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KRATKA OBRAZLOŽITEV

I) Prehrambena kriza zaradi povišanja cen hrane 

Značilnost zadnjih dveh let je izreden preobrat na svetovnih trgih kmetijskih proizvodov in 
živil, katerih realne vrednosti cen so se v zadnjih tridesetih letih stalno zniževale. Skokovito 
naraščanje cen, ki je posledica te spremembe, je povzročilo makroekonomsko nestabilnost in 
resnično prehrambeno krizo, ki sta najbolj prizadeli najranljivejše prebivalstvo na svetu, zlasti 
v državah, kjer so vojne, in v najrevnejših državah, v katerih je še vedno več kot 50 % 
proračuna namenjenega prehrani. Posledica takšnega naraščanja cen je povečanje že tako 
velikega števila revnih in podhranjenih ter nevarnosti lakote, kar vpliva na politično stabilnost 
in mednarodno geostrateško ravnovesje. 

Prehrambena kriza, ki je sprožila spomladanske nemire zaradi lakote, je odraz strukturnega 
povečanja svetovnega povpraševanja po kmetijskih proizvodih, povezanega z demografsko 
rastjo, spremembo prehrambenih navad in razvojem agrogoriv. 

Povezana je tudi s finančno krizo, ki jo zaznamuje povečana špekulacija na kmetijskih trgih. 
Pojavlja se v času, ko se na severni in južni polobli začenja meriti vpliv segrevanja ozračja in 
zmanjšanja naravnih virov (voda, energija, izginjanje biotske raznovrstnosti itd.) na 
kmetijstvo v svetu.

Kriza, ki ni zgolj prehodnega značaja, vpliva na celotno kmetijstvo sveta in uvršča vprašanje 
kmetijske proizvodnje in prehrambeno ravnovesje v središče razprav.

Sedanje razmere niso naključne, temveč so v marsičem odvisne od odločitev v preteklosti, na 
katere so zlasti vplivale bogate države: 

– Zaradi deregulacije in politike strukturnega prilagajanja, ki so ju v skladu z zahtevami 
Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke dvajset let izvajali v najrevnejših 
državah, je njihova preskrba s hrano močno odvisna od uvoza. Prenizke mednarodne cene 
živil v primerjavi z lokalnimi proizvodnimi stroški so zavirale razvoj njihovega kmetijstva. Te 
cene so odvisne od konkurenčnosti med proizvodnimi območji z visoko produktivnostjo, od 
katerih so nekatera subvencionirana.

– Pogajanja Svetovne trgovinske organizacije o svetovni trgovini kmetijskih proizvodov 
(manj od 10 % proizvodnje) za liberalizacijo trgovine med plačilno sposobnimi akterji ne 
omogočajo preskrbe najrevnejših potrošnikov s hrano.

– Politike razvojne pomoči so se obvezale s finančnimi obljubami, ki niso bile izpolnjene. 
Poleg tega so se radikalno odvrnile od kmetijstva, čeprav gre za sektor, ki je odločilen za vse 
vrste razvoja in življenjskega pomena za 75 % revnega svetovnega prebivalstva, ki živi na 
podeželju. Unija danes namenja kmetijstvu le 4 % sredstev svoje razvojne politike.
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Po bolečem spoznanju, ki so ga prebudile manifestacije zaradi lakote, so si različni organi 
Evropske unije in mednarodni organi začeli prizadevati, da bi ob izrednih razmerah, ki jih je 
povzročilo pomanjkanja hrane, ustrezno ukrepali.

II) Hitro odzivanje Unije na hitro naraščajoče cene hrane v državah v razvoju

A) Predlog Komisije

Komisija si je prizadevala, da bi na podlagi zahtev Evropskega parlamenta in držav članic 
(zasedanje Sveta za splošne zadeve in Evropskega sveta 19. in 20. junija) sprejela skupne 
ukrepe za države v razvoju.

Potem ko je nekoliko prilagodila sedanje instrumente svoje razvojne politike, da bi se odzvala 
na povišanje cen hrane, predlaga dodatno kratkoročno financiranje v višini ene milijarde iz 
razpoložljivih skladov skupne kmetijske politike. 

Ta pobuda, ki je nekje med nujno pomočjo in razvojem, je namenjena podpori kmetijske 
ponudbe držav v razvoju, ki so najbolj prizadete zaradi naraščanja cen hrane, in dejavnostim, 
ki omogočajo ublažitev negativnih posledic povišanja cen hrane. 

Sprejeti ukrepi zadevajo izboljšanje dostopa do kmetijskih vložkov in storitev (vključno z 
gnojili in semeni) in ukrepe „varnostnih mrež“, namenjene ohranjanju ali izboljšanju 
proizvodne zmogljivosti v kmetijstvu in zagotavljanju osnovnih potreb po hrani 
najranljivejših prebivalcev. 

B) Splošno mnenje poročevalca

Poročevalec izraža solidarnost s prebivalstvom najrevnejših držav, ki trpijo hude posledice 
prehrambene krize, in podpira pobudo Komisije.

Načelni podpori želi vseeno dodati nekaj pripomb:

Pripombe glede proračuna:

– Poročevalec, ki sicer nima pomislekov glede pobude, navaja, da mora biti uporaba 
neizkoriščenih sredstev skupne kmetijske politike izredna. Pomembno je, da bo lahko Unija v 
prihodnosti izpolnila vse obveznosti do svojih kmetovalcev, zlasti v novih državah članicah, 
ki še ne prejemajo takšne pomoči, kot jo prejemajo kmetovalci v petnajstih starih državah 
članicah. Prav tako je treba Komisiji in Svetu pripomniti, da je imelo povišanje kmetijskih cen 
negativne in celo katastrofalne posledice za nekatere evropske kmetovalce, zlasti rejce. Zato 
je treba njihov položaj upoštevati pri pripravi proračuna in preoblikovanju skupne kmetijske 
politike, ki je predvideno v pregledu zdravstvenega stanja. Na koncu države članice v zvezi z 
zadnjimi finančnimi perspektivami opozarja, da ne morejo pričakovati, da bi jim Evropa z 
oblikovanjem ali okrepitvijo politike Skupnosti dajala vedno več, ne da bi zagotovili več 
proračunskih sredstev. Če bi bila ta na voljo, morda ukrepi, ki jih predlaga Komisija, ne bi bili 
potrebni.  
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Pripombe glede kmetijskega področja, zajetega v pobudi:

– Poročevalec pozdravlja, da se končno večjo pozornost namenja kmetijstvu in zlasti 
kmetijski proizvodnji v najrevnejših državah. Meni, da je nujno ovrednotiti vse kmetijstvo in 
prehrambene pridelke v svetu, da bo vsaka regija zagotovila kar največ potreb svojega 
prebivalstva.

– Pozdravlja, da je Komisija dala poudarek ukrepom za olajšanje začetka proizvodnje: dostop 
najrevnejših kmetovalcev (ki predstavljajo 80 % slabo prehranjenih) do sredstev in storitev, 
ter ukrepom „varnostnih mrež“, ki bi lahko pomagali tržišču lokalne proizvodnje z 
izboljšanjem kupne moči revnih potrošnikov. Kljub temu želi, da bi Komisija podrobneje 
opredelila ukrepe za spodbujanje proizvodnje, ki bi se lahko financirali: dostop do vode in 
mikrokreditov, podpora organizaciji proizvajalcev za proizvodnjo in trženje ter podpora 
skladiščenju. 

– Poročevalec priporoča Komisiji, naj za zagotovitev učinkovitosti ta instrument vključi v 
resnično skupno strategijo za spodbujanje razmaha kmetijske proizvodnje v okviru 
trajnostnega razvoja, prilagojenega potrebam prebivalstva in naravnim možnostim zadevnih 
območij. To predpostavlja dva pogoja: 

1) Delovanje v prihodnosti:

Poročevalec se sprašuje, kakšen bo pomen pobude v prihodnosti. Izvajanje tega instrumenta je 
predvideno kratkoročno, ovrednotenje možnosti v kmetijstvu pa zahteva čas in kontinuiteto. 
Kmetovalec mora svoje dejavnosti (kulture, naložbe...) vedno predvideti eno ali več let 
vnaprej. Potrebuje okvir in predvidljivost, vključno s stabilnostjo cen svojih proizvodov. Kaj 
se bo zgodilo po enem letu, ko sredstev za dostop do kmetijskih vložkov in storitev ter ukrepe 
„varnostnih mrež“, ki jih bo ta instrument financiral, ne bo več? Ali so bile te razsežnosti 
zadosti upoštevane v sedanjih srednje- in dolgoročnih razvojnih instrumentih, ki naj bi bili 
prilagojeni zgornjim mejam, da bi vanje vključili povišanje cen hrane, saj je v njih delež, ki je 
namenjen kmetijstvu izredno nizek?

2) Delovanje na gospodarsko ureditev 

V globalnem in čedalje bolj liberaliziranem gospodarstvu mednarodni trgi kmetijskih 
proizvodov in živil, ki so po naravi nestabilni, postavljajo naproti zelo različne ravni 
konkurenčnosti kmetijstva po celem svetu. Ta igra povzroča hude pretrese na lokalnih trgih 
najrevnejših držav, ki praktično – kot je že bilo navedeno – nimajo več zaščite na svojih 
mejah. Takšne razmere negativno vplivajo na razvoj domače proizvodnje, kadar so svetovne 
cene nizke. Kadar pa so visoke tako kot sedaj, jih ni mogoče znižati, ne da bi bila potrebna 
določena regulacija proizvodnje in svetovnih cen. V zvezi s tem poročevalec ne razume, kako 
lahko Komisija pričakuje, da bo ta „skromni instrument“ ublažil povečanje cen hrane. 

– Komisija pri izvajanju instrumenta nikjer ne navaja sodelovanja lokalnih akterjev 
(kmetovalcev, potrošnikov, pristojnih oseb) in nevladnih organizacij, čeprav je uspešen razvoj 
odvisen od tega, da si ljudje sami oblikujejo svojo usodo. 
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Pripombe o izvajanja tega instrumenta:

Poročevalec se želi prepričati, da bo upravna usposobljenost Unije omogočila učinkovito 
uporabo ene milijarde sredstev. Zato poziva Komisijo, naj deluje na podlagi splošne strategije 
in v skladu z drugimi razvojnim programi in ukrepi.

Poziva jo tudi, naj kar najbolj preveri usposobljenost organizacij, s katerimi bo sklenila 
sodelovanje. Poročevalec želi, da se v ta namen med organizacije, ki bi lahko pomagale, 
vključijo izkušene organizacije, kot so nevladne organizacije, ki imajo primerna sredstva in 
uveljavljeno znanje. 

Želi, da Komisija zagotovi čim bolj razvidno uporabo ene milijarde sredstev. Zato jo poziva, 
naj pripravi natančen predhodni načrt o njihovi uporabi, ki bo vseboval podroben opis 
predvidenih ukrepov z ovrednotenimi cilji, deležem finančnih sredstev, ki jim bodo dodeljena, 
in predvidena sredstva za upravljanje instrumenta. Načrt bo moral biti potrjen s postopkom 
komitologije, ki bo omogočil Evropskemu parlamentu, da bo o njem obveščen. S tem bo zelo 
olajšana tudi končna presoja. Predlaga tudi, da se septembra 2009 pripravi prvi začasni 
pregled, na podlagi katerega se bodo ukrepi po potrebi prilagodili najnujnejšim potrebam 
revnega prebivalstva v ciljnih državah. 

Sklepne ugotovitve

Evropska unija, ki ima pomembna človeška in finančna sredstva, bi morala delovati bolj 
energično in dolgoročnejše ter izvajati ambicioznejšo politiko, ki bi bila bolj voluntaristična 
na mednarodnem prizorišču in bi zagotavljala večje prehrambeno in razvojno ravnovesje v 
svetu. Za to mora usposobiti in pritegniti k sodelovanju druge akterje v svetu ter pri tem 
oblikovati konkretne predloge:

– Pod okriljem Združenih narodov je treba ustanoviti Mednarodni svet za varnost preskrbe s 
hrano in razvoj, pristojen za krizno upravljanje. To orodje bi moralo z usklajevanjem 
strateških odločitev Organizacije za prehrano in kmetijstvo, Mednarodnega denarnega sklada, 
Svetovne banke in celotne mednarodne skupnosti olajšati izvajanje kmetijske in prehrambene 
politike v vseh regijah sveta. Vzpostavitev regionalnega povezovanja bi bil prvi korak v tej 
smeri. 

– Treba je vzpostaviti minimalno ureditev mednarodnih trgov, da bi zagotovili preskrbo in 
stabilnost cen v interesu vseh potrošnikov in proizvajalcev na svetu. Zagotovitev varnostnih 
zalog je nujna za odzivanje na izredne razmere po svetu (med drugim tudi za potrebe 
evropskih prehrambenih bank) in omejitev špekulacij, ki so se v zadnjih mesecih pojavile na 
kmetijskih trgih. 

– Razvojna pomoč mora biti okrepljena, njen delež, namenjen kmetijstvu, pa mora biti z vso 
resnostjo ponovno ovrednoten.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi nedavnih hitro naraščajočih cen 
hrane so številne države v razvoju in 
njihovo prebivalstvo v zelo težkem 
položaju. Obstaja nevarnost, da bi to v 
skrajno revščino potisnilo še dodatne 
stotine milijonov ljudi, zato moramo v 
takih razmerah še okrepiti našo solidarnost 
do tega prebivalstva.

(1) Zaradi nedavnih hitro naraščajočih cen 
hrane, ki se jih je dalo predvideti glede na 
stanje ponudbe in povpraševanja na 
svetovnih trgih kmetijskih proizvodov in 
živil, so številne države v razvoju in 
njihovo prebivalstvo v zelo težkem 
položaju. Obstaja nevarnost, da bi 
prehrambena kriza, skupaj s finančno in 
energetsko krizo ter propadanjem okolja 
(segrevanje ozračja, zmanjšanje zalog 
vode, izginjanje biotske raznovrstnosti), v 
skrajno revščino potisnila še dodatne 
stotine milijonov ljudi, zato moramo v 
takih razmerah še okrepiti našo solidarnost 
do tega prebivalstva. Na podlagi vseh 
podatkov o prihodnjem stanju na 
prehrambenih trgih je mogoče sklepati, da 
se bo prehrambena kriza, ki je prizadela 
najrevnejše prebivalstvo južne in severne 
poloble, v prihodnjih letih še nadaljevala.

Or. fr

Obrazložitev

La crise alimentaire que nous vivons n'est pas un accident. Nous avons une idée de l'évolution 
future de l'offre et de la demande mondiale en produits agricoles et alimentaires. D'ici 2050 il 
y aura 3 milliards d'habitants en plus sur la planète. Il faudra produire deux fois plus et 
mieux en valorisant plus efficacement l'ensemble des ressources et en préservant davantage 
les écosystèmes et les équilibres naturels. Il conviendra aussi d'assurer une certaine 
régulation de l'économie agricole afin d'éviter les catastrophes alimentaires et les trop 
grands risques de spéculations sur les marchés de l'alimentation.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zato je treba s to uredbo ustanoviti 
finančni instrument za hiter odziv na krizo, 
ki so jo povzročile visoke cene hrane v 
državah v razvoju.

(2) Kot dopolnitev sedanje razvojne 
politike Evropske unije, ki je predolgo 
zanemarjala podporo kmetijskemu 
sektorju, zlasti proizvodnji hrane, je treba 
zato s to uredbo ustanoviti finančni 
instrument za hiter odziv na krizo, ki so jo 
povzročile visoke cene hrane v državah v 
razvoju.

Or. fr

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Zato je treba sprejeti poseben finančni 
instrument, ki bo dopolnjeval obstoječe 
razvojne instrumente in instrument za 
humanitarno pomoč, da se bodo sprejeli 
nujni in dopolnilni ukrepi, ki bodo hitro 
odpravili posledice trenutnih naraščajočih 
cen hrane v državah v razvoju.

(14) Zato je treba sprejeti poseben finančni 
instrument, ki bo dopolnjeval obstoječe 
razvojne instrumente in instrument za 
humanitarno pomoč. Ta instrument bi 
moral biti vključen v celovito razvojno 
strategijo, ki bi imela jasne cilje ter 
ustrezna sredstva in ki bi zagotavljala 
skladnost med njim in obstoječo pomočjo, 
zajeto v kratkoročnih in dolgoročnih 
instrumentih Unije. Omogočati bi moral, 
da se bodo sprejeli nujni in dopolnilni 
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ukrepi, ki bodo hitro odpravili posledice 
trenutnih naraščajočih cen hrane v državah 
v razvoju. Skupaj z obstoječimi programi 
bi moral tudi omogočiti, da bi s časovno 
razporejenimi sredstvi prednostno in 
veliko bolj pomagali trajnostnemu razvoju 
kmetijstva in kmetijske proizvodnje v 
najrevnejših državah ter tako povečali 
njihovo preskrbo s hrano in zmanjšali 
odvisnost od nje.

Or. fr

Obrazložitev

Prehrambena kriza zahteva hitre in dolgoročnejše rešitve, da bi pomagali razvoju kmetijstva 
in spodbujali ponudbo živil. Procesa ovrednotenja sredstev za kmetijsko dejavnost in 
posodobitve kmetijstva potrebujeta čas. Poleg tega kmetovalci potrebujejo perspektive in 
stabilnost, da lahko proizvajajo. Sredstva za kmetijstvo je treba zato močno povečati in jih 
razporediti v daljšem časovnem obdobju.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Ukrepi, sprejeti v okviru tega 
instrumenta, bi morali pomagati državam v 
razvoju v naslednjih sezonah povečati 
kmetijsko produktivnost ter prispevati k 
hitremu odzivanju na neposredne potrebe 
držav in njihovega prebivalstva, k 
sprejemanju potrebnih začetnih ukrepov, 
da se kolikor je mogoče preprečijo 
nadaljnje razmere negotove preskrbe s 
hrano, ter k ublažitvi učinkov visokih cen 
hrane po svetu zlasti v korist najrevnejših, 
pa tudi evropskih potrošnikov in 
kmetovalcev.

(15) Ukrepi, sprejeti v okviru tega 
instrumenta, bi morali pomagati državam v 
razvoju v naslednjih sezonah povečati 
kmetijsko produktivnost ter prispevati k 
hitremu odzivanju na neposredne potrebe 
držav in njihovega prebivalstva, k 
sprejemanju potrebnih začetnih ukrepov, 
da se kolikor je mogoče preprečijo 
nadaljnje razmere negotove preskrbe s 
hrano, ter k ublažitvi učinkov visokih cen 
hrane po svetu zlasti v korist najrevnejših, 
pa tudi evropskih potrošnikov in 
kmetovalcev. Takšna ublažitev je mogoča 
le, če bodo vse države na svetu, med 
katerimi imajo bogate še posebej veliko 
odgovornost, skupaj razmišljale o 
prehrambenem ravnovesju na svetu in si 
bodo prizadevale za stabilizacijo svetovnih 
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cen, da bo lahko vsaka regija na svetu 
razvila svoje kmetijstvo in zadovoljila 
potrebe svojega prebivalstva. Ta cilj 
zahteva razumno ureditev kmetijskega 
gospodarstva in oblikovanje varnostnih 
zalog hrane za izredne razmere (naravne 
katastrofe itd.). Poleg tega bi morala 
Unija spodbujati regionalno povezovanje 
med državami v razvoju, ki poleg 
geopolitičnega interesa pomeni prvi korak 
k oblikovanju kmetijskih politik po zgledu 
politike, ki jo je Skupnost začela izvajati 
pred več kot petdesetimi leti.

Or. fr

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi same narave ukrepov iz te 
uredbe je treba oblikovati učinkovite, 
prožne, pregledne in hitre postopke 
odločanja za njihovo financiranje ter 
vzpostaviti tesno sodelovanje med vsemi 
zadevnimi institucijami. Ta uredba bi 
morala zlasti omogočiti financiranje 
ukrepov, ki so se že začeli izvajati in jih 
mednarodne organizacije že podpirajo ali 
pa so jih pripravljene podpreti še pred 
sprejetjem te uredbe, od 20. junija 2008, tj. 

(16) Zaradi same narave ukrepov iz te 
uredbe je treba oblikovati učinkovite, 
prožne, pregledne in hitre postopke 
odločanja za njihovo financiranje ter 
vzpostaviti tesno sodelovanje med vsemi 
zadevnimi institucijami, bodisi javnimi 
bodisi zasebnimi. Uporaba finančnih 
sredstev instrumenta bi morala biti 
podrobno opredeljena v natančnem 
predhodnem načrtu, kjer bi bile navedene 
vse vrste predvidenih ukrepov z 
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od datuma sprejetja Sklepov Evropskega 
Sveta.

ovrednotenimi cilji, delež finančnih
sredstev, ki jim bodo dodeljena, in 
predvidena sredstva za upravno 
poslovodenje, vse to pa bi lahko olajšalo 
kasnejšo presojo. Ta uredba bi morala 
zlasti omogočiti financiranje ukrepov, ki so 
se že začeli izvajati in jih mednarodne 
organizacije ali javne ali zasebne 
organizacije (nevladne organizacije, 
lokalne organizacije itd.) že podpirajo ali 
pa so jih pripravljene podpreti še pred 
sprejetjem te uredbe, od 20. junija 2008, tj. 
od datuma sprejetja Sklepov Evropskega 
Sveta.

Or. fr

Obrazložitev

Uporaba ene milijarde sredstev mora biti čim bolj učinkovita in razvidna, zato bi bilo dobro, 
da se opredeli v natančnem predhodnem načrtu. Na ta način bo mogoče oceniti učinek in 
pripraviti oceno instrumenta. Ne gre za porabo, ki je sama sebi namen, niti za olajšanje vesti. 
Poleg tega je primerno, da se zaradi učinkovitosti in interesa najrevnejšega prebivalstva 
ustanovi vrsta organizacij, s katerimi bo Komisija sklenila sodelovanje za izvajanje 
instrumenta.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skupnost financira ukrepe, namenjene
podpori hitremu in neposrednemu odzivu 
na povečane cene hrane v državah v 
razvoju, v obdobju po dodelitvi neposredne 
pomoči in pred srednje- in dolgoročnim 
razvojnim sodelovanjem.

1. Skupnost financira ukrepe, namenjene 
podpori hitremu in neposrednemu odzivu 
na povečane cene hrane v državah v 
razvoju, v obdobju po dodelitvi neposredne 
pomoči in pred srednje- in dolgoročnim 
razvojnim sodelovanjem. Ti ukrepi so 
vključeni v celovito razvojno strategijo, ki 
natančno opredeljuje cilje in sredstva ter 
usklajuje vse instrumente za nujno pomoč 
in razvoj. Namenjeni so podpori ob 
izrednih razmerah, predvsem pa 
dolgoročno prispevajo k razvoju 
kmetijstva in kmetijske proizvodnje v 
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najrevnejših državah, da lahko bolje 
zagotavljajo svoje potrebe in prehrambeno 
neodvisnost.

Or. fr

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – alinéa 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme ukrepe iz odstavka 1. Z 
ukrepi se financira mednarodne pobude, ki 
podpirajo namen in cilje te uredbe ter se 
izvajajo prek regionalnih in svetovnih 
mednarodnih organizacij. O tem obvesti 
Evropski parlament in Svet.

Komisija sprejme ukrepe iz odstavka 1. Z 
ukrepi se financira mednarodne pobude, ki 
podpirajo namen in cilje te uredbe ter se 
izvajajo prek regionalnih in svetovnih 
javnih ali zasebnih mednarodnih 
organizacij. O tem obvesti Evropski 
parlament in Svet.

Or. fr

Obrazložitev

Instrument lahko izvajajo javne mednarodne ali regionalne organizacije ali zasebne 
organizacije, ki se odlikujejo po strokovnosti in znanju. Pomembno je, da jih Komisija izbere 
glede na njihovo učinkovitost pri izvajanju ciljev, ki so v interesu najrevnejšega prebivalstva, 
in ne glede na upravne pogoje, ki ji najbolj ustrezajo in ji omogočajo čim hitrejšo porabo ene 
milijarde sredstev.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Mednarodne organizacije, vključno z 
regionalnimi organizacijami, (v nadaljnjem 
besedilu: mednarodne organizacije) bodo 
izbrane na podlagi svoje zmogljivosti 
zagotavljanja hitrega in kakovostnega 
odziva na posebne potrebe ciljnih držav v 
razvoju v zvezi s cilji te uredbe.

5. Mednarodne javne ali zasebne 
organizacije, kot so nevladne organizacije, 
vključno z regionalnimi organizacijami, (v 
nadaljnjem besedilu: mednarodne 
organizacije) bodo izbrane na podlagi svoje 
zmogljivosti zagotavljanja hitrega in 
kakovostnega ter stroškovno učinkovitega 
odziva na posebne potrebe ciljnih držav v 
razvoju v zvezi s cilji te uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

Instrument lahko izvajajo javne mednarodne ali regionalne organizacije ali zasebne 
organizacije, kot so nevladne organizacije, ki se odlikujejo po strokovnosti in znanju. 
Pomembno je, da jih Komisija izbere glede na njihovo učinkovitost pri izvajanju ciljev, ki so v 
interesu najrevnejšega prebivalstva, in ne glede na upravne pogoje, ki ji najbolj ustrezajo in ji 
omogočajo čim hitrejšo porabo ene milijarde sredstev.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 – alinéa 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Različni razvojni instrumenti in ta 
instrument se uporabljajo za zagotovitev 
neprekinjenosti sodelovanja, zlasti pri 
prehodu z neposredne pomoči na srednje-
in dolgoročni odziv.

Različni razvojni instrumenti in ta 
instrument se uporabljajo za zagotovitev 
neprekinjenosti sodelovanja, zlasti pri 
prehodu z neposredne pomoči na srednje-
in dolgoročni odziv. Vsi razvojni 
instrumenti sedaj namenjajo večji delež 
kmetijstvu in kmetijski proizvodnji, brez 
katerih v državah ne more biti 
trajnostnega razvoja, katerega eden izmed 
prednostnih ciljev je zadostna preskrba 
prebivalstva s hrano.
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Or. fr

Obrazložitev

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.)

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pomoč in sodelovanje Skupnosti se 
izvajata z vrsto sklepov o financiranju 
ukrepov podpore, kakor je opisano v 
odstavkih (1), (2) in (3) člena 1 te uredbe, 
ki jo sprejme Komisija.

1. Pomoč in sodelovanje Skupnosti se 
izvajata z vrsto sklepov o financiranju 
ukrepov podpore, kakor je opisano v 
odstavkih (1), (2) in (3) člena 1 ter 
odstavku (2) člena 3 te uredbe, ki jo 
sprejme Komisija. Pred financiranjem 
tega instrumenta Komisija pripravi 
natančen predhodni načrt njegove 
uporabe, ki bo vseboval podroben opis 
predvidenih ukrepov z ovrednotenimi cilji, 
deležem finančnih sredstev, ki jim bodo 
dodeljena, in predvidena sredstva za 
upravno poslovodenje instrumenta. Sklep 
o potrditvi predhodnega načrta je sprejet v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, predvidenim s Sklepom Sveta 
1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.
1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

Or. fr
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Obrazložitev

Komisija mora natančno opredeliti uporabo ene milijarde sredstev v predhodnem načrtu, ki 
mora biti sprejet v postopku komitologije, ki bo omogočil da bo Evropski parlament o tem 
obveščen. Načrt bo kasneje tudi omogočil pripravo ocene instrumenta.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – point a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) ukrepi za izboljšanje dostopa do 
kmetijskih vložkov in storitev, vključno z 
gnojili in semeni;

a) ukrepi za izboljšanje dostopov do 
kmetijskih vložkov (gnojil, semen itd.), 
kmetijskih storitev (popularizacija), vode 
in finančnih sredstev (mikrokreditov) ter 
za izboljšanje skupne organizacije 
proizvajalcev (za proizvodnjo in 
vzpostavljanje lokalnih trgov) in 
skladiščenja pridelkov;

Or. fr

Obrazložitev

Treba je podrobneje opredeliti ukrepe za čim prejšnjo oživitev kmetijske ponudbe. Ti ukrepi 
morajo biti dopolnjeni z že obstoječimi ukrepi nujne pomoči in razvojnimi programi, ki lahko 
zlasti vsebujejo obširnejše ukrepe za razvoj podeželja.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročanje Poročanje in ocenjevanje
Komisija Evropski parlament in Svet 
obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela na 
podlagi te uredbe najpozneje do 31. 
decembra 2009. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2012 Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
izvajanju ukrepov ter, kolikor je to 

Komisija Evropski parlament in Svet redno 
obvešča o ukrepih, ki jih sprejme na 
podlagi te uredbe. Septembra 2009 jima 
predloži prvi začasni pregled izvajanih 
ukrepov, na podlagi katerega bo vsebina 
instrumenta po potrebi prilagojena 
njegovim ciljem. Najkasneje 31. decembra 
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mogoče, o glavnih rezultatih in učinkih 
pomoči, dodeljene v skladu s to uredbo.

2010 jima na podlagi predhodnega načrta 
podrobne uporabe finančnih sredstev 
instrumenta, predloženega pred 
izvajanjem slednjega, predloži natančno 
oceno njegovega izvajanja, da se 
ugotovijo dejanski rezultati in učinki v 
ciljnih državah.

Or. fr

Obrazložitev

Komisija mora Evropski parlament in Svet redno obveščati o poteku in rezultatih instrumenta. 
Zato je treba o tem najprej pripraviti vmesni pregled in nato natančno končno oceno, da se 
ugotovi dejanski učinek pri prebivalstvu, ki ga je prehrambena kriza najbolj prizadela.
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