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TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Maisto produktų krizę lėmusio kainų kilimo priežastys 

Per pastaruosius porą metų pasaulio žemės ūkio ir maisto produktų rinkose įvyko didelių 
pokyčių. Dėl tokių prieš 30 metų pradėjusių ryškėti tendencijų nuolatinis faktinių prekių kainų 
mažėjimas tapo mums įprastas reiškinys. Staigus kainų kilimas sukėlė sąmyšį ekonomikoje ir 
virto tikra maisto produktų krize, o skaudžiausiai paveikė pažeidžiamiausius, ypač 
kariaujančių ir mažiausiai išsivysčiusių šalių, gyventojus, kurie vis dar priversti maistui skirti 
daugiau kaip 50 % pajamų. Dėl kainų kilimo padidėjo ir taip aukštas nepritekliaus, 
nevisavertės mitybos ir bado rizikos lygis, o tai, kaip žinome, turėjo įtakos politiniam 
stabilumui ir tarptautinei geostrateginei pusiausvyrai. 

Maisto produktų krizė, pavasarį sukėlusi dramatiškas badaujančiųjų riaušes, susijusi su 
pasauliniu žemės ūkio produktų paklausos struktūriniu augimu, kuris savo ruožtu siejamas su 
demografiniu augimu, pasikeitusiais mitybos įpročiais, besiplečiančia biodegalų gamyba.

Maisto produktų krizė taip pat siejama su finansų krize, kuriai būdinga didėjanti spekuliacija 
žemės ūkio rinkose. Be to, ji sustiprėjo būtent tuo metu, kai ir šiaurės, ir pietų šalyse 
pradedamas vertinti klimato atšilimo ir senkančių gamtos išteklių (vandens, energijos, 
biologinės įvairovės ir pan.) poveikis žemės ūkio veiklai visoje planetoje. 

Ši krizė nėra laikina ir veikia visą žemės ūkio sektorių, todėl klausimai dėl žemės ūkio 
produkcijos ir apsirūpinimo maistu pusiausvyros pasaulyje tampa svarbiausiais diskusijų 
metu.

Tokioje padėtyje atsidūrėme neatsitiktinai. Ją lėmė daugelis praeityje padarytų sprendimų, 
kuriems įtakos dažnai turėjo turtingos šalys: 

– Dėl jau 20 metų Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko diktuojamų sprendimų dėl 
reguliavimo panaikinimo ir struktūrinio sureguliavimo politikos neturtingiausių šalių 
aprūpinimas maisto produktais tapo labai priklausomas nuo importo. Palyginti su vietos 
gamybos sąnaudomis, pernelyg mažos maisto produktų kainos tarptautinėje rinkoje sulėtino 
šių šalių žemės ūkio vystymąsi. Reikia priminti, kad kainos tarptautinėje rinkoje priklauso 
nuo konkurencijos didelio produktyvumo gamybos ir auginimo srityse, o kai kuriose iš jų 
gaunama subsidijų.

– PPO derybomis dėl pasaulinės prekybos žemės ūkio produktais (mažiau nei 10 % gamybos) 
siekiama liberalizuoti prekybą tarp mokių šalių, tačiau taip užkertamas kelias tiekti maisto 
produktus skurdžiausiai gyvenantiems vartotojams.

– Buvo įsipareigota plėtoti paramos vystymuisi politiką remiantis finansiniais pažadais, tačiau 
jų nebuvo laikytasi. Atvirkščiai, parama žemės ūkio sektoriui, esminiam bet kokio vystymosi 
pradžiai ir gyvybiškai svarbaus 75 % vargingai gyvenančių pasaulio gyventojų, įsikūrusių 
kaimo vietovėse, sumažėjo iš esmės. Šiuo metu Europos Sąjunga žemės ūkiui skiria vos 4 % 
numatytų paramos vystymuisi asignavimų.
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Dėl skausmingų badaujančiųjų demonstracijų pasekmių įvairios ES ir tarptautinės institucijos 
stengiasi reaguoti į tai, ką galėtume vadinti skubios maisto paramos reikalaujančia padėtimi.

II. Greitas ES reagavimas į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse

A. Komisijos pasiūlymas

Komisija stengiasi reaguoti į birželio 19 ir 20 d Europos Parlamento ir valstybių narių 
kreipimąsi į Bendrųjų reikalų tarybą ir į Europos Vadovų Tarybą ir pradeda bendrus veiksmus 
besivystančioms šalims paremti.

Šiek tiek pritaikiusi turimas paramos vystymuisi politikos priemones, reaguodama į maisto 
produktų kainų kilimą, Komisija siūlo skirti papildomą trumpalaikį 1 mlrd. EUR finansavimą 
iš bendrosios žemės ūkio politikos fondų.

Šia iniciatyva, įgyvendinama suteikus skubią pagalbą ir prieš teikiant paramą vystymuisi, 
siekiama didinti žemės ūkio produktų pasiūlą besivystančiose šalyse, labiausiai 
nukentėjusiose nuo maisto produktų kainų šuolio, ir remti veiklą, mažinančią neigiamus kainų 
šuolio padarinius.

Numatytomis priemonėmis ketinama pagerinti galimybę naudotis žemės ūkiui reikalingomis 
žaliavomis ir žemės ūkio paslaugomis (įskaitant trąšas ir sėklas) ir sukurti vadinamąjį 
„apsaugos tinklą“, kuriuo siekiama apsaugoti arba didinti žemės ūkio gamybos pajėgumus ir 
patenkinti vargingiausiai gyvenančių šalių būtiniausių maisto produktų poreikį.

B. Bendras pranešėjo vertinimas

Atsižvelgdamas į didelės maisto produktų krizės, ištikusios vargingiausių šalių gyventojus, 
pasekmes, pranešėjas pareiškia esąs solidarus su jais ir palaiko Komisijos iniciatyvą. 

Vis dėlto pranešėjas nori pateikti keletą pastabų dėl šios itin svarbios iniciatyvos: 

Pastabos dėl biudžeto:

– Neneigdamas šios iniciatyvos svarbos pranešėjas pabrėžia, kad lėšų iš nepanaudotų 
bendrosios žemės ūkio politikos fondų turi būti imama tik išskirtiniu atveju. Svarbu, kad 
ateityje ES galėtų laikytis visų įsipareigojimų ūkininkams, ypač naujai įstojusių šalių, dar 
negaunantiems tokios paramos, kokia teikiama 15 narių senbuvių. Taip pat svarbu atkreipti 
Komisijos ir Tarybos dėmesį į tai, kad kainų kilimas ūkio rinkose neigiamai paveikė Europos 
ūkininkus, ypač augintojus, o kai kurių veiklai buvo pražūtingas. Todėl įvertinti, kokioje 
padėtyje jie atsidūrė, reikėtų ir ruošiant biudžetą, ir pertvarkant bendrąją žemės ūkio politiką, 
kaip kad numatyta padaryti sveikatos apsaugos srityje. Pagaliau, atsižvelgdamas į naujausius 
apskaičiavimus, pranešėjas kreipiasi į valstybes nares ir primena, kad neįmanoma tikėtis, kad 
Europa galės teikti vis didesnę paramą, tik kuriant ar stiprinant Bendrijos politiką, bet 
nedidinant biudžeto, o jei lėšų būtų buvę pakankamai, galbūt nereikėtų griebtis Komisijos 
siūlomos išeities.
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Pastabos dėl paramos žemės ūkiui iniciatyvų:

– Pranešėjas džiaugiasi vis didėjančiu dėmesiu žemės ūkiui ir ypač žemės ūkio produkcijai 
neturtingiausiose šalyse. Jo nuomone, būtina vertinti visų šalių žemės ūkius ir maistines 
kultūras, kad kiekvienas regionas maksimaliai patenkintų gyventojų poreikius. 

– Pranešėjas džiaugiasi Komisijos teikiama svarba priemonėms, skirtoms didinti žemės ūkio 
produkciją: neturtingiausių ūkininkų (jie sudaro apie 80 % kenčiančių nuo nevisavertės 
mitybos) priėjimą prie gamtos išteklių ir paslaugų, neturtingų vartotojų perkamąją galią
padidinant „apsaugos tinklo“ numatytomis priemonėmis, skirtomis skatinti vietos gamybą. 
Pranešėjas taip pat pataria Komisijai kuo išsamiau aprašyti visus veiksmus, kurių gali būti 
imtasi siekiant pagerinti gamybą, kaip antai: priėjimas prie vandens, galimybė gauti 
mikrokreditų, gamintojų gamybos ir pasiūlos rinkoje susivienijimų palaikymas, pagalba 
sudarant atsargas. 

– Siekiant veiksmingumo, pranešėjas pataria Komisijai šią lengvatą laikyti pasaulinės 
strategijos dalimi, siekiant paskatinti žemės ūkio produkcijos augimą, tvarios plėtros, 
suderintos su gyventojų poreikiais ir susijusių teritorijų gamtos ištekliais bei galimybėmis, 
programos kontekste. Todėl būtina laikytis dviejų sąlygų: 

1) Veikti atsižvelgiant į laiką:

Pranešėjas abejoja šios iniciatyvos ilgaamžiškumu. Lengvatas teikti įsipareigojama neilgam, 
tačiau tam, kad būtų skatinamos žemės ūkio veiklos galimybės, reikia laiko ir tęstinumo. 
Ūkininkas visuomet turi numatyti savo veiksmus į priekį metams ar daugiau (kalbant apie 
kultūras, investicijas ir pan.). Jam reikia pastovumo, galimybės planuoti, taip pat ir 
parduodamų produktų kainų stabilumo. Kas atsitiks po metų, kai šio finansavimo lėšos, 
skirtos sąnaudoms padengti ir paslaugoms, taip pat „apsaugos tinklo“ priemonėms, išseks? Ar 
buvo pakankamai įvertintos esamų vidutinės trukmės ir ilgalaikės paramos vystymuisi 
priemonių galimybės, kurios, kaip tvirtinama, neseniai priderintos prie maržos, įtraukiant 
maisto produktų kainų kilimą, tačiau žemės ūkiui tenkanti jų dalis tebėra itin maža?

2) Paveikti ekonomikos reguliavimą

Globalioje ir vis liberalesnėje ekonomikoje dėl iš prigimties nestabilių tarptautinių ūkio ir 
maisto produktų rinkų kovoja skirtingo konkurencingumo įvairių šalių žemės ūkiai. Dėl šios 
ypatybės vietines neturtingiausių šalių rinkas kamuoja didelės krizės, kurios, kaip minėta, 
praktiškai nebepriklauso nuo rinkų sienų apsaugos. Kai tarptautinėse rinkose kainos žemos, 
stabdoma vietinės gamybos plėtra. Atvirkščiai, kai jos aukštos, kaip kad šiuo metu, 
neįmanoma jų sumažinti be tam tikro gamybos apimčių koregavimo ir kainų reguliavimo 
tarptautinėse rinkose. Todėl pranešėjas nesupranta, kaip Komisija gali tikėtis, kad ši „kukli 
lengvata“ galėtų sumažinti maisto produktų kainų kilimą.

– Komisija neužsimena kaip teikiant šias lengvatas dalyvaus vietos veikėjai (ūkininkai, 
vartotojai, valdžios atstovai) ir net nevyriausybinės organizacijos, o sėkmingą vystymąsi 
visuomet lemia žmonių galimybės patiems kurti savo likimą.
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Pastabos dėl lengvatos teikimo įgyvendinimo:

Pranešėjas nori būti tikras, kad Sąjungos administracinės galimybės yra pakankamos užtikrinti 
veiksmingą 1 mlrd. EUR paskolos panaudojimą, todėl jis kreipiasi į Komisiją, kad ši veiktų 
pagal bendrąją strategiją, suderintą su kitomis vystymuisi remti skirtomis programomis.

Pranešėjas taip pat pataria Komisijai įsitikinti organizacijų, su kuriomis bus sudarytos 
sutartys, ekonominiu pajėgumu. Tam pranešėjas siūlo sukurti struktūrų tinklą, kuriuo būtų 
galima padėti nevyriausybinėms organizacijoms, turinčioms patirties, atitinkamų lėšų ir 
dirbančioms pagal pripažintą metodiką.

Pranešėjas tikisi, kad Komisija užtikrins, kad 1 mlrd. EUR paskola būtų panaudota kaip 
įmanoma skaidriau. Todėl jis kreipiasi į Komisiją prašydamas sudaryti išankstinį tikslaus šių 
lėšų panaudojimo planą, įtraukiant numatomų veiksmų išsamų aprašymą ir pateikiant tikslų 
veiksmų sąrašą bei nurodant jiems tenkančią finansavimo dalį, taip pat šios lengvatos 
valdymui skirtas priemones. Šis planas bus priimtas taikant komitologijos procedūrą, 
supažindinant Europos Parlamentą. Galutinis vertinimas turi būti supaprastintas. Pranešėjas 
taip pat siūlo pirmąjį išankstinį balansą sudaryti 2009 m. rugsėjo mėn., kad lėšos pirmiausia 
būtų skirtos skubiems neturtingų šalių poreikiams padengti. 

Išvados

Turinti didelių žmogiškųjų ir finansinių išteklių Europos Sąjunga dėl tolygesnio pasaulio 
gyventojų aprūpinimo maisto produktais ir šalių vystymosi turėtų imtis aktyvesnės ir 
ilgalaikės veiklos, o tarptautinėje arenoje vykdyti ambicingesnę ir ryžtingesnę politiką. 
Siekdama šių tikslų Sąjunga turi pateikti konkrečių pasiūlymų ir į jų vykdymą įtraukti kitas 
šalis: 

– Įsteigti krizių valdymui skirtą ir JTO pavaldžią Tarptautinę maisto saugos ir vystymosi 
tarybą. Ši institucija, derindama strateginius Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko ir tarptautinės bendruomenės 
tikslus, turėtų palengvinti žemės ūkio ir maisto produktų politikos įgyvendinimą visuose 
pasaulio regionuose. Regionų integracija taptų pirmuoju žingsniu šia linkme. 

– Tam, kad vartotojų ir viso pasaulio gamintojų labui būtų užtikrintas aprūpinimas maistu ir 
tam tikras kainų stabilumas, būtina įvesti bent minimalų tarptautinių rinkų reguliavimą. O 
reaguojant į skubius atvejus ir siekiant sumažinti spekuliavimo atvejus, pastaraisiais mėnesiais 
įvykusius žemės ūkio rinkose, reikia atkurti maisto produktų atsargas visame pasaulyje 
(įskaitant ir Europos maisto produktų bankams). 

– Vystymuisi skiriama parama pagaliau turi būti padidinta, be to, reikia atsakingai dar kartą 
įvertinti, kokia jos dalis turi tekti žemės ūkiui.

PAKEITIMAI
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Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Dėl pastaruoju metu sparčiai didėjančių 
maisto kainų daug besivystančių šalių ir jų 
gyventojų atsidūrė kritinėje padėtyje. 
Kadangi yra pavojus, kad dar keli šimtai
milijonų žmonių atsidurs itin dideliame 
skurde, būtina labiau solidarizuotis su šiais 
gyventojais.

(1) Dėl pastaruoju metu sparčiai didėjančių 
maisto kainų (tai buvo įmanoma numatyti 
dėl padėties, susijusios su žemės ūkio ir 
maisto produktų pasaulinių rinkų pasiūla 
ir paklausa) daug besivystančių šalių ir jų 
gyventojų atsidūrė kritinėje padėtyje. 
Kadangi dėl maisto produktų krizės, prie 
kurios prisideda finansinė ir energetikos 
krizė ir aplinkos nykimas (klimato 
atšilimas, vandens stygius, biologinės 
įvairovės nykimas ir kt.), yra pavojus, kad 
dar keli šimtai milijonų žmonių atsidurs 
itin dideliame skurde, būtina labiau 
solidarizuotis su šiais gyventojais. 
Atsižvelgiant į visus duomenis apie maisto 
produktų rinkų ateitį galima manyti, kad 
ši maisto produktų krizė, kurią patiria 
Pietų ir Šiaurės pusrutulio skurdžiausiai 
gyvenantys gyventojai, truks ne vienus 
metus.

Or. fr

Pagrindimas

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.



PA\742216LT.doc 8/16 PE412.208v01-00

LT

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Todėl šiuo reglamentu turėtų būti 
sukurta greito reagavimo į didelių maisto 
kainų besivystančiose šalyse sukeltą 
krizinę padėtį finansavimo priemonė.

(2) Todėl šiuo reglamentu turėtų būti 
sukurta greito reagavimo į didelių maisto 
kainų besivystančiose šalyse sukeltą 
krizinę padėtį finansavimo priemonė, kuri 
papildytų dabartinę Europos Sąjungos 
vystymosi politiką, kuri pernelyg ilgai 
nesirūpino parama žemės ūkiui, ypač 
maisto produktų gamybai.

Or. fr

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Dėl to riekia priimti specialią 
finansavimo priemonę, kuri papildytų 
esamas vystymosi priemones ir 
humanitarinės pagalbos priemonę, priimti 
neatidėliotinas ir papildomas priemones, 
kuriomis būtų greitai sprendžiamos šiuo 
metu besivystančiose šalyse didėjančių 
maisto kainų pasekmės.

(14) Dėl to reikia priimti specialią 
finansavimo priemonę, kuri papildytų 
esamas vystymosi priemones ir 
humanitarinės pagalbos priemonę. Ši 
priemonė turėtų įeiti į bendrą vystymosi 
strategiją, kuriai iškelti konkretūs tikslai 
ir skirta atitinkamai lėšų ir pagal kurią ši 
priemonė suderinama su esama Sąjungos 
trumpalaikių bei ilgalaikių priemonių 
parama. Ši priemonė turėtų leisti priimti 
neatidėliotinas ir papildomas priemones, 
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kuriomis būtų greitai sprendžiamos šiuo 
metu besivystančiose šalyse didėjančių 
maisto kainų pasekmės. Ji kartu su 
esamomis programomis taip pat suteiktų 
galimybę skirti daug didesnę prioritetinę 
pagalbą, paskirstant lėšas per tam tikrą 
laikotarpį, tvariam skurdžiausių šalių 
žemės ūkio ir žemės ūkio gamybos 
vystymuisi siekiant padidinti šių šalių 
galimybes apsirūpinti maistu ir sumažinti 
jų priklausomybę maisto produktų srityje.

Or. fr

Pagrindimas

Norint įveikti maisto produktų krizę būtina ne tik skubiai reaguoti, bet ir priimti ilgalaikius 
sprendimus siekiant padėti vystyti žemės ūkį ir paskatinti maisto produktų pasiūlą. Reikia 
laiko norint optimaliai panaudoti kiekvienos žemės ūkio šakos išteklius ir modernizuoti žemės 
ūkį. Be to, ūkininkams reikia perspektyvų ir stabilumo, kad jie galėtų gaminti. Būtent todėl 
būtina gerokai padidinti žemės ūkiui skiriamas lėšas ir jos turi būti paskirstytos per ilgą 
laikotarpį.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Pagal šią Priemonę priimtos 
priemonės turėtų padėti besivystančioms 
šalims padidinti žemės ūkio gamybą 
ateinančiais sezonais, greitai spręsti 
neatidėliotinus šalių ir jų gyventojų 
poreikius ir imtis pirmųjų žingsnių siekiant 
ateityje kiek įmanoma išvengti padėties, 
kai neužtikrinamas aprūpinimas maistu, 
taip pat padėti sumažinti didelių maisto 
kainų pasaulyje poveikį, padedant 
skurdžiausiems žmonėms, tačiau taip pat 
Europos vartotojams ir ūkininkams.

(15) Pagal šią Priemonę priimtos 
priemonės turėtų padėti besivystančioms 
šalims padidinti žemės ūkio gamybą 
ateinančiais sezonais, greitai spręsti 
neatidėliotinus šalių ir jų gyventojų 
poreikius ir imtis pirmųjų žingsnių siekiant 
ateityje kiek įmanoma išvengti padėties, 
kai neužtikrinamas aprūpinimas maistu, 
taip pat padėti sumažinti didelių maisto 
kainų pasaulyje poveikį, padedant 
skurdžiausiems žmonėms, tačiau taip pat 
Europos vartotojams ir ūkininkams. 
Įmanoma sumažinti didelių maisto kainų 
pasaulyje poveikį tik tada, kai visos 
pasaulio valstybės, iš kurių 
turtingiausioms valstybėms tenka didžiulė 
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atsakomybė, svarstys kartu, kaip pasaulyje 
pasiekti apsirūpinimo maisto pusiausvyrą, 
ir imsis priemonių stengdamosi 
stabilizuoti pasaulines kainas, kad 
kiekvienas pasaulio regionas galėtų 
vystyti savo žemės ūkį ir padėti savo 
gyventojams. Norint pasiekti šį tikslą 
reikia protingai reguliuoti žemės ūkio 
ekonomiką ir maisto produktų atsargų, 
kurios leistų įveikti kritines situacijas 
(gaivalines nelaimes ir kt.), sudarymą. Be 
to, Sąjunga turėtų skatinti besivystančių 
šalių regionų integraciją, kuri svarbi ne 
tik geopolitiniu aspektu, bet tai būtų 
pirmieji žingsniai link žemės ūkio 
politikos sukūrimo laikantis gairių, kurias 
Bendrija nustatė daugiau nei prieš 
penkiasdešimt metų.

Or. fr

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Dėl paties šiuo reglamentu nustatomų 
priemonių pobūdžio reikia sukurti 
veiksmingas, lanksčias, skaidrias ir greitas 
finansavimo sprendimų priėmimo 
procedūras, užtikrinant glaudų susijusių 
institucijų bendradarbiavimą. Šiuo 

(16) Dėl paties šiuo reglamentu nustatomų 
priemonių pobūdžio reikia sukurti 
veiksmingas, lanksčias, skaidrias ir greitas 
finansavimo sprendimų priėmimo 
procedūras, užtikrinant glaudų susijusių 
tiek viešųjų, tiek privačiųjų institucijų 
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reglamentu visų pirma turėtų būti įmanoma 
nuo 2008 m. birželio 20 d. – datos, kai 
paskelbtos Europos Vadovų Tarybos 
išvados, finansuoti jau pradėtas priemones, 
kurias tarptautinės organizacijos remia arba 
yra pasirengusios paremti, prieš šio 
reglamento priėmimą.

bendradarbiavimą. Kaip naudoti šios 
priemonės finansavimą reikėtų išsamiai 
išdėstyti tiksliame išankstiniame plane, 
kuriame būtų nurodomos visos 
numatomos priemonės ir jų kiekybiniai 
tikslai, finansavimo dalis, skirta 
kiekvienai iš šių priemonių, taip pat 
administraciniam valdymui skirtos lėšos, 
kadangi visi šie elementai vėliau galėtų 
palengvinti vertinimą. Šiuo reglamentu 
visų pirma turėtų būti įmanoma nuo 
2008 m. birželio 20 d. – datos, kai 
paskelbtos Europos Vadovų Tarybos 
išvados, finansuoti jau pradėtas priemones, 
kurias tarptautinės arba viešosios ar 
privačiosios (nevyriausybinės, vietos ir kt.)
organizacijos remia arba yra pasirengusios
paremti, prieš šio reglamento priėmimą.

Or. fr

Pagrindimas

1 milijardą būtina naudoti kuo veiksmingiau ir skaidriau, todėl tiksliame išankstiniame plane 
naudinga nurodyti, kaip naudoti šias lėšas. Tada bus įmanoma įvertinti jo poveikį ir įvertinti 
šią priemonę. Tai nereiškia, kad reikia išlaidauti tik  tam, kad būtų išlaidaujama, ir turėti 
ramią sąžinę. Be to, siekiant veiksmingumo ir naudos skurdžiausiems gyventojams, būtų 
tikslinga numatyti įvairias organizacijas, su kuriomis Komisija sudarys sutartis įgyvendinama 
šią priemonę.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrija finansuoja priemones, skirtas 
paremti greitus ir tiesioginius veiksmus 
reaguojant į padidėjusias maisto kainas 
besivystančiose šalyse; šios priemonės 
apima laikotarpį tarp skubios pagalbos ir 
vidutinės trukmės ir ilgalaikio vystomojo 
bendradarbiavimo.

1. Bendrija finansuoja priemones, skirtas 
paremti greitus ir tiesioginius veiksmus 
reaguojant į padidėjusias maisto kainas 
besivystančiose šalyse; šios priemonės 
apima laikotarpį tarp skubios pagalbos ir 
vidutinės trukmės ir ilgalaikio vystomojo 
bendradarbiavimo. Jos įeina į bendrą 
vystymosi strategiją, kuriai iškelti 
konkretūs tikslai ir skirta lėšų ir pagal 
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kurią suderinamos visos priemonės, 
skirtos skubiai pagalbai ir vystymuisi. Šios 
priemonės – tai parama kritiniu atveju, 
tačiau jomis taip pat pirmiausia 
padedama, paskirstant lėšas per tam tikrą 
laikotarpį, vystyti skurdžiausių šalių 
žemės ūkį ir plėtoti žemės ūkio gamybą 
siekiant, kad šios šalys galėtų patenkinti 
savo maisto poreikius ir užsitikrintų 
savarankišką apsirūpinimą maistu.

Or. fr

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima 1 dalyje minėtas 
priemones. Jomis turi būti finansuojamos 
tarptautinės iniciatyvos, kuriomis remiami 
šio reglamento tikslai ir siekiai ir kurios 
įgyvendinamos per regionines ir pasaulines 
tarptautines organizacijas. Komisija apie 
tai informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą.

Komisija priima 1 dalyje minėtas 
priemones. Jomis turi būti finansuojamos 
tarptautinės iniciatyvos, kuriomis remiami 
šio reglamento tikslai ir siekiai ir kurios 
įgyvendinamos per regionines ir pasaulines 
tarptautines viešąsias arba privačiąsias
organizacijas. Komisija apie tai informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą.

Or. fr

Pagrindimas

Šią priemonę gali įgyvendinti tarptautinės ar regioninės viešosios organizacijos arba 
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privačiosios organizacijos, kurios turi pripažintų ekspertų ir patirties. Svarbiausia, kad 
Komisija pasirinktų atsižvelgdama į tai, kas gali veiksmingiausiai pasiekti tikslus paisant 
skurdžiausių gyventojų interesų, o ne į jai patogiausią administracinę tvarką, pagal kurią ji 
kuo greičiau galėtų išleisti 1 milijardą eurų.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tarptautinės organizacijos, įskaitant 
regionines organizacijas (toliau –
tarptautinės organizacijos) bus atrinktos 
remiantis jų gebėjimu greitai vykdyti 
aukštos kokybės veiksmus atsižvelgiant į
konkrečius remtinų besivystančių šalių 
poreikius, remiantis šio reglamento tikslais.

5. Tarptautinės viešosios arba privačiosios 
(pvz., nevyriausybinės) organizacijos, 
įskaitant regionines organizacijas (toliau –
tarptautinės organizacijos), bus atrinktos 
remiantis jų gebėjimu greitai ir 
efektyviomis sąnaudomis vykdyti 
aukščiausios kokybės veiksmus siekiant 
patenkinti konkrečius remtinų 
besivystančių šalių poreikius, remiantis šio 
reglamento tikslais.

Or. fr

Pagrindimas

Šią priemonę gali įgyvendinti tarptautinės ar regioninės viešosios organizacijos arba 
privačiosios organizacijos (pvz., NVO), kurios turi pripažintų ekspertų ir patirties. 
Svarbiausia, kad Komisija pasirinktų atsižvelgdama į tai, kas gali veiksmingiausiai pasiekti 
tikslus paisant skurdžiausių gyventojų interesų, o ne į jai patogiausią administracinę tvarką, 
pagal kurią ji kuo greičiau galėtų išleisti 1 milijardą eurų.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirtingos vystymąsi skatinančios 
priemonės ir ši Priemonė taikomos taip, 
kad būtų užtikrintas bendradarbiavimo 
tęstinumas, visų pirma susijęs su perėjimu 
nuo veiksmų reaguojant į krizinę situaciją 
prie vidutinės trukmės ir ilgalaikių 

Skirtingos vystymąsi skatinančios 
priemonės ir ši Priemonė taikomos taip, 
kad būtų užtikrintas bendradarbiavimo 
tęstinumas, visų pirma susijęs su perėjimu 
nuo veiksmų reaguojant į krizinę situaciją 
prie vidutinės trukmės ir ilgalaikių 
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veiksmų. veiksmų. Nuo šiol pagal visas vystymą 
skatinančias priemones skiriama didesnė 
dalis žemės ūkiui ir žemės ūkio gamybai, 
nes be jų jokia šalis negali pasiekti 
tvaraus vystymosi, kurio vienas iš tikslų –
užtikrinti, kad šalies gyventojai turėtų 
pakankamai maisto.

Or. fr

Pagrindimas

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.)

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijos parama ir bendradarbiavimas 
turėtų būti įgyvendinami remiantis šio 
reglamento 1 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytais priemones remiančiais 
finansavimo sprendimais, kuriuos priima 
Komisija.

1. Bendrijos parama ir bendradarbiavimas 
turėtų būti įgyvendinami remiantis šio 
reglamento 1 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse ir 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytais priemones 
remiančiais finansavimo sprendimais, 
kuriuos priima Komisija. Prieš pradedant 
naudoti šios priemonės finansavimą, 
Komisija parengia tikslų išankstinį 
finansavimo panaudojimo planą, kuriame 
išsamiai nurodomos visos numatomos 
priemonės ir jų kiekybiniai tikslai, 
finansavimo dalis, skirta kiekvienai iš šių 
priemonių, ir administraciniam valdymui 
skirtos lėšos. Sprendimas patvirtinti šį 
išankstinį planą priimamas pagal 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, 
numatytą 1999 m. birželio 28 d. Tarybos 
sprendime, nustatančiame Komisijos 
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naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką.
1 OL L 184, 1999 17 7, p. 23.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad Komisija tiksliai nurodytų, kaip bus panaudojamas 1 milijardas, ir pateiktų 
išankstinį planą, kuris turėtų būti priimamas pagal komitologijos procedūrą ir kuris turėtų 
suteiti galimybę Europos Parlamentui gauti informacijos. O vėliau turint tokį planą bus 
lengviau vertinti šią priemonę.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priemonės pagerinti galimybes gauti 
žemės ūkio gamybai reikalingų žaliavų, 
įskaitant trąšas ir sėklas, bei pasinaudoti 
paslaugomis;

a) priemonės pagerinti galimybes gauti 
žemės ūkio gamybai reikalingų žaliavų 
(trąšų ir sėklų), pasinaudoti paslaugomis
(konsultavimo žemės ūkio klausimais), 
gauti vandens ir finansavimą 
(mikrokreditus), taip pat pagerinti 
kolektyvinį gamintojų organizavimą 
(produkcijos ir vietinių rinkų įdiegimo) ir 
derliaus saugojimą;

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu tiksliau nurodyti konkrečias priemones, kurios galėtų būti numatytos siekiant kuo 
greičiau padidinti žemės ūkio pasiūlą. Šie veiksmai turi būti papildomi skubios pagalbos 
priemonėmis ir jau esamomis vystymo programomis, kuriose gali būti numatytos platesnės 
kaimo plėtros priemonės.



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

LT

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacijos teikimas Stebėsena ir vertinimas
Komisija ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 
31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai 
praneša apie pagal šį reglamentą priimtas
priemones. Komisija ne vėliau kaip 
2012 m. gruodžio 31 d. pateikia joms 
priemonių įgyvendinimo ataskaitą apie 
paramos įgyvendinimą ir, kiek įmanoma, 
pagrindinius pagal šį reglamentą 
teikiamos pagalbos rezultatus ir poveikį.

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
reguliariai praneša apie pagal šį 
reglamentą priimamas priemones. 
Komisija 2009 m. rugsėjo mėn. pateikia 
joms pirmąjį laikiną priemonių, kurių 
imtasi, vertinimą, kuris gali leisti 
pritaikyti priemonės turinį prie jos tikslų. 
Atsižvelgdama į prieš priemonės 
įgyvendinimą pateikiamą išankstinį planą, 
kuriame nurodomas išsamus priemonės 
finansavimas, Komisija ne vėliau kaip 
2010 m. gruodžio 31 d. Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia tikslų 
priemonės įgyvendinimo vertinimą, kad 
būtų įvertinti šios priemonės rezultatai ir 
realus poveikis atitinkamose šalyse.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad Komisija reguliariai informuotų Europos Parlamentą ir Tarybą apie priemonės 
įgyvendinimo eigą ir rezultatus. Be to, būtina atlikti pirmąjį tarpinį vertinimą ir vėliau atlikti 
galutinį tikslų vertinimą, kad galima būtų realiai nustatyti, kokia yra šios priemonės reikšmė 
gyventojams, kurie labiausiai nukentėjo nuo maisto produktų krizės.
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