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RÖVID INDOKOLÁS

I) Az áremelkedés és az ebből következő élelmiszerválság 

Az utóbbi két év a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek világpiacának látványos 
fordulata miatt marad emlékezetes, mivel e piac 30 éve tapasztalható tendenciái nyomán 
hozzászokhattunk az árak folyamatos csökkenéséhez reálértéken. Az árrobbanás okozta 
változás makroökonómiai zavarokhoz és valódi élelmiszerválsághoz vezetett, amely 
leginkább a legkiszolgáltatottabb népességet sújtja, különösen a háborús területeken élőket és 
a legszegényebb országok lakosait, akik jövedelmüknek még mindig több mint 50%-át 
táplálkozásra költik. Az áremelkedésből következően megnő a szegénység, az alultápláltság 
és az éhínség kockázatának amúgy is magas aránya, amelyek hatással vannak a politikai 
stabilitásra és a nemzetközi geostratégiai egyensúlyra. 

A tavaszi éhségzavargásokkal drámai módon illusztrált élelmiszerválságot a mezőgazdasági 
termékek iránti kereslet demográfiai robbanásból, táplálkozási szokások megváltozásából és 
bioüzemanyagok fejlesztéséből adódó strukturális emelkedésének kontextusában kell 
szemlélni. 

Az élelmiszerválságot a mezőgazdasági piacokon megnőtt spekulációval jellemzett pénzügyi 
válság kíséri. Az élelmiszerválság akkor következett be, amikor már egyébként is északon és 
délen egyaránt érzékelni kezdjük a globális felmelegedésnek és a természeti erőforrások (víz, 
energia, biológiai sokféleség, stb.) ritkulásának a világ mezőgazdaságára gyakorolt hatását. 

A tartósnak bizonyuló válság világszerte érinti a mezőgazdasági termelést, és a viták 
középpontjába helyezi a mezőgazdasági termeléssel és az élelmiszerellátás egyensúlyával 
kapcsolatos kérdéseket.

Nem véletlenül kerültünk ugyanakkor a jelenlegi helyzetbe – számos, a gazdag országok által 
nagymértékben befolyásolt korábbi választás vezetett ide:  

- A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank által az utóbbi 20 évben a legszegényebb 
országokra kényszerített deregulációs megoldások és strukturális kiigazítások következtében 
az élelmiszer-utánpótlás ezen országokban jelentős mértékben importfüggő.   Az országok 
saját mezőgazdasági termelésének fejlődésére kedvezőtlenül hatott az, hogy a helyi termelési 
költségekhez képest az élelmiszerárak a nemzetközi piacon alacsonyak maradtak. Nem szabad 
elfelejtenünk, hogy a nemzetközi árakat egyes esetekben támogatásban részesülő, nagyfokú 
termelékenységgel jellemzett termőterületek közötti verseny eredményezi.

- A mezőgazdasági termékek világkereskedelméről (a termelés kevesebb mint 10%-a) 
folytatott, a fizetőképes piaci szereplők közötti kereskedelem liberalizálását célzó WTO-
tárgyalások nem vezetnek a legszegényebb fogyasztók élelmezésének biztosításához.

- A fejlesztéstámogatási politikák keretében meg nem valósított pénzügyi ígéreteket tettek. A 
fejlesztéstámogatási politikák egyébiránt radikális módon elfordultak a mezőgazdaságtól, 
amely pedig meghatározó ágazat bármilyen fejlődés elindítása szempontjából, és alapvető 
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fontosságú a világ szegény lakossága 75%-a számára, akik vidéki területeken élnek. Ma az 
Unió csupán a fejlesztési politika keretében rendelkezésre álló előirányzatok 4%-át fordítja 
mezőgazdaságra.

Az éhezés miatti tüntetéseket követő fájdalmas ébredés után az Európai Unió és több 
nemzetközi szervezet reagálni próbált az élelmezési vészhelyzetnek minősíthető helyzetre.

II)  A fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó uniós 
gyorsreagálási eszköz

A) A Bizottság javaslata

A Bizottság igyekezett választ adni az Európai Parlament, majd pedig a tagállamok kéréseire 
(Általános Ügyek Tanácsa, az Európai Tanácsa június 19–20-i ülése), és együttes fellépést 
kezdeményez a fejlődő országok megsegítésére.

Mintegy válaszként az élelmiszerárak emelkedésére, a Bizottság, miután kismértékben 
kiigazította a fejlesztési politikájának meglévő eszközeit, a KAP keretein belül rendelkezésre 
álló pénzeszközökből finanszírozandó 1 milliárd eurós rövid távú kiegészítő finanszírozást 
javasol.  

Ez a kezdeményezés – amely a sürgősségi és a fejlesztési segély között helyezkedik el – az 
élelmiszerárak emelkedése által leginkább sújtott fejlődő országok mezőgazdasági 
kínálatának fenntartását célozza, valamint olyan tevékenységek támogatását, amelyek 
segítségével mérsékelni lehet az élelmiszerárak emelkedésének negatív hatásait. 

A javaslatban foglalt intézkedések kiterjednek a mezőgazdasági inputanyagokhoz és 
szolgáltatásokhoz, köztük a műtrágyához és vetőmaghoz való könnyebb hozzáférés 
biztosítására, valamint „biztonsági háló” kialakítására irányuló intézkedésekre, melyek célja, 
hogy fenntartsák vagy javítsák a mezőgazdasági termelési kapacitást, és hogy kielégítsék a 
lakosság legsérülékenyebb csoportjainak alapvető élelmezési szükségleteit.  

B) Az előadó általános értékelése

Tekintettel az élelmiszerválság legszegényebb országok lakosságára gyakorolt drámai 
következményeire, az előadó szolidaritásáról biztosítja az érintett államokat, és támogatja a 
Bizottság javaslatát.

Elvi támogatása mellett az előadó ugyanakkor az alábbi észrevételeket kívánja tenni:

Költségvetési megfontolások:

- A kezdeményezés megkérdőjelezése nélkül az előadó jelzi, hogy a KAP fel nem használt 
pénzeszközeiből történő levonásnak kivételes esetnek kell lennie. Lényeges, hogy a jövőben 
az Unió a mezőgazdasági termelőkkel szembeni összes kötelezettségének eleget tudjon tenni, 
különös tekintettel az új tagállamok termelőire, akik még nem részesülnek akkora 
támogatásban, mint a régi 15 tagállam termelői. Emlékeztetni kívánjuk a Bizottságot és a 



PA\742216HU.doc 5/17 PE412.208v01-00

HU

Tanácsot arra is, hogy a mezőgazdasági termékek árának emelkedése negatív, sőt, helyenként 
katasztrofális következményekkel járt egyes közösségi termelőkre is, különösen az 
állattenyésztőkre. Az ő helyzetüket tehát figyelembe kell venni mind a költségvetés 
elkészítése, mind pedig a KAP felülvizsgálata keretében tervezett reform megvalósítása során.  
Végezetül, utalva a legutóbbi pénzügyi tervekre, az előadó emlékezteti a tagállamokat arra, 
hogy nem lehet folyamatosan nagyobb integrációra törekedni közösségi politikák 
megalkotásán és megerősítésén keresztül, ha ehhez nem állnak rendelkezésre elegendő 
költségvetési eszközök, amelyek megléte mellett a Bizottságnak talán most nem kellett volna 
a javasolt végső eszközhöz folyamodnia.      

A kezdeményezés mezőgazdasági vonatkozásai:

- Az előadó örömmel látja, hogy végre nagyobb figyelem irányul a mezőgazdaságra, és főként 
a legszegényebb országok mezőgazdasági termelésére. Az előadó véleménye szerint a 
mezőgazdaság és az élelmiszernövény-termelés előtérbe helyezése elkerülhetetlen annak 
érdekében, hogy minden régió a lehető legnagyobb mértékben ki tudja elégíteni az ott élő 
lakosság szükségleteit.

- Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság a termelés elindításának előmozdítását célzó 
intézkedésekre helyezi a hangsúlyt: ilyen például (az alultápláltak közel 80%-át képviselő) 
legszegényebb mezőgazdasági termelők forrásokhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének előmozdítása, vagy a „biztonsági háló” kialakítását célzó olyan intézkedések, 
amelyek a szegény fogyasztók vásárlóerejének növelésén keresztül segítik a helyi termékek 
piacát. Az előadó ugyanakkor arra kéri a Bizottságot, hogy részletesebben ismertesse, melyek 
azok termelés támogatását célzó fellépések, amelyek finanszírozásban részesülhetnek 
(vízhozzáférés, mikrohitelek, gazdálkodói szervezetek támogatása a termelés, a piacra 
helyezés, vagy a tárolás terén). 

- A hatékonyság jegyében az előadó azt javasolja, hogy a Bizottság egy olyan valódi globális 
stratégiába illessze ezt az eszközt, amely a fenntartható fejlődés jegyében az érintett lakosság 
szükségleteihez, valamint az adott területek természeti adottságaihoz igazodva a 
mezőgazdasági termelés fellendítését célozza. Ehhez két tényezőt kell figyelembe venni:  

1) Idő

Az előadóban kérdések merülnek fel a kezdeményezés időbeli hatásáról. A szóban forgó 
eszköz felhasználását rövid távúra tervezik, miközben a mezőgazdaságban rejlő lehetőségek 
megvalósítása időt és folytonosságot igényel. A mezőgazdasági termelőknek mindig egy vagy 
több évre előre kell döntéseket hozniuk (a termelt növények, beruházások, stb.). Ebből 
kifolyólag egyfajta keretre, kiszámíthatóságra van szükségük, többek között az árak 
stabilitását illetően.  Mi történik egy év után, amikor az inputanyagokhoz és szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést, valamint a „biztonsági háló” létrehozását elősegítő eszközök gyorsreagálási 
eszköz általi finanszírozására már nincs lehetőség?   Kellően figyelembe vették-e ezt a 
tényezőt a meglévő, az élelmiszerárak növekedésének következtében állítólag csekély 
mértékben kiigazított közép- és hosszú távú fejlesztési eszközök esetén, amelyeknek még 
mindig csak rendkívül elenyésző része foglalkozik a mezőgazdasággal? 

2) Gazdasági szabályozás  
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A globalizált és egyre inkább liberalizált gazdasági környezetben a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termékek természetüknél fogva instabil piacain rendkívül eltérő 
versenyképességi szinten álló gazdaságok kerülnek szembe egymással. Mindez súlyos 
zavarokat okoz a helyi piacokon a legszegényebb országokban, amelyek, mint azt fentebb 
jeleztük, a határaikon nem részesülnek megfelelő védelemben.  Mindez alacsony világpiaci 
árak esetén hátráltatja a hazai termelés fejlődését. Fordított esetben azonban, amikor a 
világpiaci árak magasak, mint jelenleg is, a termelés és a világpiaci árak bizonyos fokú 
szabályozása nélkül az árakat nem lehet lenyomni. Ezzel összefüggésben az előadó nem érti, 
hogyan várhatja a Bizottság azt, hogy ez a „szerény eszköz” hozzájárul az élelmiszerárak 
növekedésének mérsékléséhez.    

- Az eszköz megvalósításával kapcsolatban a Bizottság sehol sem utal helyi szereplők 
(mezőgazdasági termelők, fogyasztók, illetékes személyek), vagy akár nem kormányzati 
szervezetek bevonására, miközben sikeres fejlődésre akkor van lehetőség, ha az emberek 
kézbe veszik a saját sorsukat. 

Az eszköz megvalósítására vonatkozó megfontolások:

Az előadó meg kíván bizonyosodni arról, hogy az Unió igazgatási kapacitása lehetővé teszi az 
1 milliárd euró hatékony felhasználását. Ezért arra kéri a Bizottságot, hogy átfogó stratégia 
keretében járjon el, biztosítva a harmóniát a többi programmal és fejlesztési tevékenységgel.

Felkéri továbbá a Bizottságot, hogy teljes mértékben győződjön meg azon szervezetek 
képességeiről, amelyekkel együtt fog működni. Ebből a célból az előadó úgy gondolja, hogy a 
segítségnyújtás szempontjából hasznos struktúrák skálájának ki kell terjednie a nem 
kormányzati szervezetek csoportjába tartozó olyan nagy tapasztalattal rendelkező 
szervezetekre, amelyek a célnak megfelelő eszközökkel és elismert szakértelemmel 
rendelkeznek. 

Az előadó kéri, hogy a Bizottság az 1 milliárd euró felhasználásakor a lehető legnagyobb 
átláthatóságra törekedjen. Ezért azt kéri, hogy a Bizottság készítsen pontos előzetes tervet az 
összeg felhasználásáról, részletezve a tervezett intézkedéseket és mennyiségi céljait, a 
hozzájuk rendelt finanszírozás arányát, továbbá az ezen eszköz igazgatása számára 
előirányzott eszközöket. A tervet a komitológiai eljárás során kell elfogadni, amely lehetővé 
teszi az Európai Parlament tájékoztatását. Ezáltal könnyebbé válik a végleges értékelés. Az 
előadó javasolja továbbá, hogy 2009 szeptemberében készítsenek előzetes mérleget, amely 
adott esetben lehetővé teszi, hogy az eszközt a célországok lakossága szegényebb rétegeinek 
legsürgősebb szükségleteihez lehessen igazítani.   

Következtetések

Az Európai Uniónak, amely jelentős emberi és pénzügyi erőforrásokkal rendelkezik, a 
nagyobb élelmezési egyensúly és a fejlődés világszerte történő előmozdítása érdekében 
dinamikusabb, hosszabb távú, ambiciózusabb és akaratosabb politikát kell folytatnia a 
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nemzetközi színtéren.   Az EU-nak a többi szereplőt néhány konkrét javaslat köré építve kell 
bevonnia ebbe a folyamatba:

- Az ENSZ égisze alatt létre kell hozni a válságkezeléssel megbízott „Nemzetközi 
Élelmiszerbiztonsági és Fejlesztési Tanácsot”. A FAO, a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank 
és a nemzetközi közösség stratégiai választásainak koordinálásával ennek az eszköznek 
világszerte minden régióban elő kell mozdítania a mezőgazdasági és élelmezési politika 
megvalósítását. A regionális integrációk kialakulása első lépés ebben az irányban. 

- Vissza kell állítani a nemzetközi piacok minimális szabályozását annak érdekében, hogy 
minden fogyasztó és mezőgazdasági termelő számára biztosítsuk az élelmiszer-utánpótlást és 
bizonyos szintű árstabilitást. A biztonsági készletek visszaállítása elengedhetetlen a 
világszerte előforduló sürgősségi helyzetekre történő válaszadás (beleértve az európai 
élelmezési bankok szükségleteit), és az utóbbi hónapokban a mezőgazdasági piacokon 
tapasztalt spekuláció korlátozása érdekében. 

- Végezetül, meg kell erősíteni a fejlesztési segélyezést, és azon belül is jelentősen át kell 
értékelni a mezőgazdaságra szánt rész nagyságát.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az élelmiszerárak jelenlegi gyors 
emelkedése miatt számos fejlődő ország és 
lakosságuk drámai helyzetbe került. 
Emberek további százmilliói kerülhetnek 
súlyos szegénységbe, ezért nagyobb 
szolidaritást kell vállalni ezzel a 
lakossággal.

(1) Az élelmiszerárak jelenlegi – a 
mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek világpiaci kínálatának és 
keresletének ismeretében előre látható –
gyors emelkedése miatt számos fejlődő 
ország és lakosságuk drámai helyzetbe 
került. Az élelmiszerválság következtében, 
amelyhez pénzügyi és energetikai válság, 
valamint a környezet minőségének 
romlása (a globális felmelegedés, a 
vízkészletek apadása, a biológiai 
sokféleség csökkenése) is társul, emberek 
további százmilliói kerülhetnek súlyos 
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szegénységbe, ezért nagyobb szolidaritást 
kell vállalni ezzel a lakossággal. Az 
élelmiszerpiac jövőjére vonatkozó minden 
adat arra enged következtetni, hogy ez az 
élelmiszerválság, amely a 
leghátrányosabb helyzetben lévő 
lakosságot délen és északon egyaránt 
sújtja, az elkövetkező években tovább tart 
majd.

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendeletnek ezért egy olyan 
finanszírozási eszközt kell létrehoznia, 
amely gyors választ ad a fejlődő 
országokban a magas élelmiszerárak miatt 
kialakult válsághelyzetre.

(2) Az Európai Unió jelenlegi fejlesztési 
politikája mellett, amely túlságosan 
hosszú ideje mellőzte a mezőgazdasági 
ágazat, és különösen a mezőgazdasági 
termelés támogatását, e rendeletnek ezért 
egy olyan finanszírozási eszközt kell 
létrehoznia, amely gyors választ ad a 
fejlődő országokban a magas 
élelmiszerárak miatt kialakult 
válsághelyzetre.

Or. fr

Indokolás

La crise alimentaire révèle au grand jour les carences des politiques de développement 
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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.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Következésképpen egy olyan 
specifikus finanszírozási eszközt kell 
jóváhagyni, amely kiegészíti a létező 
fejlesztési eszközöket és a humanitárius 
segítségnyújtási eszközt, hogy sürgős és 
kiegészítő jellegű intézkedéseket lehessen 
elfogadni a fejlődő országokban a gyorsan 
emelkedő élelmiszerárak miatt kialakult 
helyzet következményeinek gyors 
kezelésére.

(14) Következésképpen egy olyan 
specifikus finanszírozási eszközt kell 
jóváhagyni, amely kiegészíti a létező 
fejlesztési eszközöket és a humanitárius 
segítségnyújtási eszközt. Ennek az 
eszköznek illeszkednie kell a fejlesztési 
stratégia egészébe, amely meghatározza a 
pontos célkitűzéseket és megfelelő 
módszereket, és amely összhangot teremt 
ezen eszköz és az Unió rövid, közép- és 
hosszú távú eszközeiben foglalt, meglévő 
támogatások között. Ezen eszköznek 
lehetővé kell tennie, hogy sürgős és 
kiegészítő jellegű intézkedéseket lehessen 
elfogadni a fejlődő országokban a gyorsan 
emelkedő élelmiszerárak miatt kialakult 
helyzet következményeinek gyors 
kezelésére. A meglévő programokhoz 
kapcsolódva – elsődlegesen, valamint az 
időben elosztott eszközök révén sokkal 
jelentősebb mértékben – lehetővé kell 
tennie a mezőgazdaság és a 
mezőgazdasági termelés fenntartható 
fejlődését a legszegényebb országokban, 
annak érdekében, hogy élelmezési 
helyzetük javuljon, élelmiszer-függőségük 
pedig csökkenjen.

Or. fr
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Indokolás

Az élelmiszerválság sürgős válaszlépéseket követel meg, de a mezőgazdasági fejlődés 
elősegítése és az élelmiszer-kínálat serkentése érdekében hosszabb távú válaszlépéseket is 
szükségessé tesz. Az erőforrások felértékelésének, illetve a mezőgazdaság korszerűsítésének 
folyamata hosszabb időt vesz igénybe. Emellett a gazdálkodóknak távlatokra és stabilitásra 
van szüksége a termeléshez. Ezért a mezőgazdaság számára elkülönített eszközöket jelentősen 
növelni kell, ugyanakkor hosszabb időszakra kell elosztani.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A jelen eszközzel kapcsolatban 
elfogadott intézkedéseknek segíteniük kell 
a fejlődő országokat abban, hogy növeljék 
mezőgazdasági termelékenységüket a 
következő idényekben, hogy gyors választ 
adjanak az érintett országok és lakosságuk 
közvetlen szükségleteire, hogy megtegyék 
az első lépéseket az adott lehetőségeken 
belül arra, hogy elkerüljék a lehetséges 
további élelmezésbiztonsági problémák 
kialakulását, és hozzájáruljanak a magas 
élelmiszerárak hatásainak globális 
enyhítéséhez a legszegényebb lakosság és 
az európai fogyasztók és gazdálkodók 
javára.

(15) A jelen eszközzel kapcsolatban 
elfogadott intézkedéseknek segíteniük kell 
a fejlődő országokat abban, hogy növeljék 
mezőgazdasági termelékenységüket a 
következő idényekben, hogy gyors választ 
adjanak az érintett országok és lakosságuk 
közvetlen szükségleteire, hogy megtegyék 
az első lépéseket az adott lehetőségeken 
belül arra, hogy elkerüljék a lehetséges 
további élelmezésbiztonsági problémák 
kialakulását, és hozzájáruljanak a magas 
élelmiszerárak hatásainak globális 
enyhítéséhez a legszegényebb lakosság és 
az európai fogyasztók és gazdálkodók 
javára. A magas élelmiszerárak hatásai 
globálisan csak akkor enyhíthetők, ha a 
világ valamennyi országa – amelyek 
között a gazdag országokra nagy 
felelősség hárul – közösen gondolja át a 
bolygó élelmiszer-egyensúlyát és tesz 
lépéseket a globális árfolyamok 
stabilizálásáért, hogy a világ valamennyi 
régiója fejleszthesse mezőgazdaságát, és 
kielégíthesse lakosságának szükségleteit. 
Ez a célkitűzés túlmutat a mezőgazdaság 
ésszerű szabályozásán és a 
válsághelyzetekben (természeti 
katasztrófák stb. esetén) bevethető 
biztonsági élelmiszertartalékok 
felhalmozásán. Ezenfelül az Uniónak 
támogatnia kell a fejlődő országok közötti 



PA\742216HU.doc 11/17 PE412.208v01-00

HU

regionális integrációt, amely geopolitikai 
jelentősége mellett az első lépést jelentheti 
egy olyan mezőgazdasági politika felé, 
amilyenre a Közösség ötven évvel ezelőtt 
vállalkozott.

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A rendelet keretében végrehajtott 
intézkedések jellege miatt hatékony, 
rugalmas, átlátható és gyors döntéshozatali 
folyamatok kialakítására van szükség a 
finanszírozásukhoz, az összes érintett 
intézmény közötti szoros együttműködés 
mellett. E rendeletnek különösen azon 
intézkedések finanszírozását kell lehetővé 
tennie, melyeket már e rendelet elfogadását 
megelőzően kezdeményeztek a nemzetközi 
szervezetek, illetve melyeket már 
támogatnak vagy készek voltak támogatni, 
2008. június 20-át, azaz az Európai Tanács 
következtetéseinek elfogadását követően.

(16) A rendelet keretében végrehajtott 
intézkedések jellege miatt hatékony, 
rugalmas, átlátható és gyors döntéshozatali 
folyamatok kialakítására van szükség a 
finanszírozásukhoz, az összes érintett –
állami vagy magán – intézmény közötti 
szoros együttműködés mellett. Az eszköz 
finanszírozásának a felhasználását 
részletesen fel kell tüntetni egy pontos 
előzetes tervben, megjelölve a tervezett 
intézkedések jellegét és mennyiségi céljait, 
a hozzájuk rendelt finanszírozás arányát, 
továbbá az igazgatás számára előirányzott 
eszközöket, hogy az értékelés mindezen 
elemek alapján lehetővé váljék. E 
rendeletnek különösen azon intézkedések 
finanszírozását kell lehetővé tennie, 
melyeket már e rendelet elfogadását 
megelőzően kezdeményeztek nemzetközi 
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szervezetek, állami vagy 
magánszervezetek (nem kormányzati 
szervezetek, helyi szervezetek stb.), illetve 
melyeket már támogatnak vagy készek 
voltak támogatni, 2008. június 20-át, azaz 
az Európai Tanács következtetéseinek 
elfogadását követően.

Or. fr

Indokolás

Az egymilliárdos összeget a lehető leghatékonyabban és legátláthatóbban kell felhasználni, és 
hasznos, ha a felhasználás részletei megjelennek egy pontos előzetes tervben. Így lehetővé 
válik hatásának értékelése, és az eszköz értékelésének kidolgozása. A cél nem a pénzösszeg 
önmagáért való elköltése és lelkiismeretünk megnyugtatása. A hatékonyságot mindenkor szem 
előtt tartva, továbbá a legszegényebb társadalmak érdekében helyénvalónak tűnik szélesíteni 
azon szervezetek körét, amelyekkel a Bizottság az eszköz végrehajtása érdekében felvenné a 
kapcsolatot.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Közösség olyan intézkedéseket 
támogat, amelyek a fejlődő országokban 
megemelkedett élelmiszerárakra adnak 
gyors és közvetlen választ, a sürgősségi 
segélyénél hosszabb, a közép- ill. hosszú 
távú fejlesztési együttműködésénél viszont 
rövidebb időtartamú esetekben.

1. A Közösség olyan intézkedéseket 
támogat, amelyek a fejlődő országokban 
megemelkedett élelmiszerárakra adnak 
gyors és közvetlen választ, a sürgősségi 
segélyénél hosszabb, a közép- ill. hosszú 
távú fejlesztési együttműködésénél viszont 
rövidebb időtartamú esetekben. Ezen 
intézkedések illeszkednek a fejlesztési 
stratégia egészéve, pontosan 
meghatározzák a célokat és az eszközöket, 
és összhangot teremtenek a sürgősségi és 
fejlesztési segély szolgálatába állított 
valamennyi eszköz között. Ezen 
intézkedések válsághelyzeti támogatást 
biztosítanak, de mindenekelőtt 
hozzájárulnak a legszegényebb országok 
mezőgazdaságának és mezőgazdasági 
termelésének fejlesztéséhez, hogy 
szükségleteiket jobban ki tudják elégíteni 
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és nagyobb élelmiszer-függetlenséget 
érjenek el.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság elfogadja az (1) bekezdésben 
említett intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések olyan nemzetközi 
kezdeményezéseket finanszíroznak, 
amelyek hozzájárulnak e rendelet 
célkitűzéseinek megvalósításához, és 
amelyeket regionális és globális
nemzetközi szervezetek hajtanak végre. A 
Bizottság tájékoztatást nyújt ezekről az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság elfogadja az (1) bekezdésben 
említett intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések olyan nemzetközi 
kezdeményezéseket finanszíroznak, 
amelyek hozzájárulnak e rendelet 
célkitűzéseinek megvalósításához, és 
amelyeket a köz- vagy magánszférában 
működő regionális és globális szervezetek 
hajtanak végre. A Bizottság tájékoztatást 
nyújt ezekről az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. fr

Indokolás

Az eszközt olyan nemzetközi vagy regionális állami szervezetek, vagy magánszervezetek 
hajthatják végre, amelyek biztos és elismert módszerekkel és szakértelemmel rendelkeznek. 
Fontos, hogy a legszegényebb társadalmak érdekében a Bizottság az elérendő célokat tekintve 
a legjobb hatékonyság alapján válasszon, nem pedig a számára legkényelmesebb, az 
egymilliárdos összeg leggyorsabb elköltését lehetővé tévő igazgatási módozatok alapján.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A nemzetközi és regionális 
szervezeteket (a továbbiakban: nemzetközi 
szervezetek) annak alapján választják ki, 
hogy van-e megfelelő kapacitásuk a 
kedvezményezett fejlődő országok 
speciális szükségleteire gyors és minőségi
választ adni, e rendelet céljaira 
figyelemmel.

5. A nemzetközi és regionális –állami vagy 
magán (például nem kormányzati) –
szervezeteket (a továbbiakban: nemzetközi 
szervezetek) annak alapján választják ki, 
hogy van-e megfelelő kapacitásuk a 
kedvezményezett fejlődő országok 
speciális szükségleteinek kielégítéséhez 
szükséges gyors, a legjobb költség–haszon 
arányt és a legjobb minőséget biztosító
választ adni, e rendelet céljaira 
figyelemmel.

Or. fr

Indokolás

Az eszközt olyan nemzetközi vagy regionális állami szervezetek, vagy magánszervezetek 
hajthatják végre, amelyek biztos és elismert módszerekkel és szakértelemmel rendelkeznek. 
Fontos, hogy a legszegényebb társadalmak érdekében a Bizottság az elérendő célokat tekintve 
a legjobb hatékonyság alapján válasszon, nem pedig a számára legkényelmesebb, az 
egymilliárdos összeg leggyorsabb elköltését lehetővé tévő igazgatási módozatok alapján.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különböző fejlesztési eszközöket és ezt 
az eszközt úgy kell alkalmazni, hogy 
biztosított legyen az együttműködés 
folytonossága, különös tekintettel a 
sürgősségi és a közép-, illetve hosszú távú 
válaszadás közötti átmenetet képező 
fellépésekre.

A különböző fejlesztési eszközöket és ezt 
az eszközt úgy kell alkalmazni, hogy 
biztosított legyen az együttműködés 
folytonossága, különös tekintettel a 
sürgősségi és a közép-, illetve hosszú távú 
válaszadás közötti átmenetet képező 
fellépésekre. A fejlesztést szolgáló
eszközök összessége ezentúl jelentősebb 
szerepet szán a mezőgazdaságnak és a 
mezőgazdasági termelésnek, amelyek 
nélkül egyetlen ország sem érhet el 
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fenntartható fejlődést, mivel annak egyik 
elsődleges célja a lakossága számára 
elegendő mennyiségű élelmiszer 
biztosítása.

Or. fr

Indokolás

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.)

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közösségi támogatást és 
együttműködést e rendelet 1. cikkének (1),
(2) és (3) bekezdésében leírt, támogatási 
intézkedéseket finanszírozó határozatok 
útján hajtják végre, amelyeket a Bizottság 
fogad el.

1. A közösségi támogatást és 
együttműködést e rendelet 1. cikkének (1),
(2) és (3) bekezdésében és a 3. cikk (2) 
bekezdésében leírt, támogatási 
intézkedéseket finanszírozó határozatok 
útján hajtják végre, amelyeket a Bizottság 
fogad el. Az ezen eszköz finanszírozására 
való kötelezettségvállalás előtt a Bizottság 
pontos előzetes tervet készít a 
finanszírozás felhasználásáról, részletezve 
a tervezett intézkedéseket és mennyiségi 
céljait, a hozzájuk rendelt finanszírozás 
arányát, továbbá az ezen eszköz 
igazgatása számára előirányzott 
eszközöket. Az ezen előzetes terv 
elfogadására vonatkozó határozatot a 
Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
június 28-i 1999/468/EK határozatban 
előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási 
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bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.
1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy a Bizottság egy előzetes terv bemutatása révén részletezze az egymilliárdos 
összeg felhasználását, amely tervet a komitológiai eljárás során kell elfogadni, és amely 
lehetővé teszi az Európai Parlament tájékoztatását. E terv a későbbiekben lehetővé teszi az 
eszköz értékelésének kidolgozását.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mezőgazdasági inputanyagokhoz és 
szolgáltatásokhoz, köztük a műtrágyához 
és vetőmaghoz való könnyebb hozzáférést 
elősegítő intézkedések;

a) a mezőgazdasági inputanyagokhoz
(műtrágyához, vetőmaghoz stb.), és 
szolgáltatásokhoz (ismeretterjesztéshez), 
vízhez és finanszírozáshoz 
(mikrohitelekhez), a gazdálkodókat 
tömörítő (a termelés és a helyi piacok 
kialakításának előmozdítását célzó) 
szervezetekhez, valamint a termés 
raktározásához való könnyebb hozzáférést 
elősegítő intézkedések;

Or. fr

Indokolás

Fontos pontosabban részletezni azon intézkedéseket, amelyek a mezőgazdasági kínálat lehető 
leggyorsabb serkentésére irányozhatók elő. E tevékenységeket kiegészíthetik a sürgősségi 
segítségnyújtás és a fejlesztési programok már meglévő intézkedései, amelyek különösen 
tágabb vidékfejlesztési intézkedéseket foglalhatnak magukban.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentéstétel Nyomon követés és értékelés
A Bizottság legkésőbb 2009. december 31-
ig tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot az e rendelet alapján elfogadott
intézkedésekről. A Bizottság legkésőbb
2012. december 31-ig jelentést készít 
számukra az intézkedések végrehajtásáról, 
amely a lehetőség szerint kitér az e 
rendelet alapján nyújtott támogatás fő 
eredményeire és hatásaira.

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot az e 
rendelet alapján elfogadandó
intézkedésekről. A Bizottság először 2009 
szeptemberében nyújtja be az előirányzott 
tevékenységek előzetes mérlegét, amely 
adott esetben lehetővé teszi az eszköz 
céljaihoz való hozzáigazítását. Az eszköz 
finanszírozásának részletes 
felhasználására vonatkozó, az eszköz 
bevezetését megelőzően bemutatott 
előzetes tervhez kapcsolódóan a Bizottság
legkésőbb 2010. december 31-ig benyújtja 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
az eszköz végrehajtásának részletes 
értékelését az eredmények és a 
célországokban elért hatások kiértékelése 
céljából.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy a Bizottság rendszeresen tájékoztassa az Európai Parlamentet és a Tanácsot az 
eszköz megvalósításának alakulásáról és eredményeiről. Szükségesnek tűnik, hogy az 
eszközről félidős mérleg, majd részletes záró értékelés készüljön annak érdekében, hogy 
felmérje annak tényleges hatásait az élelmiszerválság által a leginkább érintett 
társadalmakban.
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