas määruses käsitletavate 
meetmete olemus nõuab tõhusa, paindliku, 
läbipaistva ja kiire otsustuskorra 
kehtestamist nende meetmete 
rahastamiseks, ning kõikide asjaomaste 
institutsioonide tugevat koostööd, 
sõltumata sellest, kas tegemist on riiklike 
või eraettevõtetega. Rahastamisvahendi 
kasutamine peab üksikasjalikult 
kajastuma konkreetses rahastamiskavas, 
kus on loetletud kõikide võetavate 
meetmete liigid, nendega seotud 
kvantitatiivsed eesmärgid, neile vastavalt 
eraldatav rahastamise osa ning 
haldusjuhtimiseks ettenähtud meetmed, 
seejuures peab see aitama kaasa kõigi 
nende tegurite edaspidisele hindamisele.
Eriti peaks käesolev määrus võimaldama 
rahastada meetmeid, mida rahvusvahelised 
organisatsioonid või riiklikud või 
eraõiguslikud organisatsioonid 
(valitsusvälised organisatsioonid, 
kohalikud organisatsioonid jne) toetavad 
või on valmis toetama, ja mis on käivitatud 
juba enne käesoleva määruse vastuvõtmist 
alates 20. juunist 2008 ehk Euroopa 
Ülemkogu järelduste kuupäevast.
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Or. fr

Selgitus

1 miljardi euro kasutamine peab olema nii tõhus ja nii läbipaistev kui võimalik, samuti on 
otstarbekas, et selle kasutuse kohta koostatakse üksikasjalik rahastamiskava. Sel viisil on 
võimalik jälgida vahendi mõju ja anda sellele hinnang. Kulutamise eesmärgiks ei saa olla 
lihtsalt kulutamine hea tahte avaldusena. Samuti oleks parema tõhususe saavutamiseks ja 
kõige vaesemate elanike huvides määrata kindlaks nende organisatsioonide ring, kellega 
komisjon vahendi elluviimiseks lepinguid võib sõlmida.

 Muudatusettepanek 6

 Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühendus rahastab meetmeid, mille 
eesmärk on kiire ja otsene reageerimine 
toiduainete hinnatõusule arengumaades 
hädaabi andmise ja keskmise pikkusega 
kuni pikaajalise arengukoostöö vahelisel 
perioodil. Need meetmed on kooskõlas 
üldise arengustrateegiaga, millel on
selged eesmärgid ja asjakohased meetodid 
ning mis tagab sidususe kõikide 
kiireloomulise abi ja arengu edendamise 
vahendite vahel. Need meetmed 
võimaldavad pakkuda abi 
hädaolukordades, kuid samuti ja eelkõige 
rakendatakse neid kestvalt 
põllumajanduse ja põllumajandustoodete 
arengu vajadusteks kõige vaesemates 
riikides, et need suudaksid paremini 
tagada oma vajaduste rahuldamist ja 
kindlustaksid oma isetoimetulekut seoses 
toiduainetega. 

Or. fr

Selgitus

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 
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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.

 Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Vahendit võivad ellu rakendada riiklikud või eraõiguslikud rahvusvahelised või piirkondlikud 
organisatsioonid, kellel on selleks vajalikud vahendid ja oskused. Oluline on, et komisjon 
teostaks valiku lähtuvalt seatud eesmärkide saavutamise paremast tõhususest kõige vaesemate 
elanike huvide kohaselt ja mitte lähtuvalt komisjoni enda jaoks kõige mugavamatest 
haldusmeetmetest , mis võimaldaks tal eraldatud 1 miljardi euro suuruse summa võimalikult 
kiiresti ära kulutada.

 Muudatusettepanek 8

 Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Rahvusvahelised, sh piirkondlikud 
organisatsioonid (edaspidi 
„rahvusvahelised organisatsioonid“) 

5. Rahvusvahelised, sh piirkondlikud 
organisatsioonid, sõltumata sellest, kas 
tegemist on riiklike või eraõiguslike 
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valitakse vastavalt nende suutlikkusele 
reageerida kiiresti ja kvaliteetselt 
sihtmärgiks olevate arengumaade 
erivajadustele vastavalt käesoleva määruse 
eesmärkidele.

organisatsioonidega, nagu valitsusvälised 
organisatsioonid (edaspidi 
„rahvusvahelised organisatsioonid“), 
valitakse vastavalt nende suutlikkusele 
reageerida kiiresti, parima kulu/tõhususe 
suhtele ja parimale kvaliteedile, mis 
vastab sihtmärgiks olevate arengumaade 
erivajadustele vastavalt käesoleva määruse 
eesmärkidele.

Or. fr

Selgitus

Vahendit võivad ellu rakendada riiklikud või eraõiguslikud rahvusvahelised või piirkondlikud 
organisatsioonid, nagu VVOd, kellel on selleks vajalikud vahendid ja oskused. Oluline on, et 
komisjon teostaks valiku lähtuvalt seatud eesmärkide saavutamise paremast tõhususest kõige 
vaesemate elanike huvide kohaselt ja mitte lähtuvalt komisjoni enda jaoks kõige 
mugavamatest haldusmeetmetest , mis võimaldaks tal eraldatud 1 miljardi euro suuruse 
summa võimalikult kiiresti ära kulutada.

 Muudatusettepanek 9

 Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö jätkuvuse tagamiseks, eriti seoses 
üleminekuga hädaabi andmiselt keskmise 
pikkusega ja pikaajalistele meetmetele, 
tuleb rakendada koos kõnealuse 
rahastamisvahendiga ka muid arengu 
rahastamisvahendeid.

Koostöö jätkuvuse tagamiseks, eriti seoses 
üleminekuga hädaabi andmiselt keskmise 
pikkusega ja pikaajalistele meetmetele, 
tuleb rakendada koos kõnealuse 
rahastamisvahendiga ka muid arengu 
rahastamisvahendeid. Arengu vajadusteks 
rakendatavad vahendid peavad edaspidi 
olema suuremal määral suunatud 
põllumajandusele ja 
põllumajandustoodangule, sest ilma 
nende valdkondade arenguta ei ole 
võimalik riigi säästev areng, mille puhul 
on üheks esmaseks eesmärgiks pakkuda 
riigi elanikele piisavalt toiduaineid.
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Or. fr

Selgitus

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.)

 Muudatusettepanek 10

 Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühenduse abi ja koostöö rakendatakse 
komisjoni tehtavate otsuste kaudu 
abimeetmete rahastamiseks, nagu on 
kirjeldatud käesoleva määruse artikli 1 
lõigetes 1, 2 ja 3 ning artikli 3 lõikes 2. 
Enne vahendi rahastamist koostab 
komisjon konkreetse rahastamiskava, kus 
on loetletud kõikide võetavate meetmete 
üksikasjad, nendega seotud 
kvantitatiivsed eesmärgid, neile vastavalt 
langev rahastamise osa ning selle vahendi 
haldusjuhtimiseks ettenähtud meetmed. 
Rahastamiskava kinnitamisotsus tehakse 
vastavalt regulatiivkomitee menetlusele, 
mis on ette nähtud nõukogu 28. juuni 
1999. aasta otsuses 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. 
1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

Or. fr
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Selgitus

On oluline, et komisjon täpsustaks 1 miljardi euro suuruse summa kasutamist 
komiteemenetluse abil kinnitatavas rahastamiskavas, mis võimaldab teavitada Euroopa 
Parlamenti. Selline kava võimaldab anda vahendi kohta hinnangu.

 Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) meetmed põllumajandusliku tooraine 
(väetiste, seemnete jne), teenuste 
(rahvaharidus), vee ja rahastamise 
(väikelaenud) kättesaadavuse 
parandamiseks, tootjate ühingute 
loomiseks (tootmine ja kohalike turgude 
väljaarendamine) ning saagi 
ladustamiseks; 

Or. fr

Selgitus

Oluline on üksikasjalikumalt täpsustada meetmeid, mida on võimalik ette näha 
põllumajandustoodete pakkumise võimalikult kiireloomuliseks suurendamiseks. Neile 
meetmetele peavad lisanduma kiireloomulise abi meetmed, ka olemasolevad arengukavad 
võivad hõlmata laiaulatuslikumaid maapiirkondade arengule suunatud meetmeid.

 Muudatusettepanek 12

 Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruandlus Järelevalve ja hindamine
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu meetmetest, mida ta on käesoleva 
määruse kohaselt võtnud, hiljemalt 31. 
detsembril 2009. Komisjon esitab neile 
hiljemalt 31. detsembriks 2012. aruande 

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu regulaarselt meetmetest, mida ta 
võtab käesoleva määruse kohaselt. 
Komisjon esitab neile 2009. aasta 
septembris esimese vahearuande võetud 



PA\742216ET.doc 17/17 PE412.208v01-00
Freelance-tõlge

ET

meetmete rakendamise, sh võimalust 
mööda käesoleva määruse kohaselt antud 
abi tulemuste ja mõju kohta.

meetmete kohta, mis võimaldab vajadusel 
kohandada vahendit selle eesmärkidega. 
Kooskõlas enne vahendi rakendamist 
esitatud konkreetse rahastamiskavaga
esitab komisjon Euroopa Parlamendile 
hiljemalt 31. detsembriks 2010. 
lõpphinnangu vahendi rakendamise 
kohta, mis võimaldab hinnata abi 
tulemusi ja tegelikku mõju sihtriikides.

Or. fr

Selgitus

On oluline, et komisjon teavitaks regulaarselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu vahendi 
ellurakendamise edenemisest ja selle tulemustest. Otstarbekas tundub koostada esimene 
vahearuanne ja seejärel üksikasjalik lõpphinnang, mis võimaldab jälgida vahendi mõju 
tegelikku ulatust toiduainekriisist kõige enam mõjutatud elanikkonna seas.
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