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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

I) Contextul creșterii prețurilor care stă la baza unei crize alimentare 

Ultimii doi ani vor rămâne marcați de schimbarea spectaculoasă a piețelor mondiale ale 
produselor agricole și alimentare, ale căror tendințe înregistrate în ultimii 30 ani ne-au 
obișnuit cu o scădere constantă a prețurilor în valoarea reală. Explozia prețurilor determinată 
de această schimbare a creat o dezordine macroeconomică și o reală criză alimentară care 
afectează mai mult populațiile cele mai vulnerabile ale globului, în special cele care locuiesc 
în țările aflate în stare de război și cele mai puțin prospere, acolo unde peste 50% din buget 
este în continuare alocat alimentației. Această creștere a prețurilor duce la creșterea ratelor 
deja ridicate de sărăcie, de malnutriție, însoțite de riscul apariției foametei, împreună cu 
efectele cunoscute pe planul stabilității politice și al echilibrelor geostrategice internaționale. 

Această criză alimentară, ilustrată în mod dramatic de revoltele generate de foamete din 
primăvara anului trecut, se înscrie în contextul unei creșteri structurale a cererii mondiale de 
produse agricole, determinată de creșterea demografică, de schimbările de obiceiuri
alimentare și de dezvoltarea producției de agrocarburanți. 

Aceasta se suprapune unei crize financiare marcate de o speculație sporită pe piețe agricole. 
Criza intervine mai ales într-un moment în care se începe estimarea, atât în nord, cât și în sud, 
a impactului asupra agriculturii planetei a încălzirii climei și a reducerii resurselor naturale 
(apă, energie, pierderea biodiversității etc.) .

Această criză care persistă afectează ansamblul agriculturilor la nivel mondial și readuce în 
centrul dezbaterilor problema producției agricole și a marilor echilibre alimentare.

Situația în care ne aflăm nu reprezintă un simplu accident, ci este rezultatul a numeroase
alegeri anterioare, influențate în mare măsură de țările bogate: 

- Soluțiile reprezentate de dereglementare și de politici de adaptare structurală impuse în 
ultimii 20 de ani de FMI și Banca Mondială celor mai sărace țări au făcut ca aprovizionarea 
lor cu alimente să depindă foarte mult de importuri. Prețurile internaționale ale produselor 
alimentare foarte scăzute în comparație cu costurile lor de producție locală au descurajat 
propria lor dezvoltare agricolă. Să ne reamintim că aceste prețuri internaționale sunt 
determinate de concurența dintre zone de producție cu înaltă productivitate, dintre care unele 
sunt subvenționate. 

- Negocierile OMC privind comerțul mondial cu produse agricole (mai puțin de 10% din
totalul producției), destinate liberalizării schimburilor dintre actorii solvabili, nu permit 
furnizarea unei alimentații celor mai săraci consumatori. 

- Politicile de sprijin în domeniul dezvoltării sunt angajate în promisiuni financiare care nu au 
fost respectate. Acestea au fost de altfel complet redirecționate de la agricultură, un domeniu 
totuși decisiv pentru inițierea oricărei dezvoltări și vital pentru 75% dintre populațiile sărace 
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ale lumii care locuiesc în zone rurale. În prezent, Uniunea Europeană nu acordă agriculturii 
decât 4% din creditele politicii sale de dezvoltare. 

În urma evocării dureroase suscitate de manifestările foamei, diferite instanțe ale Uniunii 
Europene și internaționale au depus eforturi pentru a reacționa în fața acestui eveniment pe 
care poate fi calificat drept urgență alimentară. 

II) O reacție rapidă a Uniunii la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în 
curs de dezvoltare

A) Propunerea Comisiei 

Comisia a încercat să răspundă solicitărilor Parlamentului European și ale statelor membre 
(Consiliul Afacerilor Generale, apoi Consiliul European din 19 și 20 iunie), demarând o 
acțiune colectivă în favoarea țărilor în curs de dezvoltare. 

După adaptarea marginală a instrumentelor existente în politica sa de dezvoltare, ca răspuns la 
creșterea prețurilor la produsele alimentare, Comisia propune o finanțare suplimentară pe 
termen scurt de 1 miliard de euro, din fondurile disponibile ale PAC. 

Această inițiativă aflată între ajutorul de urgență și dezvoltare are ca scop sprijinirea ofertei 
agricole din țările în curs de dezvoltare, cel mai mult afectate de creșterea prețurilor la 
produsele alimentare, precum și a activităților care permit atenuarea efectelor negative 
determinate de creșterea prețurilor la produsele alimentare. 

Măsurile reținute vizează îmbunătățirea accesului la inputurile și serviciile agricole (inclusiv 
îngrășăminte și semințe) și dispoziții de tip „rețea de securitate” care au ca scop menținerea 
sau îmbunătățirea capacității de producție agricolă și satisfacerea necesităților în materie de 
produse alimentare de bază ale populațiilor celor mai vulnerabile. 

B) Estimarea generală a raportorului 

Având în vedere consecințele dramatice ale crizei alimentare în rândul populațiilor din țările 
cele mai sărace, raportorul ține să-și demonstreze solidaritatea, sprijinind inițiativa Comisiei. 

Totuși, raportorul țină să contribuie cu câteva observații la acest sprijin de principiu: 

Considerații bugetare:

- Fără a repune în discuție inițiativa, raportorul indică faptul că prelevarea de fonduri 
neutilizate ale PAC trebuie să fie excepțională. Este important ca pe viitor Uniunea să-și poată 
respecta toate angajamentele față de agricultorii săi și, în special, față de cei din noile state
membre, care nu beneficiază încă de același nivel de sprijin identic ca agricultorii din cele 15 
state membre vechi. Este necesar, de asemenea, să se semnaleze Comisiei și Consiliului 
creșterea prețurilor la produsele agricole care are, de asemenea, un impact negativ, chiar 
catastrofic asupra unora dintre agricultorii europeni și în special asupra crescătorilor de 
animale. Este, prin urmare, necesară abordarea situației atât în pregătirea bugetului, cât și în 
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timpul reformării PAC, prevăzută în bilanțul de sănătate. În cele din urmă, referindu-se la 
contextul recentelor perspective financiare, raportorul reamintește statelor membre că nu 
putem dori la nesfârșit mai multă integrare europeană, prin crearea sau consolidarea politicilor 
comunitare, fără a avea la dispoziție mai multe mijloace bugetare, cu ajutorul cărora s-ar fi 
putut evita situația de a recurge la dispozitivul propus de Comisie. 

Considerații asupra voletului agricol al inițiativei:

- Raportorul salută faptul că în sfârșit se acordă o atenție sporită agriculturii și în special 
producției agricole din țările cele mai sărace. Acesta consideră că este indispensabil să 
valorificăm toate agriculturile și culturile alimentare din lume pentru ca fiecare regiune să 
satisfacă cât mai bine necesitățile populației. 

- Salută accentul pus de Comisie pe măsurile luate pentru înlesnirea demarării producției: 
accesul celor mai săraci agricultori la resurse și servicii (care reprezintă aproximativ 80% din
totalul persoanelor subnutrite), precum și pe măsurile de tip „rețea de securitate” care pot 
sprijini producția locală prin îmbunătățirea puterii de cumpărare a consumatorilor săraci. 
Raportorul dorește totuși detalierea de către Comisie a acțiunilor orientate spre producție  care
ar putea fi finanțate: accesul la apă, la microcredite, la sprijin acordat organizării 
producătorilor în vederea producției, comercializării și stocării. 

- Pentru obținerea eficienței, raportorul recomandă Comisiei să includă acest mecanism într-o 
veritabilă strategie globală, cu scopul de a favoriza lansarea producției agricole, în cadrul unei 
dezvoltări durabile, adaptate la nevoile populațiilor și la resursele naturale ale teritoriilor care 
vor fi implicate. Aceasta presupune două condiții:

1) Acțiuni în timp:

Raportorul își pune problema derulării acestei inițiative în timp. Angajamentul de a introduce 
acest mecanism este prevăzut pe termen scurt, în timp ce, în domeniul agriculturii, 
valorificarea unui potențial necesită timp și continuitate. Agricultorul trebuie să anticipeze
întotdeauna alegerile sale pe o perioadă de un an sau mai mult (culturi, investiții etc.). El are 
nevoie de un cadru, de previzibilitate, inclusiv în ceea ce privește stabilitatea prețurilor pentru 
produsele sale. Ce se va întâmpla cu el peste un an, când mijloacele furnizate pentru accesul 
la producție și servicii, apoi pentru măsurile de tip „rețea de securitate” finanțate de mecanism
vor dispărea? Au fost îndeajuns luate în considerare aceste aspecte ale instrumentelor de 
dezvoltare existente pe termen mediu și lung, ale căror marje au fost reajustate pentru a 
integra creșterea prețurilor alimentare, dar în care partea consacrată agriculturii rămâne 
extrem de redusă?

2) Acțiuni în materie de reglementare economică

Într-o economie globalizată și din ce în ce mai liberalizată, piețele internaționale ale 
produselor agricole și alimentare, instabile prin natura lor, confruntă nivelurile de
competitivitate extrem de diferite ale agriculturilor lumii. Aceasta stă la baza perturbațiilor 
semnificative de pe piețele locale din cele mai sărace țări, care practic nu mai beneficiază de 
protecție a frontierelor, așa cum am menționat anterior. Această situație reprezintă un 
handicap pentru dezvoltarea unei producții locale, dat fiind nivelul scăzut al prețurilor de pe 
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piața mondială. Dar în situația în care acestea sunt, dimpotrivă, ridicate, cum este cazul în 
prezent, o scădere a lor pare imposibilă fără o anumită reglementare a producției și a 
prețurilor globale. În acest context, raportorul nu înțelege cum poate Comisia să se aștepte ca 
acest „mecanism modest” să atenueze creșterea prețurilor la produsele alimentare. 

- La punerea în aplicare a mecanismului, Comisia nu evocă niciodată participarea agenților 
locali (agricultori, consumatori, responsabili în domeniu) și chiar a ONG-urilor, în condițiile 
în care o dezvoltare cu succes presupune întotdeauna însușirea de către oameni a propriului 
lor destin. 

Considerații despre punerea în aplicarea a acestui mecanism:

Raportorul dorește să fie sigur de capacitatea administrativă a Uniunii care va permite o 
utilizare eficientă a creditului de 1 miliard de euro. Pentru aceasta, solicită Comisiei să 
elaboreze o strategie comună și complementară cu alte programe și acțiuni de dezvoltare. 

Invită totodată Comisia să asigure maximul posibil de garanții privind capacitățile 
organizațiilor la care aceasta va face apel. În acest sens, raportorul dorește utilizarea seriei de 
structuri care ar putea contribui la sprijinirea organizațiilor experimentate cum sunt ONG-
urile, care dispun de mijloace adaptate și de o experiență recunoscută. 

Raportorul dorește ca Comisia să determine o utilizare cât mai transparentă a sumei de 1 
miliard de euro. Pentru aceasta, solicită Comisiei să stabilească un plan previzional precis 
privind utilizarea acestuia, cuprinzând detalii despre măsurile vizate cu obiective cuantificate, 
partea de finanțare care este alocată în acest sens, mijloacele prevăzute pentru operarea 
mecanismului. Acest plan va fi validat printr-o procedură de comitologie care permite 
informarea Parlamentului European. O evaluare finală va fi pusă la dispoziție. Raportorul 
propune, de asemenea, elaborarea unui prim bilanț provizoriu în septembrie 2009, pentru a 
adapta eventual măsurile la necesitățile cele mai urgente ale populațiilor sărace din țările în 
cauză.

Concluzii

Uniunea Europeană, care dispune de mijloace umane și financiare importante, ar trebui să 
acționeze mai activ, pe termen mai lung și să se angajeze într-o politică mai ambițioasă, mai 
voluntară pe scena internațională, în favoarea unui echilibru alimentar mai bun și a dezvoltării 
mondiale. În acest sens, trebuie să antreneze și să determine ceilalți actori ai lumii să participe 
pe baza câtorva propuneri concrete:

- Crearea sub egida ONU a unui „Consiliu Internațional al Securității Alimentare și al 
Dezvoltării”, responsabil cu gestionarea situațiilor de criză. Coordonând situațiile strategice 
ale FAO, FMI, ale Băncii Mondiale și ale ansamblului comunității internaționale, acest 
instrument ar trebui să înlesnească implementarea politicilor agricole și alimentare din fiecare 
regiune a lumii. Crearea integrărilor regionale ar constitui un prim pas în acest sens. 

- Este importantă restabilirea unui nivel minim de reglementare a piețelor internaționale 
pentru a asigura aprovizionarea și o anumită stabilitate a prețurilor, în interesul tuturor 
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consumatorilor și producătorilor din lume. Refacerea stocurilor de securitate este 
indispensabilă pentru a răspunde în situațiile de urgență, oriunde în lume (inclusiv pentru 
necesitățile băncilor alimentare europene) și pentru a limita fenomenele de speculă apărute în 
aceste ultime luni pe piețele agricole. 

- În cele din urmă, este necesară consolidarea sprijinului pentru dezvoltare, în timp ce partea 
consacrată agriculturii trebuie reevaluată în mod serios. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru dezvoltare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Recenta creștere a prețurilor la 
produsele alimentare a adus numeroase țări 
în curs de dezvoltare și populațiile acestora 
într-o situație dramatică. Această situație 
riscă să fie cauza unei sărăcii extreme în 
cazul a sute de milioane de persoane și 
necesită o mai mare solidaritate cu aceste 
populații.

(1) Recenta creștere a prețurilor la 
produsele alimentare, care era previzibilă 
în contextul cererii și ofertei de pe piețele 
internaționale de produse agricole și 
alimentare, a adus numeroase țări în curs 
de dezvoltare și populațiile acestora într-o 
situație dramatică. Această situație de criză 
alimentară care se suprapune unei crize 
financiare și energetice și unei deteriorări 
a mediului (încălzirea climei, reducerea 
resurselor de apă, pierderea biodiversității 
etc.) riscă să fie cauza unei sărăcii extreme 
în cazul a sute de milioane de persoane și 
necesită o mai mare solidaritate cu aceste 
populații. Toate datele privind 
perspectivele piețelor alimentare duc la 
concluzia că această criză alimentară care 
afectează cele mai sărace populații atât 
din sud, și din nord, va persista și în anii 
următori. 

Or. fr
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Justification

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.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O oportunitate de finanțare a 
mecanismului de reacție rapidă la criza 
generată de creșterea prețurilor la 
produsele alimentare din țările în curs de 
dezvoltare trebuie creată din acel moment 
prin prezentul regulament.

(2) În completarea politicii de dezvoltare 
actuale a Uniunii Europene, care a 
neglijat o lungă perioadă sprijinul său 
acordat sectorului agricol și în special 
producției de produse alimentare, o 
oportunitate de finanțare a mecanismului 
de reacție rapidă la criza generată de 
creșterea prețurilor la produsele alimentare 
din țările în curs de dezvoltare trebuie 
creată din acel moment prin prezentul 
regulament.

Or. fr

Justification

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.
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Amendament 3

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prin urmare, este necesară adoptarea 
unui mecanism de finanțare specific, 
complementar instrumentelor de dezvoltare 
existente și instrumentului de ajutor 
umanitar și adoptarea de măsuri urgente și 
suplimentare care să poată remedia rapid 
consecințele creșterii prețurilor la 
produsele alimentare în țările în curs de 
dezvoltare.

(14) Prin urmare, este necesară adoptarea 
unui mecanism de finanțare specific, 
complementar instrumentelor de dezvoltare 
existente și instrumentului de ajutor 
umanitar. Acest mecanism ar trebui să se 
înscrie într-o strategie de dezvoltare 
comună care își stabilește obiective 
precise și mijloace adecvate și care 
asigură coerența între acest mecanism și 
contribuțiile existente cuprinse în
instrumentele pe termen scurt și lung ale 
Uniunii. Această facilitate ar trebui să 
permită adoptarea de măsuri urgente și 
suplimentare care să poată remedia rapid 
consecințele creșterii prețurilor la 
produsele alimentare în țările în curs de 
dezvoltare. De asemenea, aceasta ar 
trebui ca, în cooperare cu programele 
existente, să permită sprijinirea în mod 
prioritar și mult mai substanțial prin 
mijloace repartizate în timp, o dezvoltare 
durabilă a agriculturii și a producției 
agricole din țările sărace pentru a spori 
aprovizionarea cu alimente și pentru a 
diminua dependența lor alimentară.

Or. fr

Justificare

Criza alimentară impune răspunsuri urgente, dar și răspunsuri pe termen mai lung pentru a 
sprijini dezvoltarea agriculturii și pentru a stimula oferta de produse alimentare. Procesul de 
valorificare a resurselor prin intermediul activității agricole și de modernizare a agriculturii 
necesită timp. De altfel, agricultorii au nevoie de perspective și de stabilitate în realizarea
producției. De aceea, mijloacele acordate agriculturii trebuie sporite semnificativ, dar 
totodată trebuie repartizate pe termen lung. 
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Măsurile adoptate în cadrul acestui 
mecanism ar trebui să ajute țările în curs de 
dezvoltare să își dinamizeze 
productivitatea agricolă în cursul 
următoarelor campanii, să reacționeze 
rapid la propriile nevoi imediate și la cele 
ale populațiilor lor și să ia primele măsuri 
necesare pentru a preveni, pe cât posibil, 
noi situații de insecuritate alimentară, 
contribuind, în același timp, la atenuarea 
efectelor creșterii prețurilor la produsele 
alimentare pe plan mondial, acest lucru 
fiind în favoarea persoanelor celor mai 
sărace, precum și a consumatorilor și 
agricultorilor europeni.

(15) Măsurile adoptate în cadrul acestui 
mecanism ar trebui să ajute țările în curs de 
dezvoltare să își dinamizeze 
productivitatea agricolă în cursul 
următoarelor campanii, să reacționeze 
rapid la propriile nevoi imediate și la cele 
ale populațiilor lor și să ia primele măsuri 
necesare pentru a preveni, pe cât posibil, 
noi situații de insecuritate alimentară, 
contribuind, în același timp, la atenuarea 
efectelor creșterii prețurilor la produsele 
alimentare pe plan mondial, acest lucru 
fiind în favoarea persoanelor celor mai 
sărace, precum și a consumatorilor și 
agricultorilor europeni. Această atenuare a 
efectelor nivelului ridicat al prețurilor la 
produsele alimentare la nivel mondial nu 
este posibilă decât dacă statele lumii 
laolaltă, țărilor bogate revenindu-le o 
mare responsabilitate, analizează
împreună problema marilor echilibre 
alimentare ale planetei și acționează 
pentru stabilitatea prețurilor mondiale,
pentru ca fiecare regiune a lumii să-și 
poată dezvolta propria agricultură și să 
satisfacă nevoile populațiilor. Acest 
obiectiv impune o reglementare 
inteligentă a economiei agricole și 
constituirea stocului alimentar de 
securitate care permite rezolvarea
situațiilor de urgență (dezastre naturale
etc.). De altfel, Uniunea ar trebui să 
favorizeze integrările regionale dintre 
țările în curs de dezvoltare care, pe lângă 
interesul geopolitic, prezintă avantajul de 
a iniția prima etapă în cadrul unei politici 
agricole, după modelul aplicat de 
Comunitate timp de peste cincizeci de ani. 

Or. fr
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Justification

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.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Însăși natura măsurilor prevăzute în 
conformitate cu prezentul regulament 
necesită stabilirea unor proceduri de 
decizie eficiente, flexibile, transparente și 
rapide în vederea finanțării acestora, 
precum și o strânsă colaborare între toate 
instituțiile implicate. Prezentul regulament 
ar trebui să permită în special finanțarea 
măsurilor deja inițiate pe care organizațiile 
internaționale le sprijină sau sunt gata să le 
sprijine înainte de adoptarea prezentului 
regulament începând din 20 iunie 2008, 
data concluziilor Consiliului European.

(16) Însăși natura măsurilor prevăzute în 
conformitate cu prezentul regulament 
necesită stabilirea unor proceduri de 
decizie eficiente, flexibile, transparente și 
rapide în vederea finanțării acestora, 
precum și o strânsă colaborare între toate 
instituțiile implicate, fie că sunt publice 
sau private. Utilizarea finanțării 
mecanismului ar trebui să apară în 
detaliu într-un plan previzionat precis, în 
care este inclusă fiecare tip de măsură 
vizată însoțită de obiectivele sale 
cantitative, partea de finanțare care le este 
alocată, mijloacele prevăzute pentru 
gestionarea administrativă, ansamblul 
acestor elemente putând facilita ulterior o 
evaluare. Prezentul regulament ar trebui să 
permită în special finanțarea măsurilor deja 
inițiate pe care organizațiile internaționale
sau organizațiile publice sau private
(organizații non-guvernamentale, 
organizații locale etc.) le sprijină sau sunt 
gata să le sprijine înainte de adoptarea 
prezentului regulament începând din 20 
iunie 2008, data concluziilor Consiliului 
European.

Or. fr
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Justificare

Utilizarea sumei de 1 miliard de euro trebuie să fie realizată într-o manieră cât mai eficientă 
și mai transparentă; includerea sa într-un plan previzional precis este, de asemenea, utilă. 
Astfel va fi posibilă evaluarea impactului acesteia și stabilirea unei evaluări a mecanismului. 
Nu este vorba despre a cheltui de dragul de a cheltui și de a-și ușura conștiința. Pentru a 
contribui la o mai mare eficiență și în interesul celor mai sărace populații, pare oportună 
lărgirea liste de organizații la care Comisia va face apel pentru a pune în funcțiune 
mecanismul. 

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunitatea finanțează măsurile 
destinate susținerii unei reacții rapide și 
directe la creșterea prețurilor la produsele 
alimentare în țările în curs de dezvoltare, 
acoperind perioada situată între ajutorul de 
urgență și cooperarea pentru dezvoltare pe 
termen mediu și lung.

(1) Comunitatea finanțează măsurile 
destinate susținerii unei reacții rapide și 
directe la creșterea prețurilor la produsele 
alimentare în țările în curs de dezvoltare, 
acoperind perioada situată între ajutorul de 
urgență și cooperarea pentru dezvoltare pe 
termen mediu și lung. Aceste măsuri se 
înscriu într-o strategie de dezvoltare 
comună, care definește obiectivele și 
instrumentele precise și stabilește o 
coerență între toate instrumentele care 
contribuie la ajutorul de urgență și la 
dezvoltare. Aceste măsuri constituie un 
sprijin în situațiile de urgență, dar, în 
special, acestea contribuie, de asemenea,
în timp, la dezvoltarea agriculturii și a 
producției agricole din cele mai sărace 
țări, pentru a satisface mai bine
necesitățile acestora și a asigura 
autonomia lor alimentară. 

Or. fr

Justification

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 
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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.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă măsurile prevăzute la 
punctul 1. Aceste măsuri finanțează 
inițiative internaționale care vin în sprijinul 
scopului și obiectivelor prezentului 
regulament și care sunt puse în aplicare 
prin intermediul unor organizații regionale 
și a unor organizații internaționale 
mondiale. Comisia informează Parlamentul 
și Consiliul.

Comisia adoptă măsurile prevăzute la 
punctul 1. Aceste măsuri finanțează 
inițiative internaționale care vin în sprijinul 
scopului și obiectivelor prezentului 
regulament și care sunt puse în aplicare 
prin intermediul unor organizații regionale 
și a unor organizații internaționale publice
sau private mondiale. Comisia informează 
Parlamentul și Consiliul.

Or. fr

Justificare

Mecanismul poate fi instituit de organizații internaționale sau regionale publice sau de 
organizații private care dispun de instrumente de expertiză și de experiență recunoscute. Este 
important ca Comisia să aleagă în funcție de cea mai mare eficiență în ceea ce privește 
obiectivelor vizate și de interesul populațiilor cele mai sărace și nu în funcție de modalitățile 
administrative cele mai comode pentru Comisie, care să îi permită să cheltui cât mai repede 
suma de un miliard de euro. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Organizațiile internaționale, inclusiv 
organizațiile regionale (denumite în 
continuare „organizații internaționale”) vor 
fi selectate pe baza capacității lor de a oferi 
un răspuns rapid și de înaltă calitate la 
nevoile specifice ale țărilor în curs de 

5. Organizațiile internaționale, inclusiv 
organizațiile regionale, fie că sunt publice 
sau private, cum ar fi organizațiile non-
guvernamentale (denumite în continuare 
„organizații internaționale”) vor fi selectate 
pe baza capacității lor de a oferi un răspuns 
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dezvoltare vizate, în funcție de obiectivele 
prezentului regulament.

rapid la cel mai înalt randament și de cea 
mai înaltă calitate, pentru a răspunde
nevoilor specifice ale țărilor în curs de 
dezvoltare vizate, în funcție de obiectivele 
prezentului regulament.

Or. fr

Justificare

Mecanismul poate fi instituit de organizații internaționale sau regionale publice sau de 
organizații private care dispun de instrumente de expertiză și de experiență recunoscute. Este 
important ca Comisia să aleagă în funcție de cea mai mare eficiență în ceea ce privește 
obiectivelor vizate și de interesul populațiilor cele mai sărace și nu în funcție de modalitățile 
administrative cele mai comode pentru Comisie, care să îi permită să cheltuie cât mai repede 
suma de un miliard de euro. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Diferitele instrumente de dezvoltare și 
prezentul mecanism sunt aplicate astfel 
încât să permită continuitatea cooperării, în 
special în ceea ce privește tranziția de la 
ajutor de urgență la ajutor pe termen mediu 
și lung.

Diferitele instrumente de dezvoltare și 
prezentul mecanism sunt aplicate astfel 
încât să permită continuitatea cooperării, în 
special în ceea ce privește tranziția de la 
ajutor de urgență la ajutor pe termen mediu 
și lung. Ansamblul instrumentelor 
mobilizate pentru dezvoltare alocă de aici 
înainte o parte mult mai importantă 
agriculturii și producției agricole, fără de 
care o țară nu poate cunoaște dezvoltarea 
durabilă, al cărei obiectiv prioritar este de 
a furniza alimentație populației într-o 
măsură suficientă.

Or. fr

Justification

Un pays ne peut se développer quand il ne parvient pas à nourrir sa population. Dans le 
contexte de crise alimentaire dans lequel nous sommes l’urgence est donc bien d'augmenter 
durablement l'aide à l’agriculture trop longtemps négligée des politiques de coopération 
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développement. Rappelons simplement que la majorité des populations des pays pauvres 
vivent dans les campagnes, que l’alimentation représente plus de 50% des dépenses des 
ménages, que les plus mal-nourris sont souvent des agriculteurs pauvres qui ne parviennent 
pas à produire faute de moyens suffisants, leur permettant d’accéder aux ressources (terre, 
eau, engrais, semences, services, crédits, etc.)

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Asistența și cooperarea comunitare sunt 
puse în aplicare printr-o serie de decizii 
privind finanțarea măsurilor de sprijin, 
astfel cum sunt descrise la articolul 1 
alineatele (1) (2) și (3) din prezentul 
regulament, care sunt adoptate de Comisie.

1. Asistența și cooperarea comunitare sunt 
puse în aplicare printr-o serie de decizii 
privind finanțarea măsurilor de sprijin, 
astfel cum sunt descrise la articolul 1 
alineatele (1) (2) și (3) și în articolul 3, 
alineatul (2), din prezentul regulament, 
care sunt adoptate de Comisie. Înainte de a 
iniția finanțarea acestui mecanism, 
Comisia stabilește un plan previzional 
precis de utilizare a acestuia, cuprinzând 
în detaliu toate măsurile vizate, cu 
obiectivele lor cuantificate și partea de 
finanțare care le este alocată, apoi 
instrumentele prevăzute pentru 
gestionarea administrativă a acestui 
mecanism. Decizia de validare a acestui 
plan previzional este luată în conformitate 
cu procedura reglementare cu control 
prevăzută în decizia nr. 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999, prin care se 
stabilesc modalitățile de exercitare a 
competențelor de execuție conferite  
Comisiei.
1 JO L 184 din 17.7.1999, p. 23.

Or. fr

Justificare

Este important ca Comisia să aducă precizări în ceea ce privește utilizarea sumei de 1 
miliard de euro pe parcursul prezentării unui plan previzional care va trebui adoptat în 
procedura de comitologie și care va permite informarea Parlamentului European. Acest plan 
va permite ulterior stabilirea unei evaluări a mecanismului. 
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 – litera (a)

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) Măsuri în vederea îmbunătățirii 
accesului la inputurile și serviciile agricole, 
inclusiv la îngrășăminte și semințe;

a) Măsuri în vederea îmbunătățirii
accesului la inputurile (îngrășăminte,
semințe etc.), la serviciile agricole 
(consultanță), la apă și la finanțare
(microcredite), organizarea colectivă a 
producătorilor (pentru producția și 
implementarea piețelor locale) și 
depozitarea recoltelor;

Or. fr

Justificare

Este necesară precizarea mai detaliată a măsurilor care pot fi vizate pentru relansarea cât 
mai rapidă a ofertei agricole. Aceste acțiuni trebuie completate de măsurile de ajutor de 
urgență și de programele de dezvoltare existente care pot conține în special măsuri mai 
cuprinzătoare privind dezvoltarea rurală. 

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoarte Urmărire și evaluare
Comisia informează Parlamentul European 
și Consiliul cu privire la măsurile pe care 
le-a adoptat în conformitate cu prezentul 
regulament până la 31 decembrie 2009 cel 
târziu. Comisia prezintă acestor două 
instituții un raport privind punerea în 
aplicare a măsurilor, incluzând, în 
măsura posibilului, principalele rezultate 
și impactul asistenței acordate în 
conformitate cu regulamentul, până la 31 
decembrie 2012.

Comisia informează Parlamentul European 
și Consiliul în mod regulat cu privire la 
măsurile pe care le adoptă în conformitate 
cu prezentul regulament. Comisia prezintă 
acestor două instituții, în septembrie 2009, 
un prim bilanț provizoriu al măsurilor 
inițiate care permit eventual adaptarea 
conținutului mecanismului la obiectivele 
acestuia. În legătură cu planul 
previzional referitor la utilizarea detaliată 
a finanțării mecanismului, prezentată
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înainte de punerea în aplicare a acesteia, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, la 31 decembrie 
2010 cel târziu, o evaluare exactă a 
punerii în aplicare a mecanismului pentru 
a estima rezultatele și impactul real în 
țările vizate. 

Or. fr

Justificare

Este important ca Comisia să informeze în mod regulat Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la desfășurarea și rezultatele mecanismului. De asemenea, pare necesară realizarea
unui prim bilanț la jumătatea perioadei, urmat de o evaluare finală precisă pentru a estima 
importanța reală pentru populațiile cele mai afectate de criza alimentară. 


	742216ro.doc

