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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

I) Kontekst: wzrost cen leżący u podstaw kryzysu  żywnościowego 

Dwa ostatnie lata pozostaną w pamięci zbiorowej jako lata spektakularnego zwrotu na 
światowych rynkach produktów rolnych i żywności, na których tendencje obserwowane od 
trzydziestu lat przyzwyczaiły nas do stałego spadku realnych cen. Gwałtowny wzrost cen 
spowodowany tą zmianą, zaburzenie równowagi makroekonomicznej oraz prawdziwy kryzys 
żywnościowy są odczuwane najdotkliwiej przez społeczeństwa naszej planety znajdujące się 
w najtrudniejszej sytuacji, a w szczególności przez ludność zamieszkującą kraje będące w 
stanie wojny i najuboższe, w których ponad 50% dostępnych środków finansowych 
przeznaczamych jest na żywność. Konsekwencją tego wzrostu cen było zwiększenie się i tak 
wysokiego już  poziomu ubóstwa, niedożywienie i widmo głodu, co przekłada się na 
wiadome skutki dla stabilności politycznej i międzynarodowej równowagi geopolitycznej. 

Wspomniany kryzys żywnościowy, dramatycznie zobrazowany wiosennymi rozruchami 
wywołanymi widmem głodu, wpisuje się w kontekst ustrukturyzowanego wzrostu 
światowego popytu na produkty rolne, związanego z rozwojem demograficznym, zmianą 
zwyczajów żywieniowych oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na agropaliwa. 

Kryzys ten sprzęga się z kryzysem finansowym, który cechuje intensywna spekulacja na 
rynkach rolnych. Wystąpił on w momencie, w którym pojawiają się, zarówno na północy jak i 
południu, szacunki dotyczące wpływu ocieplenia klimatu oraz niedoboru zasobów 
naturalnych (woda, energia, utrata różnorodności biologicznej, itp.) na rolnictwo w skali 
globalnej.

Kryzys ten, który nie jest jedynie sytuacją przejściową, dotyka działalności rolnej na całym 
świecie i powoduje,  że głównym zagadnieniem debat stała się produkcja rolna i ogólnie 
pojęta równowaga w zaopatrzeniu w żywność.

Sytuacja, w jakiej się znajdujemy, nie jest jedynie zwykłym zbiegiem okoliczności.   Wynika 
ona w znacznej mierze z wcześniej dokonywanych wyborów, na które duży wpływ miały 
kraje zamożne:   

- Rozwiązania polegające na deregulacji oraz strategie dostosowań strukturalnych narzucane 
od 20 lat najuboższym krajom przez MFW i Bank Światowy sprawiły, że zaopatrzenie tych 
krajów w żywność jest w dużym stopniu uzależnione od importu. Międzynarodowe ceny 
żywności, zbyt niskie w porównaniu z miejscowymi kosztami produkcji, wpłynęły 
negatywnie na rozwój rolnictwa w najuboższych krajach. Należy przypomnieć, że te 
międzynarodowe ceny są wynikiem konkurencji obszarów charakteryzujących się wysokim 
wskaźnikiem produkcji, spośród których część jest subwencjonowana.

- Negocjacje WTO dotyczące światowego handlu produktami rolnymi (mniej niż 10% 
produkcji), mające na celu wprowadzenie liberalizacji wymian między podmiotami 
posiadającymi zdolność kredytową, uniemożliwiają dostawy żywności najuboższym 
konsumentom.
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- Polityka wsparcia rozwoju obejmowała obietnice pomocy finansowej, które nie zostały 
spełnione. Ponadto zdecydowanie nie dotyczą one rolnictwa, które jest przecież decydującym 
sektorem niezbędnym do zapewnienia rozwoju i żywotnym dla 75% ubogiej ludności na 
świecie zamieszkującej obszary wiejskie. Obecnie Unia Europejska przeznacza jedynie 4% 
środków przypisanych rozwojowi na rolnictwo.

W następstwie bolesnego przebudzenia po protestach spowodowanych widmem głodu różne 
instytucje unijne i międzynarodowe podjęły wysiłki, by zmierzyć się ze zjawiskiem, które 
możemy nazwać stanem pogotowia żywnościowego.

II)  Szybkie reagowanie Unii na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach 
rozwijających się

A) Wniosek Komisji

Komisja starała się odpowiedzieć na wnioski Parlamentu Europejskiego, a następnie państw 
członkowskich (Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych oraz Rada Europejska, która 
odbyła się w dniach 19-20 czerwca), podejmując kolektywne działanie na rzecz krajów 
rozwijających się.

Po nieznacznym dostosowaniu dostępnych instrumentów swojej polityki rozwoju w 
odpowiedzi na wzrost cen żywności, Komisja zaproponowała w najbliższej przyszłości 
dodatkowe środki finansowe w wysokości 1 miliarda euro, które pochodziłyby z funduszy 
przypisanych wspólnej polityce rolnej.  

Ta inicjatywa stanowiąca pośrednią formę  między pomocą w obliczu wydarzeń 
wymagających natychmiastowej interwencji, a pomocą rozwojową, ma na celu wsparcie 
najbardziej dotkniętych wzrostem cen krajów rozwijających się oraz inicjatyw zmierzających 
do złagodzenia negatywnych skutków wzrostu cen żywności. 

Podjęto środki w zakresie poprawy dostępu do środków i usług rolniczych (w tym nawozów i 
nasion), oraz postanowienia stanowiące swoistą „sieć bezpieczeństwa” służącą utrzymaniu 
lub poprawie zdolności w zakresie produkcji rolnej oraz zaspokojeniu zapotrzebowania 
najuboższej ludności na podstawowe produkty żywnościowe.  

B) Ogólna ocena dokonana przez sprawozdawcę

Mając na uwadze dramatyczne skutki kryzysu żywnościowego dla ludności najuboższych 
krajów sprawozdawca pragnie wyrazić swą solidarność z poszkodowanymi, popierając 
inicjatywę uruchomioną przez Komisję.

Sprawozdawca pragnie jednakże, obok wsparcia, przedstawić kilka uwag:

Uwagi dotyczące budżetu:
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- Nie kwestionując samej inicjatywy sprawozdawca zaznacza, że czerpanie z 
niewykorzystanych środków WPR może odbyć się w drodze wyjątku.  Ważne jest, by w 
przyszłości Unia mogła wypełnić wszystkie swoje zobowiązania wobec rolników, szczególnie 
tych, którzy pochodzą z nowych państw członkowskich, niekorzystających jeszcze z takiego 
samego poziomu wsparcia, jak rolnicy w 15 państwach należących do UE od dawna. Należy 
również zwrócić uwagę Komisji i Rady na fakt, że wzrost cen produktów rolnych wpłynął 
również niekorzystnie, a nawet katastrofalnie, na sytuację niektórych rolników europejskich, a 
w szczególności hodowców.  Należy zatem uwzględnić ich sytuację podczas 
przygotowywania budżetu, ale również dokonując dostosowań w WPR przewidzianych w 
ramach przeglądu reformy wspólnej polityki rolnej.  Wreszcie, powołując się na kontekst 
ostatnich perspektyw finansowych, sprawozdawca przypomina państwom członkowskim, że 
nie można pragnąć większej integracji europejskiej – poprzez tworzenie lub umacnianie 
polityk wspólnotowych – nie przeznaczając większych środków budżetowych, które, gdyby 
istniały, mogłyby pozwolić na uniknięcie sugerowanego przez Komisję wybiegu.      

Uwagi dotyczące części inicjatywy poświęconej rolnictwu :

- Sprawozdawca wyraża zadowolenie z faktu, że poświęcono wreszcie więcej uwagi 
rolnictwu, a zwłaszcza produkcji rolnej w najuboższych krajach. Uważa, że należy zwiększyć 
rentowność wszelkich rodzajów rolnictwa i kultury  żywieniowej na  świecie, aby każdy 
region mógł zaspokoić w jak najlepiej potrzeby zamieszkującej go ludności.  

- wyraża zadowolenie, że Komisja położyła nacisk na środki mające na celu ułatwienie 
rozpoczynania działalności produkcyjnej: dostęp najuboższych rolników (na obszarach, na 
których niedożywienie sięga 80%) do zasobów i usług, jak również środki stanowiące „sieć 
bezpieczeństwa”, mogące wspierać rynki zbytu dla produkcji lokalnej poprzez zwiększenie 
siły nabywczej ubogich konsumentów. Sprawozdawca pragnie jednak, by Komisja 
przedstawiała bardziej szczegółowo działania na rzecz produkcji, które mogłyby być 
finansowane:  dostęp do wody, mikrokredytów, wsparcie organizacji w zakresie produkcji i 
wprowadzania do obrotu, magazynowanie. 

- Z  myślą o skuteczności sprawozdawca zaleca Komisji wpisać ten instrument w prawdziwą 
globalną strategię, służącą pobudzeniu produkcji rolnej, w ramach trwałego rozwoju 
dostosowanego do potrzeb społeczeństw oraz naturalnych uwarunkowań obszarów, które on 
obejmie. Zakłada to, że spełnione muszą zostać dwa warunki:  

1) Działanie w odpowiednim czasie:

Sprawozdawca zastanawia się nad czasem trwania tej inicjatywy. Przewidziano, że instrument 
ten będzie stosowany w perspektywie krótkoterminowej, podczas gdy ocena potencjału 
rolnictwa wymaga czasu i ciągłości. Rolnik musi zawsze przewidywać swoje decyzje na 
przynajmniej rok wcześniej (uprawy, inwestycje…). Potrzebuje on ram oraz możliwości 
przewidywania, między innymi stabilności cen wytwarzanych przez niego dóbr. Co stanie się 
za rok, kiedy wykorzystane już zostaną nakłady na dostęp do środków produkcji i usług, oraz 
na  środki typu „sieć bezpieczeństwa” finansowane w ramach tego instrumentu? Czy 
uwzględniono wystarczająco te problemy w istniejących średnio- i długoterminowych 
instrumentach na rzecz rozwoju, które, jak się dowiedzieliśmy, zostały dostosowane, aby 
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uwzględnić wzrost cen produktów spożywczych, z których jednak część przeznaczona na 
rolnictwo pozostaje bardzo ograniczona?

2) Działanie w zakresie regulacji gospodarczych 

W zglobalizowanej i w coraz większym stopniu zliberalizowanej gospodarce 
międzynarodowe rynki produktów rolnych i spożywczych, z natury niestabilne, stanowią 
miejsce konfrontacji dla producentów rolnych z całego świata o ogromnie różnorodnych 
poziomach konkurencyjności. Konkurencja ta jest przyczyną poważnych zakłóceń na rynkach 
lokalnych najuboższych krajów, które praktycznie, jak zaznaczyliśmy już wyżej, nie 
posiadają już systemu zabezpieczeń na granicach. Sytuacja ta stanowi przeszkodę w rozwoju 
produkcji krajowej, gdy światowe ceny kształtują się na niskim poziomie.  W 
przeciwieństwie, gdy ceny są wysokie jak obecnie, obniżenie ich bez dokonania pewnej 
regulacji produkcji i kursów światowych wydaje się niemożliwe. W związku z tym 
sprawozdawca nie rozumie, jak Komisja może oczekiwać, że ten „skromny instrument” 
ograniczy wzrost cen żywności.    

- Przy wdrażaniu instrumentu Komisja nie przewiduje na żadnym etapie udziału podmiotów 
lokalnych (rolników, konsumentów, decydentów) czy organizacji pozarządowych, podczas 
gdy udany rozwój wymaga w każdym przypadku, by zainteresowane osoby decydowały o 
własnym losie.  

Uwagi dotyczące wdrażania tego instrumentu:

Sprawozdawca pragnie być pewien, że Unia posiada zdolność administracyjną, by skutecznie 
wykorzystać środki w wysokości 1 miliarda euro. W tym celu zwraca się do Komisji, by 
działała ona w ramach całościowej strategii i spójnie z innymi programami i działaniami na 
rzecz rozwoju.

Zachęca również Komisję do jak najlepszego zagwarantowania,  że organizacje, z którymi 
zawrze ona umowy, posiadają odpowiednie możliwości realizacji. W tym celu sprawozdawca 
pragnie zidentyfikować szereg struktur, które mogłyby udzielić pomocy doświadczonym 
organizmom, takim jak organizacje pozarządowe, posiadającym odpowiednie środki i uznaną 
wiedzą specjalistyczną.  

Sprawozdawca pragnie, by Komisja zapewniła jak najbardziej przejrzyste wykorzystanie 
kwoty 1 miliarda. Dlatego zwraca się o ustanowienie przez Komisję dokładnego wstępnego 
planu wykorzystania środków, zawierającego szczegóły dotyczące przewidywanych środków, 
wraz ze wskazaniem założeń ilościowych, przypisanych im części finansowania, a także 
środków przewidzianych na zarządzanie instrumentem. Plan ten powinien zostać 
zatwierdzony w ramach procedury komitologii, która umożliwiłaby informowanie 
Parlamentu. Ułatwi to znacznie ostateczną ocenę. Sprawozdawca proponuje także dokonać 
pierwszego wstępnego bilansu we wrześniu 2009 r., aby ewentualnie dostosować środki do 
najpilniejszych potrzeb ubogiej ludności krajów objętych tym instrumentem.   

Wnioski
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Unia Europejska dysponująca znacznymi zasobami ludzkimi i finansowymi powinna działać 
z większą  energią i perspektywie długoterminowej oraz prowadzić ambitniejszą politykę, 
wykazując większe zaangażowanie na scenie międzynarodowej na rzecz zapewnienia lepszej 
równowagi żywnościowej i rozwoju na świecie. W tym celu należy zachęcić do udziału inne 
podmioty w skali globalnej, koncentrując się wokół kilku konkretnych propozycji :

- Stworzenia pod egidą ONZ „międzynarodowej rady ds. bezpieczeństwa żywności i 
rozwoju” odpowiedzialnej za zarządzanie działaniami podejmowanymi w obliczu kryzysów. 
Organizm ten, koordynując strategiczne decyzje FAO, MFW oraz Banku Światowego oraz 
całej wspólnoty międzynarodowej, powinien ułatwić ustanowienie polityki rolnej i polityki w 
zakresie żywności w każdym regionie świata. Dokonanie integracji na poziomie regionalnym 
stanowiłoby pierwszy krok w tym kierunku. 

- Istotne jest przywrócenie minimalnej regulacji międzynarodowych rynków, aby zapewnić 
dostawy i pewną stabilność cen w interesie wszystkich konsumentów i producentów na 
świecie. Przywrócenie rezerw bezpieczeństwa jest niezbędne, by działać skutecznie w 
nagłych sytuacjach na całym świecie (uwzględniając także potrzeby europejskich banków 
żywności), oraz by ograniczyć zjawisko spekulacji, jakie wystąpiło w tych ostatnich 
miesiącach na rynkach światowych. 

- Należy wreszcie zwiększyć pomoc na rzecz rozwoju oraz poważnie ponownie oszacować jej 
część poświęconą rolnictwu.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rozwoju, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W rezultacie gwałtownego wzrostu cen 
żywności w dramatycznej sytuacji znalazło 
się wiele krajów rozwijających się i ich 
ludność. Setkom milionów ludzi grozi 
skrajne ubóstwo, stąd konieczna jest 
większa solidarność z tymi 
społecznościami.

(1) W rezultacie niedawnego gwałtownego 
wzrostu cen żywności, który można było 
przewidzieć, biorąc pod uwagę sytuację w 
zakresie podaży i popytu na światowych 
rynkach produktów rolnych i żywności, w 
dramatycznej sytuacji znalazło się wiele 
krajów rozwijających się i ich ludność. W 
wyniku sytuacji kryzysu żywnościowego, 
przekładającej się na kryzys finansowy i 
energetyczny oraz pogorszenie stanu 
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środowiska (ocieplenie klimatu, 
zmniejszenie zasobów wodnych, utrata 
różnorodności biologicznej, itp.) setkom
milionów ludzi grozi skrajne ubóstwo, stąd 
konieczna jest większa solidarność z tymi 
społecznościami. Wszystkie dane 
dotyczące ewolucji rynków żywności każą 
myśleć, że ten kryzys  żywnościowy, który 
dotyka najuboższą ludność zarówno w 
regionach południowych, jak i 
północnych, utrzyma się w nadchodzących 
latach.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Na mocy niniejszego rozporządzenia 
powinien zatem zostać ustanowiony 
instrument finansowy umożliwiający 
szybkie reagowanie na kryzys wywołany 
wysokimi cenami żywności w krajach 
rozwijających się.

(2) Jako uzupełnienie bieżącej polityki 
Unii Europejskiej na rzecz rozwoju, w 
ramach której przez zbyt długi czas nie 
udzielano wsparcia sektorowi rolnemu, a 
w szczególności produkcji żywności, na 
mocy niniejszego rozporządzenia powinien 
zatem zostać ustanowiony instrument 
finansowy umożliwiający szybkie 
reagowanie na kryzys wywołany wysokimi 
cenami żywności w krajach rozwijających 
się.

Or. fr
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dlatego należy wprowadzić odrębny 
instrument finansowy, uzupełniający 
istniejące instrumenty polityki rozwoju, 
oraz instrument pomocy humanitarnej, aby 
móc podjąć pilne i uzupełniające środki 
mające zaradzić skutkom gwałtownego 
wzrostu cen żywności w krajach 
rozwijających się.

(14) Dlatego należy wprowadzić odrębny 
instrument finansowy, uzupełniający 
istniejące instrumenty polityki rozwoju, 
oraz instrument pomocy humanitarnej. 
Instrument ten powinien wpisać się w 
ramy ogólnej strategii na rzecz rozwoju o 
jasno określonych celach, wyposażonej w 
odpowiednie środki i zapewniającej 
spójność między tym instrumentem, a 
obecnym wsparciem w ramach krótko- i 
długoterminowych instrumentów Unii. 
Instrument ten powinien pozwolić podjąć 
pilne i uzupełniające środki mające 
zaradzić skutkom gwałtownego wzrostu 
cen żywności w krajach rozwijających się. 
Powinien także, w powiązaniu z 
istniejącymi programami, pozwolić na 
priorytetową i o wiele wyższą pomoc z 
wykorzystaniem rozłożonych w czasie 
środków, na trwały rozwój rolnictwa i 
produkcji rolnej w najuboższych krajach, 
aby zwiększyć ich zaopatrzenie w żywność 
i zmniejszyć ich zależność od dostaw 
żywności z zewnątrz.

Or. fr



PA\742216PL.doc 10/18 PE412.208v01-00

PL

Uzasadnienie

Kryzys  żywnościowy wymaga natychmiastowych reakcji, ale również długoterminowych 
odpowiedzi, aby wspomóc rozwój rolnictwa oraz stymulować podaż produktów 
żywnościowych. Proces generowania zasobów za pośrednictwem działalności rolnej oraz 
modernizacji rolnictwa wymagają czasu.  Poza tym, aby przynosić zysk, rolnictwo potrzebuje 
perspektyw i stabilności. Dlatego właśnie środki przeznaczone na rolnictwo muszą znacznie 
wzrosnąć, ale także zostać rozpisane w dłuższej perspektywie czasowej. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Środki przyjęte w ramach tego 
instrumentu powinny pomagać krajom 
rozwijającym się w zwiększeniu produkcji 
rolnej w następnych sezonach, w szybkim 
reagowaniu na pilne potrzeby tych krajów i 
ich ludności, oraz w podejmowaniu 
podstawowych działań niezbędnych do 
zapobieżenia w jak największym stopniu 
kolejnym kryzysom żywnościowym, jak 
również powinny przyczyniać się do 
łagodzenia skutków wysokich cen 
żywności na świecie, z korzyścią dla osób 
najuboższych, ale także dla europejskich 
konsumentów i rolników.

(15) Środki przyjęte w ramach tego 
instrumentu powinny pomagać krajom 
rozwijającym się w zwiększeniu produkcji 
rolnej w następnych sezonach, w szybkim 
reagowaniu na pilne potrzeby tych krajów i 
ich ludności, oraz w podejmowaniu 
podstawowych działań niezbędnych do 
zapobieżenia w jak największym stopniu 
kolejnym kryzysom żywnościowym, jak 
również powinny przyczyniać się do 
łagodzenia skutków wysokich cen 
żywności na świecie, z korzyścią dla osób 
najuboższych, ale także dla europejskich 
konsumentów i rolników. To łagodzenie 
skutków wysokiego poziomu cen żywności 
w skali światowej jest możliwe wyłącznie, 
jeżeli wszystkie państwa na świecie, wśród 
których duża odpowiedzialność spoczywa 
na krajach zamożnych, wspólnie pochylą 
się nad kwestią zapewnienia równowagi 
żywnościowej naszej planety oraz podejmą 
działania na rzecz zapewnienia stabilizacji 
cen światowych, aby każdy region mógł 
rozwijać charakterystyczny dla niego typ 
rolnictwa i sprostać potrzebom 
zamieszkującej go ludności. Cel ten może 
być zrealizowany przy pomocy dobrze 
przemyślanej regulacji gospodarki rolnej 
oraz zabezpieczenia zapasów żywności 
pozwalających stawić czoła nagłym 
sytuacjom (klęski żywiołowe, itp.).   
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Ponadto Unia powinna sprzyjać integracji 
regionalnej między krajami rozwijającymi 
się, która, poza interesem geopolitycznym, 
ma tę zaletę, że stanowi pierwszy krok w 
kierunku tworzenia polityk rolnych, na 
wzór polityki, jaką Wspólnota stworzyła 
ponad pięćdziesiąt lat temu. 

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Z samego charakteru środków, które 
podejmowane będą na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, wynika, że 
niezbędne jest ustanowienie skutecznych, 
elastycznych, przejrzystych procedur 
decyzyjnych umożliwiających szybkie 
finansowanie tych działań i zakładających 
intensywną współpracę między wszystkimi 
zaangażowanymi instytucjami. 
Rozporządzenie powinno przede 
wszystkim pozwolić na finansowanie już 
realizowanych środków, które są wspierane 
przez organizacje międzynarodowe lub 
które organizacje międzynarodowe są 
gotowe wspierać jeszcze przed przyjęciem 
niniejszego rozporządzenia, począwszy od 
20 czerwca 2008 r., tj. od daty przyjęcia 

(16) Z samego charakteru środków, które 
podejmowane będą na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, wynika, że 
niezbędne jest ustanowienie skutecznych, 
elastycznych, przejrzystych procedur 
decyzyjnych umożliwiających szybkie 
finansowanie tych działań i zakładających 
intensywną współpracę między wszystkimi 
zaangażowanymi instytucjami, niezależnie 
od tego, czy mają one charakter publiczny 
czy prywatny. Wykorzystanie środków 
finansowych pochodzących z tego 
instrumentu powinno zostać szczegółowo 
przedstawione we wstępnym dokładnym 
planie, w którym ujęty zostałby każdy 
podjęty środek wraz z celami ilościowymi, 
przypisana im odpowiednio część 



PA\742216PL.doc 12/18 PE412.208v01-00

PL

konkluzji Rady Europejskiej. finansowania i środki przewidziane w 
zakresie zarządzania administracyjnego, a 
całość tych elementów mogłaby w 
konsekwencji ułatwić ocenę. 
Rozporządzenie powinno przede 
wszystkim pozwolić na finansowanie już 
realizowanych środków, które są wspierane 
przez organizacje międzynarodowe, 
publiczne lub prywatne (organizacje 
pozarządowe, organizacje na poziomie 
lokalnym, itp.) lub które organizacje 
międzynarodowe są gotowe wspierać 
jeszcze przed przyjęciem niniejszego 
rozporządzenia, począwszy od 20 czerwca 
2008 r., tj. od daty przyjęcia konkluzji 
Rady Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Wykorzystanie 1 miliarda euro musi być jak najskuteczniejsze i jak najbardziej przejrzyste, 
dlatego zasadne jest, by jego wykorzystanie zostało przedstawione w dokładnym planie 
wstępnym.  W ten sposób możliwa będzie ocena wpływu oraz samego instrumentu.  Nie sztuka 
w tym, by wydawać dla samego wydawania i uspokoić własne sumienie.  Poza tym w trosce o 
zapewnienie skuteczności oraz w interesie najuboższej ludności, zasadne wydaje się 
określenie wachlarza organizacji, z którymi Komisja zawrze umowy w celu wdrożenia 
instrumentu.  

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wspólnota finansuje środki mające na 
celu udzielenie szybkiego i bezpośredniego 
wsparcia w reakcji na wzrost cen żywności 
w krajach rozwijających się, podejmowane 
w okresie pomiędzy udzieleniem pomocy 
nadzwyczajnej a nawiązaniem współpracy 
na rzecz rozwoju w perspektywie średnio- i 
długoterminowej.

1. Wspólnota finansuje środki mające na 
celu udzielenie szybkiego i bezpośredniego 
wsparcia w reakcji na wzrost cen żywności 
w krajach rozwijających się, podejmowane 
w okresie pomiędzy udzieleniem pomocy 
nadzwyczajnej a nawiązaniem współpracy 
na rzecz rozwoju w perspektywie średnio- i 
długoterminowej. Środki te wpisują się w 
ogólną strategię na rzecz rozwoju, 
określającą dokładne cele i sposoby ich 
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realizacji i ustanawiającą spójność między 
wszystkimi instrumentami służącymi w 
sytuacjach kryzysowych i na rzecz 
rozwoju.  Środki te stanowią wsparcie w 
sytuacjach kryzysowych, ale także i przede 
wszystkim, z upływem czasu sprzyjają 
rozwojowi rolnictwa i produkcji rolnej 
najuboższych krajów, aby mogły one 
zaspokoić jak najlepiej własne potrzeby i 
zapewnić autonomię żywnościową.  

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje środki, o którym mowa 
w akapicie 1. Umożliwiają one 
sfinansowanie międzynarodowych 
inicjatyw wspierających realizację celów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
które są realizowane za pośrednictwem 
regionalnych i globalnych organizacji 
międzynarodowych. Komisja informuje 
Parlament Europejski i Radę o tych 
środkach.

Komisja przyjmuje środki, o którym mowa 
w akapicie 1. Umożliwiają one 
sfinansowanie międzynarodowych 
inicjatyw wspierających realizację celów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
które są realizowane za pośrednictwem 
regionalnych i globalnych organizacji 
międzynarodowych, publicznych lub 
prywatnych. Komisja informuje Parlament 
Europejski i Radę o tych środkach.

Or. fr
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Uzasadnienie

Instrument może być wdrażany przez publiczne organizacje międzynarodowe lub regionalne 
lub przez organizacje prywatne, które posiadają środki do prowadzenia ekspertyz i uznaną 
wiedzę specjalistyczną. Ważne będzie, by Komisja dokonała wyboru w oparciu o największą 
skuteczność w realizacji celów, w interesie najuboższej ludności, nie zaś w zależności od 
najdogodniejszych dla niej warunków administracyjnych, pozwalających jej na jak najszybsze 
wydanie 1 miliarda.  

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organizacje międzynarodowe, w tym 
organizacje regionalne (zwane dalej 
„organizacjami międzynarodowymi”) są 
wybierane na podstawie ich zdolności do 
zaspokojenia konkretnych potrzeb objętych 
pomocą krajów rozwijających się w szybki 
i odpowiedni sposób w zakresie, którego 
dotyczą cele niniejszego rozporządzenia.

5. Organizacje międzynarodowe, w tym 
organizacje regionalne, niezależnie od 
tego, czy mają one charakter publiczny 
czy też prywatny, jak organizacje 
pozarządowe (zwane dalej „organizacjami 
międzynarodowymi”) są wybierane na 
podstawie ich zdolności do zaspokojenia 
konkretnych potrzeb objętych pomocą 
krajów rozwijających się w szybki, 
finansowo opłacalny i jak najlepszy pod 
względem jakości sposób w zakresie, 
którego dotyczą cele niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie
Instrument może być wdrażany przez publiczne organizacje międzynarodowe lub regionalne 
lub przez organizacje prywatne, takie jak organizacje pozarządowe, które posiadają środki do 
prowadzenia ekspertyz i uznaną wiedzę specjalistyczną. Ważne będzie, by Komisja 
dokonywała wyboru w oparciu o największą skuteczność w realizacji celów, w interesie 
najuboższej ludności, nie zaś w zależności od najdogodniejszych dla niej warunków 
administracyjnych, pozwalających jej na jak najszybsze wydanie 1 miliarda.  
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszczególne instrumenty na rzecz 
rozwoju i niniejszy instrument są 
stosowane tak, aby zagwarantować 
ciągłość współpracy, szczególnie jeśli 
chodzi o przejście od pomocy 
nadzwyczajnej do środków średnio- i 
długoterminowych.

Poszczególne instrumenty na rzecz 
rozwoju i niniejszy instrument są 
stosowane tak, aby zagwarantować 
ciągłość współpracy, szczególnie jeśli 
chodzi o przejście od pomocy 
nadzwyczajnej do środków średnio- i 
długoterminowych. W ogóle narzędzi 
wykorzystywanych na rzecz rozwoju 
przewiduje się obecnie znacznie większą 
część środków na rolnictwo i na produkcję 
rolną, bez których poszczególne kraje nie 
mogą do świadczyć trwałego rozwoju, 
którego jednym z najważniejszych celów 
jest zapewnienie wystarczających zasobów 
żywności dla ludności.

Or. fr

Uzasadnienie

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.)

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pomoc Wspólnoty i współpraca są 
realizowane poprzez szereg 
przyjmowanych przez Komisję decyzji o 
finansowaniu środków wsparcia w 

1. Pomoc Wspólnoty i współpraca są 
realizowane poprzez szereg 
przyjmowanych przez Komisję decyzji o 
finansowaniu środków wsparcia w 
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rozumieniu art. 1 ust. 1, 2 i 3 niniejszego 
rozporządzenia.

rozumieniu art. 1 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 3 
ust. 2  niniejszego rozporządzenia. Przed 
rozdysponowaniem środków finansowych 
w ramach tego instrumentu Komisja 
ustanawia dokładny wstępny plan ich 
wykorzystania, zawierający szczegóły 
wszelkich podejmowanych działań wraz z 
założeniami przedstawionymi liczbowo 
oraz przeznaczonymi na nie kwotami 
finansowania, a także określający środki 
przewidziane w zakresie 
administracyjnego zarządzania tym 
instrumentem.  Decyzja o zatwierdzeniu 
tego wstępnego planu jest podejmowana 
zgodnie z procedurą  regulacji połączonej 
z kontrolą przewidzianą na mocy decyzji 
1999/468/WE Rady z dnia 28 czerwca 
1999 r. ustanawiającej warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji.
1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest, by Komisja przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania 1 
miliarda we wstępnym planie, który musi zostać przyjęty w procedurze komitologii 
zapewniającej, że Parlament Europejski będzie informowany. Plan ten pozwoli następnie 
dokonać oceny instrumentu.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki mające na celu polepszenie 
dostępu do środków i usług związanych z 
produkcją rolną, w tym nawozów i nasion;

a) środki mające na celu polepszenie 
dostępu do środków (nawozy, nasiona, 
itp.), usług związanych z produkcją rolną
(dystrybucja), do wody i finansowania 
(mikrokredyty), do spółdzielni 
producentów (produkcja i wprowadzanie 
produktów na rynki lokalne) oraz do 
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infrastruktury magazynowania zbiorów;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przedstawić w bardziej szczegółowy sposób środki, które mogą zostać podjęte, by 
zdynamizować w jak najkrótszym czasie podaż produktów rolnych. Działania te muszą zostać 
uzupełnione środkami wparcia w sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowych 
działań oraz istniejącymi już programami na rzecz rozwoju mogącymi zawierać między 
innymi zakrojone na większą skalę środki poświęcone rozwojowi obszarów wiejskich.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdawczość Monitorowanie i ocena
Komisja informuje Parlament Europejski i 
Radę o środkach przyjętych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja 
przedkłada obu tym instytucjom 
sprawozdanie z realizacji środków, w 
którym w jak najszerszym zakresie 
informuje o najważniejszych skutkach i 
rezultatach pomocy udzielonej na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r.

Komisja informuje systematycznie 
Parlament Europejski i Radę o środkach 
przyjętych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja przedkłada obu 
tym instytucjom we wrześniu 2009 r. 
pierwszy wstępny bilans podjętych 
środków, pozwalający na ewentualne 
dostosowanie elementów instrumentu do 
wyznaczonych mu celów. W powiązaniu z 
wstępnym planem dotyczącym 
szczegółowego wykorzystania środków 
finansowych pochodzących z instrumentu 
przedstawionym przed jego wdrożeniem, 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie  dokładną ocenę 
wdrażania instrumentu, pozwalającą 
oszacować jego rzeczywiste wyniki i wpływ 
w wyznaczonych krajach.

Or. fr

Uzasadnienie

Istotne jest, by Komisja systematycznie informowała Parlament Europejski i Radę o przebiegu 
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i wynikach wdrażania instrumentu. Dlatego niezbędne jest sporządzenie pierwszego bilansu w 
połowie realizacji instrumentu, a następnie dokonanie ostatecznej dokładnej oceny, aby 
oszacować jego rzeczywiste skutki dla ludności najbardziej dotkniętej kryzysem 
żywnościowym. 
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