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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I) Kontext zvyšovania cien, ktoré vyvolalo potravinovú krízu 

Tieto dva posledné roky zostanú poznačené nezvyčajným zvratom na svetových trhoch s 
poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, kde tendencie zaznamenané počas 30 
rokov nás privykli na neustále znižovanie cien v reálnej hodnote. Prudký rast cien, ktoré táto 
zmena spôsobila, spôsobil makroekonomický nesúlad a skutočnú potravinovú krízu, ktorá vo 
väčšej miere postihla najzraniteľnejších obyvateľov planéty, najmä tých, ktorí žijú v krajinách 
vo vojnovom stave a ktoré najmenej prosperujú, v tých krajinách, kde viac ako 50 % príjmu 
domácnosti sa vydáva na potravu. Toto zvýšenie cien spôsobilo nárast už aj tak vysokých 
číselných ukazovateľov chudoby, podvýživy a rizík hladomoru spojeného so známymi 
následkami v oblasti politickej stability a medzinárodnej geostrategickej rovnováhy. 

Táto potravinová kríza, dramaticky vyjadrená v jarných nepokojoch vyvolaných hladom, 
zapadá do kontextu štrukturálneho zvyšovania svetového dopytu po potravinových 
výrobkoch, ktoré je spojené s demografickým rastom, zmenou potravinových návykov 
a rozvojom agropalív. 

Viaže sa na finančnú krízu, ktorá sa vyznačuje zvýšenou špekuláciou na poľnohospodárskych 
trhoch. Prichádza najmä v dobe, keď si začíname uvedomovať, na Severe, ako aj na Juhu, 
závažnosť následkov globálneho otepľovania a nedostatku prírodných zdrojov (vody, energie, 
straty biodiverzity atď.) na poľnohospodárstvo na celom svete.

Táto kríza nie je prechodná, vplýva na poľnohospodárstvo na celom svete a stavia otázku 
poľnohospodárskej produkcie a veľkej potravinovej rovnováhy do centra debát.

Situácia, v ktorej sa nachádzame, nie je spôsobená jednoduchou nehodou. Z veľkej časti je 
výsledkom predchádzajúcich smerovaní, ktoré boli silne ovplyvnené bohatými krajinami.  

Riešenie deregulácie a politík štrukturálnych zmien, ktoré počas 20 rokov MMF a Svetová 
banka vyžadovali od najchudobnejších krajín, spôsobili, že zásobovanie potravinami v týchto 
krajinách vo veľkej miere závisí od dovozu. Príliš nízke medzinárodné ceny potravinových 
výrobkov v porovnaní s výrobnými nákladmi na mieste odradili tieto krajiny od rozvíjania ich 
vlastného poľnohospodárstva. Pripomíname, že tieto medzinárodné ceny sú výsledkom 
konkurencieschopnosti medzi oblasťami s vysoko produktívnou výrobou, z ktorých niektoré 
dostávajú subvencie.

Rozhovory v rámci WTO o medzinárodnom obchode s poľnohospodárskymi výrobkami 
(menej ako 10 % výroby), ktoré sú zamerané na liberalizáciu výmen medzi solventnými 
aktérmi, neumožňujú poskytovať potraviny najchudobnejším spotrebiteľom.

Politika rozvojovej pomoci bola postavená na finančných sľuboch, ktoré neboli dodržané. 
Okrem toho sa tieto politiky úplne odvrátili od poľnohospodárstva, ktoré je však 
rozhodujúcim odvetvím pri naštartovaní akéhokoľvek rozvoja a zohráva kľúčovú úlohu pre 
75% chudobných obyvateľov na svete žijúcich vo vidieckych oblastiach. V súčasnosti Únia 
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poskytuje poľnohospodárstvu iba 4 % z rozpočtových prostriedkov určených na rozvojovú 
politiku.

Po bolestivom prebudení vyvolanom hladovými manifestáciami rôzne inštancie Európskej 
únie a medzinárodné inštancie vyvinuli úsilie reagovať na to, čo sa môže označiť ako 
potravinová núdza.

II)  Rýchla reakcia Únie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách

A) Návrh Komisie

Komisia vyvinula úsilie, aby splnila požiadavky Európskeho parlamentu a členských štátov 
(Rada pre všeobecné záležitosti a Európska rada z 19. a 20. júna) prostredníctvom kolektívnej 
akcie v prospech rozvojových krajín.

Po tom, čo len okrajovo prispôsobila existujúce nástroje svojej rozvojovej politiky ako 
odpoveď na zvyšovanie cien potravín, Komisia navrhla doplnkové krátkodobé financovanie 
vo výške 1 miliardy, na ktoré sa použijú dostupné finančné prostriedky SPP.  

Cieľom tejto iniciatívy, ktorá je na polceste medzi okamžitou pomocou a rozvojom, je 
podporiť poľnohospodársku ponuku rozvojových krajín, ktoré boli najviac postihnuté 
zvýšením cien potravín, ako aj akcie, ktoré umožnia znížiť negatívne dôsledky zvýšenia cien 
potravín. 

Stanovené opatrenia sú zamerané na zlepšenie prístupu k poľnohospodárskym vstupom 
a službám (vrátane priemyselných hnojív a osív) a ustanovení na vytvorenie záchrannej siete, 
ktorej cieľom je udržanie alebo zlepšenie výrobnej kapacity poľnohospodárstva a na pokrytie 
základných potravinových potrieb tej časti obyvateľstva, ktorá sa nachádza v najväčšej núdzi. 

B) Celkové hodnotenie spravodajcu

Vzhľadom na dramatické dôsledky potravinovej krízy pre obyvateľov najchudobnejších 
krajín, spravodajca vyjadruje svoju solidaritu tým, že podporuje iniciatívu predloženú 
Komisiou.

Spravodajca však k tejto zásadnej podpore pripája niekoľko pripomienok:

Pripomienky k rozpočtovým prostriedkom:

Bez toho, aby spochybnil iniciatívu, spravodajca pripomína, že nevyužité rozpočtové 
prostriedky SPP sa môžu použiť len výnimočne. Je dôležité, aby v budúcnosti Únia splnila 
všetky svoje záväzky voči svojim poľnohospodárom a najmä z nových krajín, pre ktorých 
úroveň pomoci nie je rovnaká ako pre poľnohospodárov z 15 starých krajín. Je potrebné tiež 
pripomenúť Komisii a Rade, že sa zvyšovanie poľnohospodárskych cien negatívnym, až 
katastrofálnym spôsobom prejavuje tiež u niektorých európskych poľnohospodárov, najmä 
chovateľov. Preto je potrebné počas prípravy rozpočtu, ale aj v rámci reorganizácie SPP, ktorá 
bola stanovená počas kontroly stavu SPP, zvážiť aj ich situáciu. V súvislosti s posledným 
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finančným výhľadom spravodajca pripomína členským štátom, že bez toho, aby sa zväčšil 
objem rozpočtových prostriedkov, nemožno neustále od Európy požadovať, aby sa vytvárali 
a posilňovali politiky Spoločenstva. Keby tieto rozpočtové prostriedky existovali, bolo by 
možné vyhnúť sa použitiu prostriedku, ktorý navrhla Komisia.      

Pripomienky k poľnohospodárskej stránke iniciatívy:

Spravodajca víta skutočnosť, že sa konečne venovala väčšia pozornosť poľnohospodárstvu 
a najmä poľnohospodárskej výrobe v najchudobnejších krajinách. Považuje za nevyhnutné 
optimalizovať poľnohospodárstvo a potravinové plodiny na celom svete, aby každý región 
pokryl čo najväčšie množstvo potrieb svojho obyvateľstva.

Víta dôraz, ktorý Komisia kladie na opatrenia určené na uľahčenie naštartovania výroby: na 
prístup najchudobnejších poľnohospodárov (ktorí predstavujú okolo 80 % podvyživeného 
obyvateľstva) k zdrojom a službám, ako aj na opatrenia na vytvorenie záchrannej siete, ktorá 
môže pomôcť pri odbyte miestnej produkcie tým, že zvýši kúpnu silu chudobných 
spotrebiteľov. Vyjadruje však prianie, aby Komisia podrobnejšie vymedzila akcie zamerané 
na výrobu, ktoré by mohli byť financované: 
prístup k vode a k mikroúverom, podpora organizácie výrobcov v oblasti výroby, uvedenia na 
trh a skladovania.

V záujme dosiahnutia účinnosti spravodajca odporúča Komisii, aby zaradila tento nástroj do 
skutočnej globálnej stratégie s cieľom podporiť naštartovanie poľnohospodárskej výroby 
v rámci trvalo udržateľného rozvoja prispôsobeného potrebám obyvateľstva a prírodnému 
potenciálu príslušných území. K tomuto sú potrebné dve podmienky:  

1) Konať dlhodobo:

Spravodajca si kladie otázku o dosahu tejto iniciatívy v budúcnosti. Tento nástroj sa bude 
uplatňovať krátkodobo, pričom však optimalizácia poľnohospodárskeho potenciálu vyžaduje 
čas a kontinuitu. Poľnohospodár sa musí vždy rozhodovať rok alebo aj viac dopredu (plodiny, 
investície...). Potrebuje rámec a predvídateľnosť vrátane stability cien svojich výrobkov. Čo 
sa stane po roku, keď prostriedky venované na prístup k vstupom a službám a následne na 
opatrenia na vytvorenie záchrannej siete financované nástrojom prestanú existovať? Boli tieto 
rozmery dostatočne zohľadnené v existujúcich strednodobých a dlho dobých rozvojových 
nástrojoch, o ktorých sa hovorí, že už boli upravené do krajnosti, aby sa do nich začlenilo 
zvýšenie cien potravín, ale pritom časť venovaná poľnohospodárstvu zostala na dramaticky 
nízkej úrovni?

2)Vplývať na hospodársku reguláciu: 

V globalizovanom a čoraz viac liberalizovanom hospodárstve sa na medzinárodných trhoch 
s poľnohospodárskymi a potravinovými výrobkami, ktoré sú vo svojej podstate nestabilné, 
dostávajú do konfrontácie nesmierne odlišné úrovne konkurencieschopnosti 
poľnohospodárstva v rôznych častiach sveta. Táto hra spôsobuje vážne ťažkosti na miestnych 
trhoch v najchudobnejších krajinách, ktoré, ako sme na to upozornili vyššie, nemajú žiadnu 
ochranu na svojich hraniciach. Táto situácia predstavuje nevýhodu pri rozvoji domácej 
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výroby v dobe, keď svetové ceny sú nízke. Ale na druhej strane, keď sú ceny vysoké, ako je 
to v súčasnosti, zdá sa, že je nemožné tieto ceny znížiť bez určitej regulácie výroby 
a svetových cien. Pokiaľ ide o tento bod, spravodajca nechápe, ako Komisia mohla očakávať, 
že tento „skromný nástroj“ zníži rast cien potravín.    

Pokiaľ ide o využívanie nástroja, Komisia nikdy nespomína účasť miestnych aktérov 
(poľnohospodárov, spotrebiteľov, zodpovedné osoby) ani MVO, hoci každý úspešný rozvoj 
vždy prechádza štádiom, keď ľudia berú svoj osud do vlastných rúk.  

Pripomienky k uplatňovaniu tohto nástroja:

Spravodajca sa chce uistiť, že administratívna kapacita Únie umožní účinné použitie 
rozpočtových prostriedkov vo výške 1 miliardy. Preto žiada Komisiu, aby konala v rámci 
celkovej stratégie a v súčinnosti s ostatnými rozvojovými programami a akciami.

Zároveň vyzýva Komisiu, aby získala maximálne záruky o kapacitách organizácií, s ktorými 
uzatvorí zmluvy. Spravodajca si preto praje, aby sa škála štruktúr schopných pomáhať 
rozšírila na organizácie typu MVO, ktoré majú primerané prostriedky a uznávané poznatky 
a skúsenosti. 

Vyjadruje želanie, aby Komisia zabezpečila čo najväčšiu transparentnosť použitia 1 miliardy. 
Preto žiada, aby Komisia vypracovala presný predbežný plán použitia, ktorý bude obsahovať 
podrobnosti o pripravovaných opatreniach s vyčíslenými cieľmi, výškou prideleného 
financovania a prostriedkov stanovených na riadenie nástroja. Tento plán musí byť schválený 
v rámci postupu komitológie, ktorý umožní informovať Európsky parlament. Týmto sa veľmi 
uľahčí záverečné hodnotenie. Navrhuje uskutočniť prvé hodnotenie v septembri 2009, aby sa 
opatrenia v prípade potreby mohli prispôsobiť najnaliehavejším potrebám chudobného 
obyvateľstva cieľových krajín.   

Závery

Európska únia, ktorá má významné ľudské a finančné prostriedky, by mala energickejšie 
dlhodobo konať a na medzinárodnej scéne vytvoriť ambicióznejšiu a aktívnejšiu politiku 
v prospech lepšej potravinovej rovnováhy a rozvoja vo svete. Na tento účel je potrebné 
vyškoliť ďalších aktérov vo svete a umožniť im účasť na základe niekoľkých konkrétnych 
návrhov:

– pod záštitou OSN vytvoriť Medzinárodnú radu pre potravinovú bezpečnosť a rozvoj 
poverenú riadením kríz. Prostredníctvom koordinácie strategických smerovaní FAO, MMF 
a Svetovej banky a celej medzinárodnej komunity by mal tento nástroj uľahčiť zavedenie 
poľnohospodárskych a potravinových politík vo všetkých regiónoch vo svete. 
Prvý krok v tomto smere by predstavovalo vytvorenie regionálnej integrácie.

Mal by sa obnoviť minimálny stupeň regulácie svetových trhov s cieľom zaručiť zásobovanie 
a určitú stabilitu cien v záujme všetkých spotrebiteľov a výrobcov vo svete. Obnovenie 
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núdzových zásob je nevyhnutné, aby sa dali zvládnuť naliehavé situácie na celom svete 
(vrátane potrieb európskych potravinových bánk) a aby sa obmedzila špekulácia, ku ktorej 
dochádza v posledných mesiacoch na poľnohospodárskych trhoch. 

Musí sa posilniť rozvojová pomoc a musí sa prehodnotiť časť, ktorá je venovaná 
poľnohospodárstvu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Prudký nárast cien potravín uvrhol 
v nedávnej dobe mnohé rozvojové krajiny 
a ich obyvateľstvo do dramatickej situácie. 
Pretože by sa takto do situácie extrémnej 
chudoby mohli dostať ďalšie stovky 
miliónov ľudí, je potrebná väčšia solidarita 
s týmto obyvateľstvom.

(1) Prudký nárast cien potravín, ktorý sa 
dal predvídať na základe situácie v oblasti 
ponuky a dopytu na svetových trhoch 
s poľnohospodárskymi a potravinovými 
výrobkami, uvrhol v nedávnej dobe mnohé 
rozvojové krajiny a ich obyvateľstvo do 
dramatickej situácie.Pretože vzhľadom na 
potravinovú krízu spojenú s finančnou 
a energetickou krízou a zhoršením 
životného prostredia (globálne 
otepľovanie, nedostatok vody, strata 
biodiverzity atď.) by sa takto do situácie 
extrémnej chudoby mohli dostať ďalšie 
stovky miliónov ľudí, je potrebná väčšia 
solidarita s týmto obyvateľstvom. Všetky 
údaje o výhľadoch na potravinových 
trhoch naznačujú, že táto potravinová
kríza, ktorá ohrozuje najchudobnejšie 
obyvateľstvo tak na Juhu, ako aj na 
Severe, bude pretrvávať v nasledovných 
rokoch.

Or. fr



PA\742216SK.doc 8/17 PE412.208v01-00

SK

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Preto by sa týmto nariadením mal 
ustanoviť nástroj na financovanie rýchlej 
reakcie na krízu spôsobenú vysokými 
cenami potravín v rozvojových krajinách.

(2) Európska únia príliš dlho zanedbávala 
svoju podporu poľnohospodárskemu 
odvetviu a najmä výrobe potravín, preto 
by sa ako doplnok súčasnej rozvojovej 
politiky týmto nariadením mal ustanoviť 
nástroj na financovanie rýchlej reakcie na 
krízu spôsobenú vysokými cenami potravín 
v rozvojových krajinách.

Or. fr

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) V dôsledku toho je potrebné prijať (14) V dôsledku toho je potrebné prijať 
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osobitný nástroj financovania, ktorý doplní 
existujúce nástroje rozvoja a nástroj 
humanitárnej pomoci, a prijať naliehavé 
a dodatočné opatrenia na urýchlené 
riešenie dôsledkov súčasnej situácie 
prudkého nárastu cien potravín 
v rozvojových krajinách.

osobitný nástroj financovania, ktorý doplní 
existujúce nástroje rozvoja a nástroj 
humanitárnej pomoci. Tento nástroj by sa 
mal začleniť do celkovej stratégie rozvoja, 
ktorá ma presné ciele a primerané 
prostriedky a ktorá zabezpečuje 
koherenciu medzi týmto nástrojom 
a existujúcou pomocou obsiahnutou 
v krátkodobých a dlhodobých nástrojoch 
Únie. Tento nástroj by mal umožniť prijať 
naliehavé a dodatočné opatrenia na 
urýchlené riešenie dôsledkov súčasnej 
situácie prudkého nárastu cien potravín 
v rozvojových krajinách. Spolu 
s existujúcimi programami by mal tiež 
umožniť prioritne a oveľa podstatnejším 
spôsobom, za pomoci dlhodobých 
prostriedkov, napomáhať trvalo 
udržateľný rozvoj poľnohospodárstva 
a poľnohospodárskej výroby 
v najchudobnejších krajinách s cieľom 
zlepšiť ich zásobovanie a znížiť ich 
potravinovú závislosť.

Or. fr

Odôvodnenie

Potravinová kríza vyžaduje rýchlu ale aj dlhodobejšiu reakciu s cieľom pomôcť rozvoju 
poľnohospodárstva a stimulovať ponuku potravinových výrobkov. Proces optimalizácie 
zdrojov prostredníctvom poľnohospodárskej činnosti a modernizácie poľnohospodárstva si 
vyžaduje čas. Okrem toho na to, aby poľnohospodári mohli produkovať, potrebujú mať 
perspektívu a stabilitu. Prostriedky pridelené poľnohospodárstvu musia podstatne vzrásť 
a takisto musia byť poskytované dlhodobo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Opatrenia prijaté v rámci tohto 
nástroja by mali pomôcť rozvojovým 
krajinám v nasledujúcich sezónach zvýšiť 
produktivitu poľnohospodárstva, urýchlene 

(15) Opatrenia prijaté v rámci tohto 
nástroja by mali pomôcť rozvojovým 
krajinám v nasledujúcich sezónach zvýšiť 
produktivitu poľnohospodárstva, urýchlene 
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reagovať na bezodkladné potreby krajín 
a ich obyvateľstva a vykonať nevyhnutné 
počiatočné kroky, aby sa podľa možnosti 
predišlo ďalším situáciám nedostatku 
potravín a tiež celkovo prispelo 
k zmierneniu dosahu vysokých cien 
potravín, to všetko nielen v prospech 
najchudobnejších ľudí, ale aj v prospech 
európskych spotrebiteľov 
a poľnohospodárov.

reagovať na bezodkladné potreby krajín 
a ich obyvateľstva a vykonať nevyhnutné 
počiatočné kroky, aby sa podľa možnosti 
predišlo ďalším situáciám nedostatku 
potravín a tiež celkovo prispelo 
k zmierneniu dosahu vysokých cien 
potravín, to všetko nielen v prospech 
najchudobnejších ľudí, ale aj v prospech 
európskych spotrebiteľov 
a poľnohospodárov. Toto zmiernenie 
dosahu vysokých cien potravín vo svete je 
možné iba vtedy, keď všetky krajiny na 
svete, medzi ktorými bohaté krajiny majú 
veľkú zodpovednosť, budú spoločne 
uvažovať o veľkej potravinovej rovnováhe 
planéty a budú pôsobiť na stabilizáciu 
svetových cien, aby všetky regióny na 
svete mohli rozvíjať svoje 
poľnohospodárstvo a uspokojovať 
potreby svojich obyvateľov. Tento cieľ 
vyžaduje inteligentnú reguláciu 
poľnohospodárskej ekonomiky 
a vytvorenie núdzových potravinových 
zásob, ktoré umožnia čeliť naliehavým 
situáciám (prírodným katastrofám atď.). 
Okrem toho by Únia mala podporovať 
regionálnu integráciu medzi rozvojovými
krajinami, ktorá presahuje geopolitické 
záujmy a predstavuje výhodu urobiť prvý 
krok smerom k vzniku 
poľnohospodárskych politík, podobne ako 
to uskutočnilo Spoločenstvo pred viac ako 
päťdesiatimi rokmi.

Or. fr

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Samotná povaha opatrení stanovených 
v tomto nariadení si vyžaduje zavedenie 
efektívnych, flexibilných, transparentných 
a rýchlych postupov rozhodovania o ich 
financovaní, za intenzívnej spolupráce 
všetkých zainteresovaných inštitúcií. Toto 
nariadenie by malo predovšetkým umožniť 
financovanie opatrení, s ktorých 
realizáciou sa už začalo a ktoré 
medzinárodné organizácie podporujú alebo 
ktoré majú v úmysle podporovať ešte pred 
prijatím tohto nariadenia, a to od 20. júna 
2008, čiže odo dňa prijatia záverov 
Európskej rady.

(16) Samotná povaha opatrení stanovených 
v tomto nariadení si vyžaduje zavedenie 
efektívnych, flexibilných, transparentných 
a rýchlych postupov rozhodovania o ich 
financovaní, za intenzívnej spolupráce 
všetkých zainteresovaných verejných alebo 
súkromných inštitúcií. Používanie 
financovania z nástroja by malo byť 
podrobne uvedené v presnom predbežnom 
pláne, kde by mal figurovať každý typ 
pripravovaného opatrenia s vyčíslenými 
cieľmi, výškou prideleného financovania 
a prostriedkami určenými na 
administratívne riadenie. Všetky tieto časti 
môžu potom uľahčiť hodnotenie. Toto 
nariadenie by malo predovšetkým umožniť 
financovanie opatrení, s ktorých 
realizáciou sa už začalo a ktoré 
medzinárodné organizácie alebo verejné 
a súkromné organizácie (mimovládne 
organizácie, miestne organizácie atď.)
podporujú alebo ktoré majú v úmysle 
podporovať ešte pred prijatím tohto 
nariadenia, a to od 20. júna 2008, čiže odo 
dňa prijatia záverov Európskej rady.

Or. fr

Odôvodnenie

Presný predbežný plán je potrebný na to, aby sa 1 miliarda použila čo možno najúčinnejšie 
a najtransparentnejšie. Takýmto spôsobom bude možné vyhodnotiť vplyv a vypracovať 
hodnotenie nástroja. Nejde o to, aby sa rozpočtové prostriedky vynaložili len na to, aby boli 
vynaložené a tým mať čisté svedomie. V záujme účinnosti a v záujme najchudobnejších 
obyvateľov sa zdá byť vhodné rozšíriť škálu organizácií, s ktorými Komisia uzatvorí zmluvu 
na účely uplatnenia nástroja.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Spoločenstvo financuje opatrenia 
zamerané na podporu rýchlej a priamej 
reakcie na zvýšené ceny potravín 
v rozvojových krajinách, na preklenutie 
doby od poskytnutia okamžitej pomoci do 
nadviazania strednodobej až dlhodobej 
rozvojovej spolupráce.

1. Spoločenstvo financuje opatrenia 
zamerané na podporu rýchlej a priamej 
reakcie na zvýšené ceny potravín 
v rozvojových krajinách, na preklenutie 
doby od poskytnutia okamžitej pomoci do 
nadviazania strednodobej až dlhodobej 
rozvojovej spolupráce. Tieto opatrenia 
spadajú do rámca celkového rozvoja, 
stanovujú presné ciele a prostriedky 
a zabezpečujú koherenciu medzi všetkými 
nástrojmi, ktoré poskytujú okamžitú 
a rozvojovú pomoc. Tieto opatrenia 
prinášajú podporu v naliehavých 
situáciách, ale najmä sa dlhodobo 
podieľajú na rozvoji poľnohospodárstva 
a poľnohospodárskej výroby 
najchudobnejších krajín, aby lepšie 
zabezpečili uspokojovanie ich 
potravinových potrieb a ich potravinovú 
samostatnosť.

Or. fr

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prijme opatrenia uvedené v ods. 1. 
Tieto opatrenia slúžia na financovanie 
medzinárodných iniciatív určených na 
podporu účelu a cieľov tohto nariadenia 
a realizovaných regionálnymi a globálnymi 
medzinárodnými organizáciami. Informuje 
o tom Európsky parlament a Radu.

Tieto opatrenia slúžia na financovanie 
medzinárodných iniciatív určených na 
podporu účelu a cieľov tohto nariadenia 
a realizovaných regionálnymi a globálnymi 
verejnými alebo súkromnými
medzinárodnými organizáciami. Informuje 
o tom Európsky parlament a Radu.

Or. fr

Odôvodnenie

Nástroj sa môže uplatňovať prostredníctvom medzinárodných alebo regionálnych verejných 
organizácií alebo prostredníctvom súkromných organizácií, ktoré majú odborné prostriedky 
a uznávané znalosti a skúsenosti. Je dôležité, aby Komisia uskutočnila výber v závislosti od 
najlepšej účinnosti týkajúcej sa cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť v záujme najchudobnejšieho 
obyvateľstva, a nie na základe administratívnych postupov, ktoré sú pre ňu najpohodlnejšie, 
a umožňujú použiť 1 miliardu čo najrýchlejším spôsobom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Medzinárodné organizácie vrátane 
regionálnych organizácií (ďalej len 
„medzinárodné organizácie“) sa vyberajú 
na základe ich schopnosti rýchlo 
a vysokokvalitne reagovať na špecifické 
potreby cieľových rozvojových krajín 
v súvislosti s cieľmi tohto nariadenia.

5. Medzinárodné organizácie vrátane 
regionálnych organizácií bez ohľadu na to, 
či sú verejné alebo súkromné ako 
napríklad mimovládne organizácie (ďalej 
len „medzinárodné organizácie“) sa 
vyberajú na základe ich schopnosti rýchlo 
s čo najúčinnejšími nákladmi a čo možno 
najkvalitnejšie reagovať na uspokojenie 
osobitných potrieb cieľových rozvojových 
krajín v súvislosti s cieľmi tohto 
nariadenia.

Or. fr
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Odôvodnenie

Nástroj sa môže uplatňovať prostredníctvom medzinárodných alebo regionálnych verejných 
organizácií alebo prostredníctvom súkromných organizácií, ktoré majú odborné prostriedky 
a uznávané znalosti a skúsenosti. Je dôležité, aby Komisia uskutočnila výber v závislosti od 
najlepšej účinnosti týkajúcej sa cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť v záujme najchudobnejšieho 
obyvateľstva, a nie na základe administratívnych postupov, ktoré sú pre ňu najpohodlnejšie, 
a umožňujú použiť 1 miliardu čo najrýchlejším spôsobom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Jednotlivé nástroje rozvoja a aj tento 
nástroj sa uplatňujú tak, aby zabezpečovali 
kontinuitu spolupráce, najmä pokiaľ ide 
o prechod od okamžitej k strednodobej 
a dlhodobej reakcii.

Jednotlivé nástroje rozvoja a aj tento 
nástroj sa uplatňujú tak, aby zabezpečovali 
kontinuitu spolupráce, najmä pokiaľ ide 
o prechod od okamžitej k strednodobej 
a dlhodobej reakcii. Poľnohospodárstvu 
a poľnohospodárskej výrobe sa odteraz 
pridelí podstatnejšia časť všetkých 
nástrojov zameraných na rozvoj. Bez 
poľnohospodárstva a poľnohospodárskej 
výroby žiadna krajina nemôže 
zaznamenať trvalo udržateľný rozvoj, 
ktorého prioritným cieľom je poskytnúť 
dostatok potravín svojim občanom.

Or. fr

Odôvodnenie

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.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pomoc a spolupráca Spoločenstva sa 
uskutočňujú na základe súboru Komisiou 
prijímaných rozhodnutí o financovaní 
podporných opatrení opísaných v článku 1 
odsekoch 1, 2 a 3 tohto nariadenia.

1. Pomoc a spolupráca Spoločenstva sa 
uskutočňujú na základe súboru Komisiou 
prijímaných rozhodnutí o financovaní 
podporných opatrení opísaných v článku 1 
odsekoch 1, 2 a 3 a článku 3 odseku 2
tohto nariadenia. Pred použitím 
rozpočtových prostriedkov tohto nástroja 
Komisia vypracuje presný predbežný plán 
využívania nástroja, ktorý bude 
obsahovať všetky podrobnosti 
o pripravovaných opatreniach 
s vyčíslenými cieľmi a výškou prideleného 
financovania a prostriedkov stanovených 
na administratívne riadenie nástroja. 
Rozhodnutie o schválení tohto 
predbežného plánu sa prijíma v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
stanoveným rozhodnutím Rady 
1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa 
ustanovujú postupy pre výkon 
vykonávacích právomocí prenesených na 
Komisiu.
1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité, aby Komisia v predbežnom pláne, ktorý by mal byť schválený v rámci komitológie 
a ktorý umožní informovať Európsky parlament, presne uviedla použite 1 miliardy. Tento plán 
následne umožní vypracovať hodnotenie nástroja.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) opatrenia na zlepšenie prístupu k 
poľnohospodárskym vstupom a službám 
vrátane priemyselných hnojív a osív;

a) opatrenia na zlepšenie prístupu k 
poľnohospodárskym vstupom 
(priemyselným hnojivám, osivám),
službám (popularizácii), vode 
a financovaniu (mikroúverom), 
kolektívnych organizácii výrobcov (na 
výrobu a uvádzanie na miestne trhy) 
a skladovanie úrody;

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité uviesť presné detaily opatrení, ktoré môžu byť prijaté v záujme čo najrýchlejšieho 
obnovenia poľnohospodárskej ponuky. Tieto akcie sa musia dopĺňať o okamžité podporné 
opatrenia a existujúce rozvojové programy, ktoré môžu obsahovať najmä širšie opatrenia 
týkajúce sa rozvoja vidieka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predkladanie správ Monitorovanie a hodnotenie
Komisia informuje Európsky parlament a 
Radu o opatreniach, ktoré prijala podľa 
tohto nariadenia najneskôr do 31. 
decembra 2009. Najneskôr do 31. 
decembra 2012 im Komisia predloží 
správu o realizácii opatrení, podľa 
možnosti vrátane hlavných výsledkov 
a účinkov pomoci poskytnutej v rámci 
tohto nariadenia.

Komisia pravidelne informuje Európsky 
parlament a Radu o opatreniach, ktoré 
prijme podľa tohto nariadenia. V septembri 
2009 Komisia predloží prvé predbežné 
hodnotenie prijatých opatrení, ktoré v 
prípade potreby umožní prispôsobiť obsah
nástroja jeho cieľom. Na 
základe predbežného plánu podrobného 
použitia financovania z nástroja 
predloženého pred uplatnením tohto 
nástroja Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr do 31. 
decembra 2010 presné hodnotenie 
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uplatnenia nástroja s cieľom preskúmať 
skutočné výsledky a vplyv nástroja 
v cieľových krajinách.

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité, aby Komisia pravidelne informovala Európsky parlament a Radu o priebehu 
a výsledkoch uplatňovania nástroja. Je tiež potrebné vypracovať prvé hodnotenie v polovici 
obdobia a následne vypracovať záverečné presné hodnotenie s cieľom zistiť skutočný vplyv na 
obyvateľstvo, ktoré bolo najviac postihnuté potravinovou krízou.
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