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ĪSS PAMATOJUMS

I) Cenu paaugstināšanās kā pārtikas krīzes iemesls

Pēdējie divi gadi raksturīgi ar iespaidīgu pavērsienu pasaules lauksaimniecības un pārtikas 
tirgū, kura 30 gadu garumā reģistrētās tendences mūs pieradinājušas pie pastāvīga cenu reālās 
vērtības krituma. Cenu paaugstināšanās, ko izraisījušas šīs izmaiņas, radījusi 
makroekonomisku haosu un ievērojamu pārtikas krīzi, kas vissmagāk skārusi planētas 
vismazāk aizsargātos iedzīvotājus, it īpaši valstīs, kur notiek kara darbība un ir viszemākais 
dzīves līmenis, un joprojām vairāk nekā 50 % budžeta tiek tērēts uzturam. Minētā cenu 
paaugstināšanās vēl vairāk pasliktina nabadzības rādītājus, veicina uztura nepietiekamību un 
rada bada risku, kas ietekmē politisko stabilitāti un starptautisko līdzsvaru.

Šī pārtikas krīze, ko apliecina bada periodi pagājušā gada pavasarī, ir saistīta ar pasaules 
pieaugošo strukturālo pieprasījumu pēc pārtikas produktiem demogrāfiskā pieauguma, ēšanas 
paradumu izmaiņu un biodegvielas ražošanas attīstības dēļ.

Tā norit reizē ar finansiālo krīzi, ko iezīmē pieaugošas spekulācijas lauksaimniecības tirgū.
Pārtikas krīze iestājusies brīdī, kad ziemeļu un dienvidu iedzīvotāji apzinājušies klimatiskās 
sasilšanas un dabisko resursu (ūdens, enerģija, bioloģiskā daudzveidība) samazināšanās 
ietekmi uz planētas lauksaimniecību.

Šī krīze, ko nevar uzskatīt par pārejošu, ietekmē pasaules lauksaimniecību kopumā un izvirza 
jautājumus par lauksaimniecisko ražošanu un pārtikas līdzsvaru debašu centrā.

Šī brīža situācija nav vienkārši negadījums. Tā ir agrāko darbību rezultāts, kuru lielā mērā 
ietekmējušas bagātās valstis:

- Pirms 20 gadiem SVF un Pasaules Bankas uzspiestā deregulēšanas un strukturālas 
pielāgošanas politika visnabadzīgākajām valstīm, veicināja šo valstu pārtikas apgādes 
atkarību no importa. Starptautisko pārtikas preču pārāk zemās cenas salīdzinājumā ar vietējās 
produkcijas izmaksām kavēja šo valstu lauksaimniecības attīstību. Atgādināsim, ka šīs 
starptautiskās cenas veido konkurence starp augstas produktivitātes ražošanas zonām, no 
kurām dažas tiek subsidētas.

- PTO sarunas par pasaules lauksaimniecības produktu tirdzniecību (mazāk par 10 % no 
produkcijas), kas iecerētas, lai liberalizētu apmaiņu starp maksātspējīgiem dalībniekiem, 
neļauj piegādāt pārtikas produktus visnabadzīgākajiem patērētājiem.

- Palīdzības politika attīstības jomā uzsākta ar finansiāliem solījumiem, kas netika pildīti.
Turklāt tā pilnībā ignorē lauksaimniecības sektoru, kas tomēr ir izšķirošs faktors jebkurai 
attīstībai un vitāli svarīgs 75 % pasaules nabadzīgāko iedzīvotāju lauksaimnieciskās darbības 
apgabalos. Šobrīd Eiropas Savienība piešķir lauksaimniecībai tikai 4 % no attīstības politikas 
finansējuma.
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Pēc piedzīvotajiem bada periodiem dažādas Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijas ir 
centušās reaģēt uz to, ko varētu kvalificēt kā neatliekamu nepieciešamību pēc pārtikas.

II) Savienības ātra atbilde uz pārtikas cenu straujo paaugstināšanos jaunattīstības 
valstīs

A) Komisijas priekšlikums

Komisija ir centusies atbildēt uz Eiropas Parlamenta, tad dalībvalstu (Vispārējo lietu padome, 
tad Eiropadome no 19. līdz 20. jūnijam) pieprasījumu, uzsākot kolektīvu akciju jaunattīstības 
valstu labā.

Pēc attīstības politikas instrumentu marginālas pielāgošanas kā atbildi uz pārtikas cenu 
paaugstināšanos Komisija piedāvā īstermiņa papildu finansējumu 1 miljarda apmērā no KLP 
pieejamiem fondiem.

Šis finansējums uzskatāms vienlaicīgi par ārkārtas un ilgtermiņa ieguldījumu attīstībā un 
paredzēts, lai atbalstītu ar pārtikas cenu paaugstināšanos visvairāk skarto jaunattīstības valstu 
lauksaimniecības produktu piedāvājumu, kā arī paredz pasākumus, kas ļautu samazināt 
pārtikas cenu paaugstināšanās negatīvās sekas.

Iecerētie pasākumi saistīti ar piekļuves uzlabošanu lauksaimniecības izejvielām un 
lauksaimniecības pakalpojumiem, tostarp mēslošanas līdzekļiem un sēklām, un tipveida 
drošības tīkla pasākumiem, kuru mērķis ir saglabāt vai uzlabot lauksaimniecības ražojumu 
kapacitāti un nodrošināt neaizsargāto iedzīvotāju pamata pārtikas vajadzības.

B) Referenta vispārējais novērtējums

Ņemot vērā pārtikas krīzes dramatiskās sekas visnabadzīgākajās valstīs, referents apliecina 
savu solidaritāti ar Komisijas uzsākto iniciatīvu.

Taču referents vēlas izteikt vairākus apsvērumus:

Budžeta apsvērumi:

- Neapstrīdot iniciatīvu, referents norāda, ka līdzekļu atskaitīšana no KLP neizmantotajiem 
fondiem būtu jāuztver kā izņēmuma gadījums. Ir svarīgi, lai nākotnē Savienība spētu pildīt 
visas saistības pret saviem lauksaimniekiem un it īpaši jauno dalībvalstu lauksaimniekiem, 
kas vēl nesaņem tādu pašu atbalstu kā viņu kolēģi 15 vecajās dalībvalstīs. Tāpat Komisijai un 
Padomei jānorāda, ka lauksaimniecības produktu cenu paaugstināšanās negatīvi un pat 
katastrofāli ietekmējusi atsevišķus Eiropas lauksaimniekus, jo īpaši lopkopjus. Tāpēc būtu 
jānoskaidro viņu situācija ne tikai budžeta sagatavošanas gaitā, bet arī saistībā ar KLP 
pārkārtošanu, ko paredz „veselības pārbaude”. Visbeidzot, atsaucoties uz pēdējo finanšu 
perspektīvu kontekstu, referents atgādina dalībvalstīm, ka nevar mūžīgi gribēt aizvien vairāk 
Eiropas, radot jaunu vai padziļinot agrāko Kopienas politiku, iepriekš nepiešķirot tās 
realizācijai budžeta līdzekļus, kuri, ja vien tie būtu pieejami, iespējams, ļautu atrast alternatīvu 
Komisijas ierosinātajam risinājumam.
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Apsvērumi par iniciatīvas lauksaimniecības sadaļu:

- Referents izsaka gandarījumu, ka beidzot lauksaimniecībai, it īpaši visnabadzīgāko valstu 
lauksaimnieciskajai ražošanai, tiek veltīta lielāka uzmanība. Viņš uzskata, ka nepieciešams 
attīstīt visas pasaules lauksaimniecības un pārtikas kultūras, lai katrs reģions varētu maksimāli 
nodrošināt savu iedzīvotāju vajadzības.

- Viņš apsveic Komisiju, ka tā galveno uzmanību pievērsusi pasākumiem, kuru mērķis ir 
atvieglot ražošanas uzsākšanu: visnabadzīgāko lauksaimnieku (kuri pārstāv aptuveni 80 % 
iedzīvotāju ar nepietiekamu pārtikas daudzumu) piekļuve resursiem un pakalpojumiem, kā arī 
drošības tīkla pasākumiem, kas varētu pozitīvi ietekmēt vietējo ražojumu noietu, uzlabojot 
nabadzīgo patērētāju pirktspēju. Referents vēlētos, lai Komisija precizētu iniciatīvas (pieeja 
ūdens resursiem, mikrokredītiem, atbalsts ražotāju organizēšanai ražošanas procesam, 
produkcijas laišanai tirgū un uzglabāšanai), ko varētu finansēt.

- Efektivitātes veicināšanai referents iesaka Komisijai iekļaut šo mehānismu globālā 
stratēģijā, kuras mērķis ir veicināt lauksaimniecisko ražošanu ilgtspējīgas attīstības ietvaros, 
kas pielāgota iedzīvotāju vajadzībām un attiecīgo teritoriju dabiskajam potenciālam. Tas 
saistīts ar diviem nosacījumiem:

1) Savlaicīga rīcība

Referents šaubās par šīs iniciatīvas ilglaicīgu efektu. Iesaistīšanās minētajā mehānismā ir 
paredzēta īstermiņā, savukārt lauksaimniecības potenciāla realizācijai nepieciešams laiks un 
nepārtrauktība. Lauksaimniekam vienmēr jāveido prognozes vismaz vienam un pat vairākiem 
gadiem (lauksaimniecības kultūras, investīcijas…). Lauksaimniekam nepieciešama stabilitāte, 
prognozējamība, ieskaitot saražoto produktu cenu stabilitāti. Kas notiks pēc gada, kad 
ieguldītie līdzekļi ražošanai nepieciešamo resursu un pakalpojumu pieejai un vēlāk drošības 
tīkla pasākumiem, kurus finansēs minētais mehānisms, būs beigušies? Vai šāds aspekts 
pietiekami ņemts vērā esošajos vidēja un ilgtermiņa attīstības instrumentos, kuri, kā tiek 
apgalvots, pavisam nesen savstarpēji izlīdzināti, lai iekļautu pārtikas produktu cenu 
paaugstināšanos, bet kuros lauksaimniecībai atvēlētā daļa joprojām ir ļoti neliela?

2) Rīcība uz ekonomiskās kontroles pamata

Globalizētas un aizvien vairāk liberalizētas ekonomikas apstākļos lauksaimniecības un 
pārtikas preču pēc savas būtības nestabilie, starptautiskie tirgi konfrontēti ar ārkārtīgi atšķirīgo 
konkurences spēju pasaules lauksaimniecībā. To izraisa smagās svārstības visnabadzīgāko 
valstu vietējā tirgū, jo, kā jau minēts iepriekš, šīm valstīm praktiski nav aizsargmehānismu uz 
robežām. Šāda situācija traucē vietējās ražošanas attīstību, kad pasaules kursi ir zemi. Taču 
pretējā gadījumā, kad kursi ir tik augsti kā patlaban, šķiet neiespējami tos samazināt, ja netiek 
regulēta pasaules ražošana un kursi. Tāpēc referents izsaka neizpratni, kā Komisija cer ar šo 
„vienkāršo mehānismu” samazināt pārtikas cenu paaugstināšanos.

- Mehānisma ieviešanas gaitā Komisija nepiemin vietējo dalībnieku piedalīšanos 
(lauksaimnieki, patērētāji, atbildīgās personas), pat NVO, lai gan sekmīga attīstība vienmēr 
notiek pēc pašu dalībnieku iniciatīvas.
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Apsvērumi par šī mehānisma ieviešanu:

Referents vēlas būt pārliecināts, ka Savienības administratīvā kapacitāte dos iespēju efektīvi 
izmantot kredītu 1 miljarda apmērā. Tāpēc viņš pieprasa, lai Komisija rīkotos pēc vienotas
stratēģijas un saskaņā ar citām programmām un attīstības akcijām.

Tāpat referents aicina Komisiju nodrošināt maksimālas garantijas organizācijām, ar kurām 
tiks slēgti darījumi. Tāpēc ziņotājs vēlētos paplašināt to struktūru spektru, kas varētu sniegt 
palīdzību eksperimentālām NVO tipa organizācijām, un kurām būtu piemēroti līdzekļi un 
vispāratzīta pieredze.

Referents vēlas, lai Komisija nodrošina pēc iespējas caurredzamu 1 miljarda izmantošanas 
procesu un tāpēc izstrādā izlietošanas prognozējamo plānu, ieskaitot iecerēto pasākumu 
sīkāku aprakstu, norādot aprēķinātos mērķus, finansējuma daļu, kas tiem iedalīta, līdzekļus, 
kas paredzēti, lai nodrošinātu mehānisma darbību. Šis plāns būtu jāapstiprina ar komitoloģijas 
procedūru, kas ļautu Eiropas Parlamentam saņemt attiecīgo informāciju. Tādējādi tiks 
ievērojami atvieglots gala vērtējums. Referents piedāvā izveidot provizorisku bilanci līdz 
2009. gada septembrim, lai iespēju robežās pielāgotu pasākumus mērķa valstu iedzīvotāju 
steidzamākajām vajadzībām.

Secinājumi

Eiropas Savienībai ar pieejamiem nozīmīgiem cilvēku un finansiāliem resursiem būtu jāreaģē 
daudz aktīvāk un ar ilglaicīgāku mērķi, jāsāk daudz ambiciozāka, brīvprātīgāka politika 
starptautiskajā arēnā, lai nodrošinātu pārtikas līdzsvaru un attīstību visā pasaulē. Tāpēc 
jāpiesaista dalībnieki no visas pasaules, lai apspriestu konkrētus priekšlikumus:

- ANO ietvaros dibināt „Starptautisko Pārtikas drošības un attīstības padomi”, kas būtu 
atbildīga par krīžu kontroli. Koordinējot FAO, Pasaules Bankas, SVF un Starptautiskās 
kopienas stratēģiju izvēli, šim instrumentam vajadzētu atvieglot lauksaimniecības un pārtikas 
politikas ieviešanu katrā pasaules reģionā. Reģionālās integrācijas ieviešana būtu pirmais 
solis.

- Svarīgi atjaunot vismaz minimālu starptautisko tirgu kontroli, lai nodrošinātu apgādi un 
zināmu cenu stabilitāti visu patērētāju un ražotāju interesēs pasaulē. Drošības uzkrājumu 
atjaunošana ir nepieciešama, lai reaģētu uz ārkārtas situācijām visā pasaulē (ieskaitot Eiropas 
pārtikas krājumu vajadzības) un ierobežotu spekulāciju fenomenu, kas pēdējo mēnešu laikā 
parādījies lauksaimniecības tirgū.

- Jānostiprina palīdzība attīstībai un tās daļa, kas veltīta lauksaimniecībai, nopietni jāpārskata.

GROZĪJUMI
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Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nesenā pārtikas cenu paaugstināšanās ir 
radījusi dramatisku situāciju vairākās 
jaunattīstības valstīs un to iedzīvotājiem. 
Tas izraisa risku, ka vēl simtiem miljonu 
cilvēku nonāks galējā nabadzībā, un rada 
nepieciešamību pēc lielākas solidaritātes ar 
šiem iedzīvotājiem.

(1) Nesenā pārtikas cenu paaugstināšanās, 
kas bija paredzama, jo uz to norādīja 
piedāvājuma un pieprasījuma situācija 
pasaules lauksaimniecības un pārtikas 
produktu tirgos, ir radījusi dramatisku 
situāciju vairākās jaunattīstības valstīs un 
to iedzīvotājiem. Šī pārtikas krīze kopā ar 
finanšu un enerģētikas krīzi, kā arī vides 
apstākļu pasliktināšanos (atmosfēras 
sasilšanu, ūdens trūkumu, bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos utt.) izraisa 
risku, ka vēl simtiem miljonu cilvēku 
nonāks galējā nabadzībā, un rada 
nepieciešamību pēc lielākas solidaritātes ar 
šiem iedzīvotājiem. Dati par situāciju 
nākotnē pārtikas jomā ļauj domāt, ka šī 
pārtikas krīze, kas ietekmē 
visnabadzīgākos iedzīvotājus gan 
dienvidos, gan ziemeļos, turpināsies arī 
turpmākajos gados.

Or. fr

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tāpēc ar šo regulu jāizveido 
finansēšanas mehānisms ātrai reaģēšanai 
uz krīzi, ko izraisījušas pārtikas augstās 
cenas jaunattīstības valstīs.

(2) Papildus Eiropas Savienības attīstības 
politikai, kas ir pārāk ilgi liegusi atbalstu 
lauksaimniecībai un it īpaši pārtikas 
produktu ražošanai, ar šo regulu jāizveido 
finansēšanas mehānisms ātrai reaģēšanai 
uz krīzi, ko izraisījušas pārtikas augstās 
cenas jaunattīstības valstīs.

Or. fr

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Rezultātā ir jāpieņem īpašs 
finansēšanas mehānisms, kas papildina 
esošos attīstības instrumentus un humānās 
palīdzības instrumentu, lai pieņemtu
steidzamus un papildu pasākumus, kas ātri 
novērš pašreizējās pārtikas cenu 
paaugstināšanās situācijas sekas 
jaunattīstības valstīs.

(14) Rezultātā ir jāpieņem īpašs 
finansēšanas mehānisms, kas papildina 
esošos attīstības instrumentus un humānās 
palīdzības instrumentu. Šim mehānismam 
jābūt daļai no vispārējas attīstības 
stratēģijas ar skaidri noteiktiem mērķiem 
un atbilstošiem resursiem, nodrošinot 
vienotību starp šo instrumentu un pārējo 
palīdzību, ko paredz ES īstermiņa, vidēja 
termiņa un ilgtermiņa instrumenti. Šim 
mehānismam jāļauj veikt steidzamus un 
papildu pasākumus, kas ātri novērš 



PA\742216LV.doc 9/16 PE412.2008v01-00

LV

pašreizējās pārtikas cenu paaugstināšanās 
situācijas sekas jaunattīstības valstīs. Tam 
kopā ar jau pieņemtajām programmām 
un izmantojot laikā sadalītus resursus arī 
jāļauj sniegt būtisku un prioritāru 
palīdzību lauksaimniecības un 
lauksaimnieciskās ražošanas ilgtspējīgai 
attīstībai visnabadzīgākajās valstīs, lai 
palielinātu pārtikas piegādi un 
samazinātu atkarību, ko rada pārtikas 
trūkums.

Or. fr

Pamatojums

Pārtikas krīze liek strauji reaģēt, bet arī plānot ilgtermiņa stratēģiju, lai palīdzētu attīstīt 
lauksaimniecību un veicinātu lauksaimniecības produktu piedāvājumu. Resursu iegūšanas 
process lauksaimnieciskā ceļā un lauksaimniecības modernizācija notiek lēni. Turklāt 
lauksaimniekiem ražošanai ir vajadzīga skaidrība par nākotni un stabilitāte. Tādēļ ir ne tikai 
būtiski jāpalielina lauksaimniecībai piešķiramo līdzekļu apjoms, bet tiem arī jābūt piešķirtiem 
uz ilgu laiku.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar šo mehānismu pieņemtajiem 
pasākumiem jāpalīdz jaunattīstības valstīm 
palielināt lauksaimniecības ražību 
nākamajās sezonās, ātri reaģēt uz valstu un 
to iedzīvotāju neatliekamām vajadzībām un 
veikt sākotnējos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi, lai pēc iespējas novērstu 
turpmākas pārtikas nedrošības situācijas, 
kā arī sekmēt augsto pārtikas cenu seku 
mazināšanu pasaulē ne tikai nabadzīgāko 
iedzīvotāju labā, bet arī Eiropas patērētāju 
un lauksaimnieku labā.

(15) Ar šo mehānismu pieņemtajiem 
pasākumiem jāpalīdz jaunattīstības valstīm 
palielināt lauksaimniecības ražību 
nākamajās sezonās, ātri reaģēt uz valstu un 
to iedzīvotāju neatliekamām vajadzībām un 
veikt sākotnējos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi, lai pēc iespējas novērstu 
turpmākas pārtikas nedrošības situācijas, 
kā arī sekmēt augsto pārtikas cenu seku 
mazināšanu pasaulē ne tikai nabadzīgāko 
iedzīvotāju labā, bet arī Eiropas patērētāju
un lauksaimnieku labā. Augsto cenu 
ietekmes mazināšana pasaulē ir iespējama 
tikai tad, ja visas pasaules valstis (tostarp 
bagātās valstis ar vislielāko atbildību) 
kopīgi risinās pārtikas līdzsvara problēmu 
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un rīkosies ar mērķi stabilizēt pasaules 
cenas, lai visi pasaules reģioni varētu 
attīstīt lauksaimniecību un apmierināt 
savu iedzīvotāju vajadzības. Šāds mērķis 
pieprasa tālredzīgu lauksaimniecības 
nozares regulējumu un pārtikas 
uzkrājumu veidošanu, lai varētu risināt 
ārkārtas problēmas (dabas katastrofu u. c. 
ārkārtas notikumu rezultātā). Turklāt 
Savienībai jāveicina jaunattīstības valstu 
reģionālā integrācija, kurai bez 
ģeopolitiskām interesēm ir tāda 
priekšrocība, ka tas ir pirmais solis 
lauksaimniecības politikas izstrādē, 
līdzīgi, kā to izdarīja Kopiena vairāk nekā 
pirms piecdesmit gadiem.

Or. fr

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šajā regulā paredzēto pasākumu 
būtība prasa izveidot efektīvas, elastīgas, 
pārredzamas un ātras lēmumu pieņemšanas 
procedūras to finansēšanai, ar stabilu 
sadarbību starp visām attiecīgajām 
iestādēm. Šai regulai jo īpaši jānodrošina 
finansējums jau sāktiem pasākumiem, 
kurus starptautiskas organizācijas atbalsta 

(16) Šajā regulā paredzēto pasākumu 
būtība prasa izveidot efektīvas, elastīgas, 
pārredzamas un ātras lēmumu pieņemšanas 
procedūras to finansēšanai, ar stabilu 
sadarbību starp visām attiecīgajām 
publiskajām vai privātajām iestādēm.
Mehānismā paredzētā finansējuma 
izmantošana jānosaka detalizēti un 
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vai ir gatavas atbalstīt pirms šīs regulas 
pieņemšanas, no 2008. gada 20. jūnija, kas 
atbilst Eiropadomes secinājumu datumam.

precīza plāna veidā, atsevišķi nosakot 
katru pasākumu ar tā kvantitatīvajiem 
mērķiem, katram mērķim paredzēto 
finansējumu un plānotajiem 
administrācijas resursiem, tādējādi, 
sniedzot visus šos elementus, tiks 
atvieglota vērtēšana. Šai regulai jo īpaši 
jānodrošina finansējums jau sāktiem 
pasākumiem, kurus starptautiskas 
organizācijas un publiskas vai privātas 
organizācijas (nevalstiskās, reģionālās 
u. c. organizācijas) atbalsta vai ir gatavas 
atbalstīt pirms šīs regulas pieņemšanas, no 
2008. gada 20. jūnija, kas atbilst 
Eiropadomes secinājumu datumam.

Or. fr

Pamatojums

EUR 1 miljards jāizmanto pēc iespējas efektīvāk un pārredzamāk, kā arī būtu lietderīgi tā 
izmantošanu noteikt precīzā plānā. Tas ļautu novērtēt ietekmi un veikt mehānisma vērtējumu. 
Runa nav par tērēšanu tērēšanas dēļ, lai tādējādi iegūtu tīru sirdsapziņu. Arī efektivitātes un 
visnabadzīgāko iedzīvotāju dēļ būtu lietderīgi palielināt to organizāciju skaitu, ar kurām
Komisija slēgs līgumus par mehānisma īstenošanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopiena finansē pasākumus, kas vērsti 
uz atbalstu ātrai un tiešai reaģēšanai uz 
pārtikas cenu paaugstināšanos 
jaunattīstības valstīs, laikposmā starp 
ārkārtas palīdzību un vidēja termiņa un 
ilgtermiņa sadarbību attīstības jomā.

1. Kopiena finansē pasākumus, kas vērsti 
uz atbalstu ātrai un tiešai reaģēšanai uz 
pārtikas cenu paaugstināšanos 
jaunattīstības valstīs, laikposmā starp 
ārkārtas palīdzību un vidēja termiņa un 
ilgtermiņa sadarbību attīstības jomā. Šie 
pasākumi ir daļa no vispārējas attīstības 
stratēģijas, kurai ir precīzi mērķi un 
līdzekļi un kura nodrošina atbilstību starp 
visiem ārkārtas palīdzības un attīstības 
instrumentiem. Ar šiem pasākumiem tiks 
nodrošināta palīdzība ārkārtas situācijās, 
kā arī, kas ir galvenais — laika gaitā tiks 
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veicināta lauksaimniecības attīstība un 
ražošana visnabadzīgākajās valstīs, lai tās 
spētu labāk apmierināt vajadzības un 
iegūt autonomiju pārtikas jomā.

Or. fr

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem 1. punktā paredzētos 
pasākumus. Ar tiem finansē starptautiskus 
pasākumus, kas paredzēti, lai atbalstītu šīs 
regulas nolūku un mērķus, un kurus īsteno 
ar reģionālu un globālu starptautisku 
organizāciju starpniecību. Tā par to 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Komisija pieņem 1. punktā paredzētos 
pasākumus. Ar tiem finansē starptautiskus 
pasākumus, kas paredzēti, lai atbalstītu šīs 
regulas nolūku un mērķus, un kurus īsteno 
ar reģionālu vai starptautisku, publisku vai 
privātu globālu organizāciju starpniecību. 
Tā par to informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi.

Or. fr

Pamatojums

Mehānismu var piemērot starptautiskas vai reģionālas, publiskas vai privātas organizācijas 
ar vispāratzītu pieredzi un zinātību. Ir svarīgi, lai Komisijas izvēli noteiktu efektivitāte 
attiecībā uz mērķu sasniegšanu visnabadzīgāko iedzīvotāju interesēs, nevis administratīvi 
izdevīgākais risinājums pašai Komisijai, kas ļautu pēc iespējas ātrāk iztērēt EUR 1 miljardu.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Starptautiskas organizācijas, tostarp 
reģionālas organizācijas, (turpmāk tekstā 
„starptautiskas organizācijas”) tiks 
izraudzītas, pamatojoties uz to spēju 
nodrošināt ātru un kvalitatīvu reaģēšanu uz 
mērķa jaunattīstības valstu īpašajām 
vajadzībām saistībā ar šīs regulas mērķiem.

5. Starptautiskas organizācijas, tostarp 
reģionālas organizācijas, gan publiskas, 
gan privātas, piemēram, nevalstiskās 
organizācijas, (turpmāk tekstā 
„starptautiskas organizācijas”) tiks 
izraudzītas, pamatojoties uz to spēju 
nodrošināt ātru reaģēšanu ar visaugstāko 
izmaksu lietderību un vislabāko iespējamo 
kvalitāti attiecībā uz mērķa jaunattīstības 
valstu īpašajām vajadzībām saistībā ar šīs 
regulas mērķiem.

Or. fr

Pamatojums

Mehānismu var īstenot starptautiskas vai reģionālas, publiskas vai privātas NVO veida 
organizācijas ar vispāratzītu pieredzi un zinātību. Ir svarīgi, lai Komisijas izvēli noteiktu 
efektivitāte attiecībā uz mērķu sasniegšanu visnabadzīgāko iedzīvotāju interesēs, nevis 
administratīvi izdevīgākais risinājums pašai Komisijai, kas ļautu pēc iespējas ātrāk iztērēt 
EUR 1 miljardu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dažādos attīstības instrumentus un šo 
mehānismu piemēro, lai nodrošinātu 
sadarbības nepārtrauktību, jo īpaši attiecībā 
uz pāreju no ārkārtas pasākumiem uz 
vidēja termiņa un ilgtermiņa pasākumiem.

Dažādos attīstības instrumentus un šo 
mehānismu piemēro, lai nodrošinātu 
sadarbības nepārtrauktību, jo īpaši attiecībā 
uz pāreju no ārkārtas pasākumiem uz 
vidēja termiņa un ilgtermiņa pasākumiem. 
Turpmāk visos attīstības instrumentos 
nozīmīgāka daļa jāatvēl lauksaimniecībai 
un lauksaimnieciskajai ražošanai, bez kā 
neviena valsts nevar nodrošināt 
ilgtspējīgu attīstību, kuras viens no 
prioritārajiem mērķiem ir nodrošināt 
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pietiekamu daudzumu pārtikas saviem 
iedzīvotājiem.

Or. fr

Pamatojums

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.)

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopienas palīdzību un sadarbību īsteno, 
izmantojot lēmumu kopumu par to atbalsta 
pasākumu finansēšanu, kas aprakstīti 
1. panta 1., 2. un 3. punktā šajā regulā, 
kuru pieņem Komisija.

1. Kopienas palīdzību un sadarbību īsteno, 
izmantojot lēmumu kopumu par to atbalsta 
pasākumu finansēšanu, kas aprakstīti 
1. panta 1., 2. un 3. punktā un 3. panta 
2. punktā šajā regulā, kuru pieņem 
Komisija. Pirms šī mehānisma 
finansēšanas Komisija sagatavo precīzu 
plānu tā izmantošanai, skaidri nosakot 
visus paredzētos pasākumus, kvantitatīvos 
mērķus, katram mērķim paredzēto 
finansējumu un mehānisma īstenošanai 
plānotos administrācijas resursus. 
Lēmumu par plāna īstenošanu pieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas noteikta Padomes
1999. gada 28. jūnija Lēmumā 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību1.
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

Or. fr
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai Komisija sīki atskaitītos par EUR 1 miljarda izmantošanu, iesniedzot plānu, ko 
jāpieņem, izmantojot komitoloģijas procedūru, un kas ļaus Eiropas Parlamentam būt 
informētam. Šāds plāns pēc tam palīdzēs veikt mehānisma novērtējumu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pasākumi, lai uzlabotu piekļuvi 
lauksaimniecības izejvielām un
pakalpojumiem, tostarp mēslošanas 
līdzekļiem un sēklām;

a) pasākumi, lai uzlabotu piekļuvi 
lauksaimniecības izejvielām (mēslošanas 
līdzekļiem, sēklām utt.), pakalpojumiem 
(konsultācijām), ūdenim un 
finansējumam (mikrokredītiem), ražotāju 
kolektīvo organizāciju izveidi (ražošanai 
un reģionālo tirgu attīstībai) un ražas 
uzglabāšanu;

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi konkrētāk noteikt iespējamos pasākumus, lai pēc iespējas drīzāk palielinātu 
lauksaimniecības produktu piedāvājumu. Šīm darbībām jānotiek paralēli ārkārtas palīdzības 
pasākumiem un spēkā esošajām attīstības programmām, kurās var iekļaut plašākus lauku 
attīstības pasākumus.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumu sniegšana Pārraudzība un izvērtēšana
Komisija vēlākais līdz 2009. gada 
31. decembrim informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par pasākumiem, 
kurus tā ir pieņēmusi saskaņā ar šo regulu. 
Komisija vēlākais līdz 2012. gada 31. 
decembrim sniedz tiem ziņojumu par 

Komisija regulāri informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par pasākumiem, 
kurus tā pieņem saskaņā ar šo regulu. 
Komisija 2009. gada septembrī tiem 
iesniedz pirmo provizorisko pārskatu par 
veiktajiem pasākumiem, lai mehānisma 
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pasākumu īstenošanu, tostarp iespēju 
robežās par šīs regulas ietvaros sniegtās 
palīdzības galvenajiem rezultātiem un 
ietekmi.

saturu varētu pielāgot tā mērķiem.
Saistībā ar detalizēto plānu par 
mehānismā paredzētā finansējuma 
izmantošanu, ko iesniedz pirms tā 
īstenošanas, Komisija vēlākais līdz 
2010. gada 31. decembrim iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
precīzu mehānisma īstenošanas 
novērtējumu, lai izvērtētu reālos 
rezultātus un ietekmi mērķa valstīs.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi par mehānisma 
darbību un tās rezultātiem. Tādēļ ir jāsagatavo pirmais provizoriskais pārskats un pēc tam 
detalizēts gala vērtējums, lai novērtētu reālo ietekmi uz iedzīvotājiem, kurus visvairāk ietekmē 
pārtikas krīze.
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