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LYHYET PERUSTELUT

I) Hintojen kohoamisen aiheuttama elintarvikekriisi

Kahden viime vuoden aikana on tapahtunut jättimäinen muutos maailman 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden markkinoilla, joiden kehitys 30 vuoden ajan oli 
totuttanut meidät reaalihintojen jatkuvaan laskuun. Tämän muutoksen aiheuttama hintojen 
räjähdysmäinen nousu on johtanut makrotalouden epävakauteen ja todelliseen 
elintarvikekriisiin, joka kohdistuu kaikkein pahiten maapallon haavoittuvimpiin ihmisryhmiin, 
erityisesti sotaa käyvien maiden ja kaikkein köyhimpien maiden asukkaisiin, jotka käyttävät 
yhä yli puolet varoistaan ruokaan. Hintojen nousun seurauksena jo aiemmin korkeat 
köyhyyttä ja aliravitsemusta kuvaavat luvut ovat entisestään pahentuneet ja nälänhätien riski 
on kasvanut, mikä tunnetusti vaikuttaa poliittiseen vakauteen ja kansainväliseen 
geostrategiseen tasapainoon.

Elintarvikekriisi, josta viime kevään ruokamellakat olivat dramaattinen osoitus, liittyy 
maailmanlaajuiseen elintarvikkeiden kysynnän rakenteelliseen kasvuun, joka on seurausta 
väestönkasvusta, ravintotottumusten muuttumisesta ja maatalousperäisten polttoaineiden 
kehittämisestä.

Se tapahtuu samanaikaisesti rahoituskriisin kanssa, jota leimaa lisääntynyt keinottelu 
maatalousmarkkinoilla. Kriisi on puhjennut juuri hetkellä, jolloin sekä pohjoisessa että 
etelässä on alettu havaita ilmaston lämpenemisen ja luonnonvarojen (veden, energian, 
biologisen monimuotoisuuden jne.) ehtymisen vaikutuksia maapallon maataloudelle.

Kriisi ei ole ohimenevä, se vaikuttaa kaikkiin maatalouden aloihin maailmassa ja tuo 
maataloustuotantoon ja elintarvikkeisiin liittyvät suuret kysymykset takaisin keskustelun 
keskiöön.

Tilanteeseen ei ole jouduttu sattumalta. Se on seurausta useista aiemmin tehdyistä valinnoista, 
joihin rikkaat maat ovat vaikuttaneet suuresti:

– Sääntelyn purkaminen ja rakennesopeutuspolitiikka, joihin maailman valuuttarahasto ja 
Maailmanpankki ovat pakottaneet köyhimmät maat viimeisten 20 vuoden ajan, ovat tehneet 
niiden elintarvikehuollon erittäin riippuvaiseksi tuonnista. Paikallisiin tuotantokustannuksiin 
nähden liian alhaiset elintarvikkeiden maailmanmarkkinahinnat ovat saaneet maat 
laiminlyömään oman maataloutensa kehittämistä. Muistettakoon, että 
maailmanmarkkinahinnat ovat seurausta korkean tuottavuuden alueiden kilpailukyvystä, josta 
osa johtuu tukiaisista.

– WTO:n neuvottelut maataloustuotteiden kaupasta (alle 10 prosenttia tuotannosta), joiden 
tarkoituksena on kaupan vapauttaminen maksukykyisten toimijoiden välillä, eivät voi turvata 
elintarvikkeita kaikkein köyhimmille kuluttajille.

– Kehitysyhteistyöpolitiikassa on annettu rahallisia lupauksia, joita ei ole pidetty. Politiikan 
painopisteet on sitä paitsi suunnattu muualle kuin maatalouteen, joka on kuitenkin ratkaiseva 
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ala kaiken kehityksen käynnistämiseksi ja elintärkeä maaseudulla asuville 75 prosentille 
maailman köyhistä.  Unionin kehitysyhteistyöpolitiikan määrärahoista vain 4 prosenttia 
menee tällä hetkellä maatalouspolitiikkaan.

Katkera havahtuminen nälkämellakoihin sai useat Euroopan unionin elimet ja kansainväliset 
elimet ryhtymään toimiin elintarvikealan hätätilaan vastaamiseksi.

II) Unionin nopea vastaus elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun kehitysmaissa

A) Komission ehdotus

Komissio on pyrkinyt vastaamaan Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille (yleisten asioiden 
neuvosto ja 19. ja 20. kesäkuuta pidetty Eurooppa-neuvosto) sitoutumalla yhteiseen 
toimintaan kehitysmaiden hyväksi.

Mukautettuaan vain hieman kehityspolitiikkansa välineitä elintarvikkeiden hintojen nousuun 
vastaamisen sijaista, komissio ehdottaa lyhyen aikavälin lisärahoitukseksi yhtä miljardia 
YMP:n käytettävissä olevista varoista.

Tällainen puoliksi hätäapua ja puoliksi kehitysapua edustava aloite on tarkoitettu tukemaan 
maataloustuotteiden tarjontaa hintojen noususta eniten kärsineissä kehitysmaissa ja toimimaan
elintarvikkeiden kallistumisen kielteisten vaikutusten lievittäjänä.

Toimenpiteisiin kuuluu maatalouden tuotantopanoksien ja palveluiden saatavuuden 
parantaminen (mukaan lukien lannoitteet ja siemenet) ja turvaverkon tyyppiset toimenpiteet, 
joilla pyritään ylläpitämään tai parantamaan maatalouden tuotantokapasiteettia ja turvaamaan 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien väestönosien perusravinnontarve.

B) Valmistelijan yleisarvio

Elintarvikekriisillä on dramaattisia vaikutuksia köyhimpien maiden asukkaille, joten 
valmistelija ilmaisee solidaarisuutensa heitä kohtaan ja tukee komission aloitetta.

Hän liittää kuitenkin tähän periaatteelliseen tukeen muutamia huomautuksia:

Budjettia koskevat huomautukset:

Valmistelija ei halua asettaa aloitetta kyseenalaiseksi, mutta katsoo, että sen rahoittamisen 
YMP:n käyttämättä jääneistä varoista on oltava erityistapaus. Unionin pitää tulevaisuudessa 
täyttää kaikki velvoitteensa viljelijöitään kohtaan ja erityisesti uusien jäsenvaltioiden 
viljelijöille, jotka eivät ole vielä päässeet samalle tuen tasolle kuin virkaveljensä 15 vanhassa 
jäsenvaltiossa. Komissiolle ja neuvostolle on myös ilmoitettava, että elintarvikkeiden hintojen 
kohoaminen on myös vaikuttanut kielteisesti ja jopa katastrofaalisesti eräisiin Euroopan 
viljelijöihin ja erityisesti karjankasvattajiin. Heidän tilannettaan on tarkasteltava sekä 
talousarvion laatimisen yhteydessä että terveystarkastuksessa kaavaillun YMP:n 
uudelleenjärjestelyn yhteydessä. Viimeisten rahoitusnäkymien osalta valmistelija muistuttaa 
jäsenvaltioille, että ne eivät voi ikuisesti vaatia lisää Eurooppaa perustamalla uusia tai 
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kasvattamalla entisiä EU:n toiminta-aloja, jos ne eivät anna lisää varoja budjettiin, koska jos 
lisävaroja olisi ollut käytettävissä, ei olisi tarvinnut turvautua komission ehdottamaan 
hätäratkaisuun.

Ehdotuksen maatalouteen liittyvät näkökohdat:

– Valmistelija on tyytyväinen, että lisää huomiota on vihdoin kiinnitetty maatalouteen ja 
erityisesti köyhimpien maiden maataloustuotantoon. Hän pitää välttämättömänä kaikkien 
maailman maatalous- ja elintarviketuotannon alojen hyödyntämistä, jotta jokainen alue voi 
varmistaa väestönsä tarpeiden tyydyttämisen mahdollisimman hyvin.

– Hän panee tyytyväisenä merkille, että komissio painottaa toimia tuotannon aloittamisen 
helpottamiseksi: varojen ja palveluiden tuominen köyhimpien viljelijöiden (jotka edustavat 
lähes 80 prosenttia aliravituista) ulottuville yhtenä turvaverkko-toimenpiteenä voi auttaa 
paikallisen tuotannon markkinoita parantamalla köyhien kuluttajien ostovoimaa.  Hän toivoo 
kuitenkin, että komissio esittäisi yksityiskohtaisemmin tukikelpoiset toimenpiteet tuotannon 
parantamiseksi: veden saatavuus, mikroluotot, tuki tuottajien organisaatioille tuotantoa ja 
markkinoille saattamista sekä varastointia varten.

– Tehokkuuden nimissä valmistelija suosittaa komissiolle, että se sisällyttää tämän 
rahoitusvälineen todelliseen kokonaisvaltaiseen strategiaan, jolla tuetaan maataloustuotannon 
käynnistämistä väestön tarpeisiin ja kyseisten alueiden luonnon mahdollisuuksiin mukautetun 
kestävän kehityksen puitteissa. Tämä edellyttää kahta asiaa:

1) Toiminnan on oltava pitkäjänteistä:

Valmistelija on kiinnostunut aloitteen kestosta. Väline on suunniteltu lyhyelle aikavälille, 
vaikka maatalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii sekä aikaa että jatkuvuutta.
Viljelijän on aina ennakoitava valintojaan vuotta tai sitäkin aikaisemmin (viljelykasvit, 
investoinnit...). Hän tarvitsee puitteet, ennustettavuutta, mukaan lukien vakautta tuotteidensa 
hintoihin. Mitä tapahtuu vuotta myöhemmin, kun välineestä rahoitetut toimet maatalouden 
tuotantopanoksien ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi ja turvaverkkotyyppiset toimet 
ovat loppuneet? Onko nämä näkökohdat otettu riittävässä määrin huomioon nykyisissä 
keskipitkän ja pitkän aikavälin kehitysvälineissä, joita on, kuten sanottu, muutettu hieman 
hintojen kohoamisen huomioon ottamiseksi, mutta joiden maatalouteen varattu osa on 
edelleen aivan liian pieni?

2) Tarvitaan taloudellista sääntelyä

Globalisoituneessa ja yhä vapaammassa taloudessa kansainväliset maataloustuotteiden 
markkinat ovat luonnostaan epävakaita ja maailman kilpailukyvyltään hyvin erilaiset 
maataloudet joutuvat niillä vastakkain. Tämä tilanne aiheuttaa vakavia häiriöitä köyhimpien 
maiden paikallismarkkinoilla, sillä niillä ei käytännössä ole enää rajasuojaa. Tilanne haittaa 
paikallisen tuotannon kehitystä, kun maailmanmarkkinahinnat ovat alhaisia. Mutta 
päinvastaisessa tilanteessa, kuten nyt, vaikuttaa mahdottomalta saada hintoja alaspäin ilman 
tuotannon ja maailmanmarkkinahintojen sääntelyä. Valmistelijan on vaikea ymmärtää, miten 
komissio voi odottaa, että tällainen vaatimaton väline voisi lievittää elintarvikkeiden hintojen 
nousua.
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– Välineen toteuttamisen osalta komissio ei missään vaiheessa mainitse paikallisten 
toimijoiden (viljelijöiden, kuluttajien, vastaavien viranomaisten) tai kansalaisjärjestöjen 
osallistumista, vaikka onnistunut kehitys vaatii aina, että ihmiset ottavat kohtalonsa omiin 
käsiinsä.

Välineen toteuttamisesta:

Valmistelija haluaa olla varma, että unionin hallinnolliset valmiudet sallivat miljardin euron 
määrärahan tehokkaan käyttämisen. Tätä varten hän pyytää komissiota toimimaan 
kokonaisvaltaisesti ja johdonmukaisesti muiden kehitysohjelmien ja toimien kanssa.

Hän myös pyytää komissiota varmistamaan mahdollisimman hyvin niiden järjestöjen 
valmiudet, joiden kanssa se tekee sopimuksia. Tätä varten valmistelija toivoo, että kaikki 
toimenpiteet avataan kansalaisjärjestöjen kaltaisille kokeneille toimijoille, joilla on soveltuvia 
välineitä ja tunnustettu tieto ja taito.

Hän toivoo, että komissio käyttäisi miljardin määrärahan mahdollisimman avoimesti. 
Komission pitäisi laatia tarkka ennakkosuunnitelma varojen käytöstä, mukaan lukien 
kaavailtujen toimien yksityiskohdat ja määrälliset tavoitteet, niille varatun rahoituksen osuus 
sekä toimenpiteiden hallinnointivälineet. Suunnitelma on hyväksyttävä komiteamenettelyssä, 
jolloin parlamentti voi saada tietoa siitä. Tämä helpottaa huomattavasti lopullisen arvioinnin 
tekemistä. Hän ehdottaa myös, että ensimmäinen väliaikaisarvio tehdään syyskuussa 2009, 
jotta toimenpiteitä voidaan tarvittaessa muuttaa kohdemaiden köyhimpien asukkaiden 
polttavimpien tarpeiden mukaan. 

Johtopäätökset

Euroopan unionilla on huomattavia henkilöstöresursseja ja taloudellisia voimavaroja, ja sen 
pitäisikin toimia tehokkaammin pitkällä aikavälillä ja sitoutua kansainvälisellä näyttämöllä 
kunnianhimoisempaan ja tarmokkaampaan politiikkaan maailman elintarviketasapainon ja 
kehityksen parantamiseksi. Sen pitää tätä varten saada muut maailman toimijat mukaan 
osallistumaan tiettyihin konkreettisiin ehdotuksiin:

– Perustetaan YK:n alaisuuteen "Kansainvälinen elintarviketurvallisuus- ja kehitysneuvosto" 
hoitamaan kriisitilanteita. Koordinoimalla FAO:n, Maailman valuuttarahaston, 
Maailmanpankin ja koko kansainvälisen yhteisön strategisia valintoja neuvosto helpottaisi 
maatalous- ja elintarvikepolitiikan toteuttamista kaikilla maailman alueilla. Alueellinen 
yhdentyminen on ensimmäinen askel tähän suuntaan.

– On palautettava kansainvälisten markkinoiden vähimmäissääntely, jotta voidaan taata 
elintarvikehuolto ja tietynasteinen hintavakaus kaikkien maailman kuluttajien ja tuottajien 
hyväksi. Varmuusvarastojen käyttöönotto on välttämätöntä hätätilanteeseen vastaamiseksi 
kaikkialla maailmassa (mukaan lukien Euroopan elintarvikepankkien tarpeet) ja viime 
kuukausina maatalousmarkkinoille ilmaantuneen keinottelun rajoittamiseksi.
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– Kehitysapua on lisättävä ja maatalouden osuutta siitä on harkittava vakavasti uudelleen.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kehitysyhteistyövaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Elintarvikkeiden jyrkkä hinnannousu 
viime aikoina on saattanut monet 
kehitysmaat ja niiden väestön erittäin 
vaikeaan tilanteeseen. Se uhkaa ajaa sadat 
miljoonat ihmiset äärimmäiseen 
köyhyyteen ja edellyttää yhteisvastuuta 
kyseisten väestöryhmien kanssa.

(1) Elintarvikkeiden jyrkkä hinnannousu 
viime aikoina, joka oli ennustettavissa 
maailman maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden markkinoilla vallitsevan 
kysynnän ja tarjonnan tilanteen vuoksi, 
on saattanut monet kehitysmaat ja niiden 
väestön erittäin vaikeaan tilanteeseen 
Elintarvikekriisi, joka tapahtuu 
samanaikaisesti finanssi- ja energiakriisin 
kanssa ja tilanteessa, jossa ympäristön tila
huonontuu (ilmaston lämpeneminen, 
vesivarojen ehtyminen, biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen, 
jne.),uhkaa ajaa sadat miljoonat ihmiset 
äärimmäiseen köyhyyteen ja edellyttää 
yhteisvastuuta kyseisten väestöryhmien 
kanssa Kaikki elintarvikemarkkinoita 
koskevat ennusteet viittaavat siihen, että 
elintarvikekriisi, joka kohdistuu sekä 
etelän että pohjoisen köyhimpiin 
väestöryhmiin, jatkuu seuraavien vuosien 
ajan.

Or. fr

Perustelu

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 



PA\742216FI.doc 8/17 PE412.208v01-00

FI

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tästä syystä tällä asetuksella olisi 
perustettava rahoitusväline 
elintarvikkeiden korkeasta hinnasta 
johtuvaan kriisiin liittyvää nopeaa 
toimintaa varten kehitysmaissa.

(2) Euroopan unionin nykyisen 
kehityspolitiikan, jossa on liian pitkään 
laiminlyöty maataloussektorin ja 
erityisesti elintarviketuotannon 
tukeminen, täydentämiseksi tällä 
asetuksella olisi perustettava rahoitusväline 
elintarvikkeiden korkeasta hinnasta 
johtuvaan kriisiin liittyvää nopeaa 
toimintaa varten kehitysmaissa.

Or. fr

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tästä syystä on välttämätöntä perustaa 
erillinen rahoitusväline, jolla täydennetään 
olemassa olevia kehitysyhteistyön välineitä 
ja humanitaarisen avun välinettä, sekä
hyväksyä kiireelliset ja täydentävät 
toimenpiteet, joilla lievitetään nopeasti
elintarvikkeiden jyrkän hinnannousun 
seurauksia kehitysmaissa.

(14) Tästä syystä on välttämätöntä perustaa 
erillinen rahoitusväline, jolla täydennetään 
olemassa olevia kehitysyhteistyön välineitä 
ja humanitaarisen avun välinettä. Sen tulisi 
niveltyä todelliseen kokonaisvaltaiseen 
strategiaan, jossa on täsmällisiä tavoitteita 
ja asianmukaiset varat ja jolla 
varmistetaan johdonmukaisuus tämän 
välineen ja unionin nykyisten lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin välineiden 
tukimuotojen välillä. Välineen avulla 
pitäisi voida hyväksyä kiireelliset ja 
täydentävät toimenpiteet, joilla lievitetään 
nopeasti elintarvikkeiden jyrkän 
hinnannousun seurauksia kehitysmaissa. 
Sen avulla pitäisi myös voida tukea 
yhdessä nykyisten ohjelmien kanssa 
ensisijaisesti ja paljon suuremmassa 
määrin pitkäaikaisella rahoituksella 
maatalouden ja elintarviketuotannon 
kestävää kehitystä köyhimmissä maissa, 
jotta voidaan parantaa niiden 
elintarvikehuoltoa ja vähentää niiden 
elintarvikeriippuvuutta. 

Or. fr

Perustelu

Elintarvikekriisi vaatii kiireellisiä toimia, mutta myös pidemmän aikavälin ratkaisuja 
maatalouden kehityksen tukemiseksi ja elintarvikkeiden tarjonnan parantamiseksi.
Maatalouden voimavarojen hyödyntäminen ja maatalouden nykyaikaistaminen vaativat 
aikaa. Lisäksi viljelijät tarvitsevat suunnitelmallisuutta ja vakautta tuotantoaan varten.
Tämän vuoksi maataloudelle myönnettyjä varoja on lisättävä huomattavasti ja niiden pitää 
jakautua pidemmälle ajalle. 
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rahoitusvälineestä rahoitettavilla 
toimenpiteillä olisi autettava kehitysmaita 
parantamaan maatalouden tuottavuutta 
seuraavilla satokausilla, autettava näiden 
maiden ja niiden väestön välittömien 
tarpeiden nopeassa täyttämisessä ja 
aloitettava toimet, joita tarvitaan 
elintarviketurvaa horjuttavien tilanteiden 
uusiutumisen estämiseksi 
mahdollisuuksien mukaan, sekä lievitettävä 
elintarvikkeiden korkean hinnan 
maailmanlaajuisia vaikutuksia sekä 
maapallon köyhimpiä että eurooppalaisia 
kuluttajia ja maanviljelijöitä hyödyttävällä 
tavalla.

(15) Rahoitusvälineestä rahoitettavilla 
toimenpiteillä olisi autettava kehitysmaita 
parantamaan maatalouden tuottavuutta 
seuraavilla satokausilla, autettava näiden 
maiden ja niiden väestön välittömien 
tarpeiden nopeassa täyttämisessä ja 
aloitettava toimet, joita tarvitaan 
elintarviketurvaa horjuttavien tilanteiden 
uusiutumisen estämiseksi 
mahdollisuuksien mukaan, sekä lievitettävä 
elintarvikkeiden korkean hinnan 
maailmanlaajuisia vaikutuksia sekä 
maapallon köyhimpiä että eurooppalaisia 
kuluttajia ja maanviljelijöitä hyödyttävällä 
tavalla. Elintarvikkeiden kohonneiden 
hintojen vaikutusten lievittäminen on 
mahdollista vain, jos kaikki maailman 
maat, ja rikkailla mailla on tässä erityinen 
vastuu, miettisivät yhdessä maailman 
elintarviketilanteen tasapainoa ja 
toimisivat maailmanmarkkinahintojen 
vakauttamiseksi, jotta kaikki maailman 
alueet voisivat kehittää maatalouttaan ja 
vastata asukkaidensa tarpeisiin. Tämä 
tavoite vaatii maatalouden järkevää 
sääntelyä ja elintarvikkeiden 
varmuusvarastojen keräämistä 
hätätilanteiden (luonnonkatastrofien jne.) 
varalta. Unionin olisi myös edistettävä 
kehitysmaiden alueellista integraatiota, 
joka geopoliittisten hyötyjen lisäksi 
merkitsee ensiaskelta kohti vastaavaa 
maatalouspolitiikkaa, jota yhteisö on 
harjoittanut yli 50 vuoden ajan.

Or. fr

Perustelu

Il serait illusoire de croire que le laisser faire économique permettra à tous les être humains 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä asetuksessa säädetyt 
toimenpiteet ovat perusluonteeltaan 
sellaisia, että niiden rahoitus edellyttää 
tehokkaita, joustavia, avoimia ja nopeita 
päätöksentekomenetelmiä ja kaikkien 
asianomaisten toimielinten hyvää 
yhteistyötä. Asetuksen olisi annettava 
mahdollisuus etenkin sellaisten jo ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa aloitettujen 
toimenpiteiden rahoittamiseen 20 päivästä 
kesäkuuta 2008 eli Eurooppa-neuvoston 
päätelmien päivästä alkaen, joita 
kansainväliset järjestöt tukevat tai ovat 
valmiita tukemaan.

(16) Tässä asetuksessa säädetyt 
toimenpiteet ovat perusluonteeltaan 
sellaisia, että niiden rahoitus, julkinen tai 
yksityinen, edellyttää tehokkaita, joustavia, 
avoimia ja nopeita 
päätöksentekomenetelmiä ja kaikkien 
asianomaisten toimielinten hyvää 
yhteistyötä. Välineen käyttämisestä on 
tehtävä yksityiskohtainen 
ennakkosuunnitelma, jossa on kuvattu 
kaikki erityyppiset toimenpiteet 
määrällisine tavoitteineen, niille osoitettu 
rahoitusosuus sekä hallintoon varattu 
osuus, mikä helpottaa arvioinnin 
laatimista. Asetuksen olisi annettava 
mahdollisuus etenkin sellaisten jo ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa aloitettujen 
toimenpiteiden rahoittamiseen 20 päivästä 
kesäkuuta 2008 eli Eurooppa-neuvoston 
päätelmien päivästä alkaen, joita 
kansainväliset järjestöt tai yksityiset tai 
julkiset järjestöt (hallituksesta 
riippumattomat järjestöt, paikalliset 
järjestöt, jne.) tukevat tai ovat valmiita 
tukemaan.

Or. fr
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Perustelu

Miljardi on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti ja avoimesti, ja sen käytöstä olisi hyvä 
laatia tarkka ennakkosuunnitelma. On myös mahdollista arvioida sen vaikutuksia ja laatia 
välinettä koskeva selvitys. Tarkoituksena ei ole kuluttaa rahaa kuluttamisen vuoksi ja saada 
siitä hyvä omatunto. Tehokkuuden ja köyhimpien asukkaiden etujen vuoksi on avattava kaikki 
toimenpiteet kansalaisjärjestöille, joiden kanssa komissio tekee sopimuksia välineen 
toteuttamisesta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Art1 artikla– 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisö rahoittaa toimenpiteitä, joilla 
pyritään tukemaan elintarvikkeiden 
hinnannousuun liittyvää nopeaa ja suoraa 
toimintaa kehitysmaissa hätäavun ja 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
kehitysyhteistyön välisessä vaiheessa.

1. Yhteisö rahoittaa toimenpiteitä, joilla 
pyritään tukemaan elintarvikkeiden 
hinnannousuun liittyvää nopeaa ja suoraa 
toimintaa kehitysmaissa hätäavun ja 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
kehitysyhteistyön välisessä vaiheessa. 
Toimenpiteet liittyvät kokonaisvaltaiseen 
kehitysstrategiaan, jossa määritellään 
täsmälliset tavoitteet ja välineet ja 
varmistetaan johdonmukaisuus kaikkien 
hätäapuun ja kehitysapuun varattujen 
välineiden välillä. Toimenpiteillä voidaan 
antaa apua hätätilanteissa, mutta myös ja 
erityisesti osallistua pitkäaikaiseen 
maatalouden ja elintarviketuotannon 
kehittämiseen köyhimmissä maissa, jotta 
ne voivat tyydyttää paremmin tarpeensa ja 
parantaa elintarvikeomavaraisuuttaan. 

Or. fr

Perustelu

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 



PA\742216FI.doc 13/17 PE412.208v01-00

FI

accrus mais doivent aussi être répartis dans un temps long.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet. Toimenpiteillä rahoitetaan 
kansainvälisiä aloitteita, joilla tuetaan 
tämän asetuksen tarkoitusta ja tavoitteita ja 
joita panevat täytäntöön alueelliset ja 
maailmanlaajuiset kansainväliset järjestöt. 
Komissio ilmoittaa toimenpiteistä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio hyväksyy 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet. Toimenpiteillä rahoitetaan 
kansainvälisiä aloitteita, joilla tuetaan 
tämän asetuksen tarkoitusta ja tavoitteita ja 
joita panevat täytäntöön alueelliset ja 
maailmanlaajuiset kansainväliset julkiset ja 
yksityiset järjestöt. Komissio ilmoittaa 
toimenpiteistä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. fr

Perustelu

Toimenpiteitä voivat toteuttaa kansainväliset tai alueelliset julkiset järjestöt tai yksityiset 
järjestöt, joilla voi olla tunnustettua asiantuntemusta ja tietotaitoa. Tärkeää on, että komissio 
valitsee tehokkaimman tavan saavuttaa tavoitteet köyhimpien asukkaiden etujen mukaisesti
eikä sen mukaan, mikä on sille hallinnollisesti mukavin ratkaisu miljardin kuluttamiseksi 
mahdollisimman nopeasti.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kansainväliset järjestöt, mukaan 
luettuina alueelliset järjestöt, jäljempänä 
‘kansainväliset järjestöt’, valitaan sen 
perusteella, minkälaiset valmiudet niillä on 
toteuttaa nopeita ja laadukkaita toimia, 
jotka vastaavat kohteena olevien 
kehitysmaiden erityistarpeita ja tämän 

5. Kansainväliset järjestöt, mukaan 
luettuina alueelliset järjestöt, yksityiset tai 
julkiset, esimerkiksi hallituksesta 
riippumattomat järjestöt, paikalliset 
järjestöt, jäljempänä ‘kansainväliset 
järjestöt’, valitaan sen perusteella, 
minkälaiset valmiudet niillä on toteuttaa 
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asetuksen tavoitteita. nopeita ja mahdollisimman 
kustannustehokkaita ja mahdollisimman
laadukkaita toimia, jotka vastaavat 
kohteena olevien kehitysmaiden 
erityistarpeita ja tämän asetuksen 
tavoitteita.

Or. fr

Perustelu

Toimenpiteitä voivat toteuttaa kansainväliset tai alueelliset julkiset järjestöt tai yksityiset 
järjestöt, joilla on tunnustettua asiantuntemusta ja tietotaitoa. Tärkeää on, että komissio
valitsee tehokkaimman tavan saavuttaa tavoitteet köyhimpien asukkaiden etujen mukaisesti 
eikä sen mukaan, mikä on sille hallinnollisesti mukavin ratkaisu miljardin kuluttamiseksi 
mahdollisimman nopeasti.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kehitysyhteistyön eri rahoitusvälineitä ja 
tätä rahoitusvälinettä sovelletaan siten, että 
yhteistyön jatkuvuus ei katkea, ja varsinkin 
hätäavun ja keski-pitkän ja pitkän aikavälin 
yhteistyön välisessä siirtymävaiheessa.

Kehitysyhteistyön eri rahoitusvälineitä ja 
tätä rahoitusvälinettä sovelletaan siten, että 
yhteistyön jatkuvuus ei katkea, ja varsinkin 
hätäavun ja keski-pitkän ja pitkän aikavälin 
yhteistyön välisessä siirtymävaiheessa. 
Kaikissa kehitysyhteistyön välineissä pitää 
tästä lähtien kohdistaa suurempi osuus 
maatalouteen ja elintarviketuotantoon, 
sillä ilman niitä mikään maa ei voi 
saavuttaa kestävää kehitystä, jonka 
yhtenä ensisijaisena tavoitteena on 
riittävän ravinnonsaannin turvaaminen 
maan omalle väestölle.

Or. fr

Perustelu

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 
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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.)

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön apu ja yhteistyö pannaan 
täytäntöön komission tekemillä päätöksillä, 
jotka koskevat tämän asetuksen 1 artiklan 
1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
tukitoimenpiteiden rahoittamista.

1. Yhteisön apu ja yhteistyö pannaan 
täytäntöön komission tekemillä päätöksillä, 
jotka koskevat tämän asetuksen 1 artiklan 
1, 2 ja 3 kohdassa sekä 3 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen 
tukitoimenpiteiden rahoittamista. Ennen 
sitoutumista tämän välineen 
rahoittamiseen komissio laatii tarkan 
ennakkosuunnitelman varojen käytöstä, 
jossa esitetään kaikkien kaavailtujen 
toimien yksityiskohdat ja määrälliset 
tavoitteet, niille varatun rahoituksen 
osuus sekä rahoitusvälineen 
hallinnointiin varatut resurssit. Päätös 
ennakkosuunnitelman hyväksymisestä 
tehdään menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY(1) 
mukaista valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
EYVL L 184, 17.07.1999, s. 23.

Or. fr

Perustelu

Komission on täsmennettävä miljardin käyttämistä esittämällä ennakkosuunnitelma, joka on 
hyväksyttävä komiteamenettelyssä, jolloin parlamentti voi saada tietoa siitä. Suunnitelman 
avulla voidaan laatia myöhemmin toimenpiteitä koskeva selvitys.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
maatalouden tuotantopanosten, kuten 
lannoitteiden ja siementen, ja palveluiden 
saatavuutta;

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
maatalouden tuotantopanosten (lannoitteet, 
siemenet jne.), veden ja rahoituksen 
(mikroluotot) ja palveluiden saatavuutta
(levitystä), tuottajien järjestäytymistä 
(tuotantoa ja paikallisille markkinoille 
saattamista varten) sekä sadon 
varastointia.

Or. fr

Perustelu

On täsmennettävä yksityiskohtia toimista, joilla voidaan elvyttää maataloustuotteiden 
tarjontaa mahdollisimman pian. Toimiin on saatava täydennystä nykyisistä 
hätäaputoimenpiteistä ja kehitysohjelmista, joihin voi sisältyä enemmän maaseudun 
kehittämisen toimia.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Raportointi Seuranta ja arviointi
Komissio ilmoittaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen nojalla 
hyväksymistään toimenpiteistä. Komissio 
toimittaa niille viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 kertomuksen 
toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja 
mahdollisuuksien mukaan asetuksen 
nojalla annetun avun tärkeimmistä 
tuloksista ja vaikutuksista.

Komissio ilmoittaa säännöllisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän asetuksen nojalla hyväksymistään 
toimenpiteistä. Komissio toimittaa niille 
syyskuussa 2009 ensimmäisen 
väliaikaisarvion toimista, joilla voidaan 
mukauttaa välineen sisältö sen 
tavoitteisiin. Välineen rahoituksen 
käyttämisestä tehdyn ja ennen sen 
täytäntöönpanoa esitetyn 
ennakkosuunnitelman yhteydessä 
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komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 tarkan arvion välineen 
käytöstä sen tulosten ja todellisten 
vaikutusten arvioimiseksi kohdemaissa.

Or. fr

Perustelu

Komission on tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti 
toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista. On myös tarpeen laatia ensimmäinen puolivälin 
arvio ja sitten tarkka lopullinen arvio, jotta voidaan mitata todelliset vaikutukset 
elintarvikekriisistä pahiten kärsineille väestöryhmille.
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