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Muudatusettepanek 75
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Marielle De Sarnez, 
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 42 esimest lõiku 
ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 42 esimest lõiku, 
artikli 43 lõiget 2 ja artiklit 349,

Or. fr

Muudatusettepanek 76
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Sisuliselt tuleks muuta täpsemaks 
kõrvalisele asukohale ja saarelisele 
asendile vastavate valikmeetmete 
programmid (edaspidi „POSEI 
programmid”), mille asjaomased 
liikmesriigid peavad
subsidiaarsuspõhimõtte kohaselt ja 
geograafiliselt kõige sobivamal tasemel 
välja töötama ning komisjonile heakskiidu 
saamiseks esitama.

(3) Sisuliselt tuleks muuta täpsemaks 
kõrvalisele asukohale ja saarelisele 
asendile vastavate valikmeetmete 
programmid (edaspidi „POSEI 
programmid”), mille asjaomased 
liikmesriigid peavad subsidiaarsuse 
põhimõtte kohaselt ja geograafiliselt kõige 
sobivamal tasemel välja töötama ning
pärast piirkondlikes järelevalvekomiteedes 
läbiviidud sisekonsultatsiooni esitama
komisjonile heakskiidu saamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 77
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Selleks et mitte kahjustada POSEI 
programmidega toetatavaid eesmärke, 
peaks komisjon läbi viima 
mõjuhinnanguid iga kord, kui peetakse 
läbirääkimisi rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute üle ja kui POSEI 
programmidega toetatavad valdkonnad 
võivad ohtu sattuda. Teostatud 
mõjuhinnangud või võimaliku mõju 
eelhindamised edastab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja 
äärepoolseimate piirkondade kohalikele 
omavalitsustele enne kõnealuste 
rahvusvaheliste lepingute sõlmimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 78
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kohaldades subsidiaarsuse ja 
paindlikkuse põhimõtteid, mis on 
äärepoolseimate piirkondade toetamise 
korra jaoks heaks kiidetud 
programmipõhise lähenemise aluseks, 
võivad liikmesriikide nimetatud 
ametisasutused teha selleks, et kohandada 
programmi vastavalt äärepoolseimate 
piirkondade tegelikkusele, ettepanekuid 
programmi muutmiseks. Samadest 
põhimõtetest lähtuvalt tuleks programmide 
muutmise korda kohandada vastavalt iga 
muudatuse otstarbekuse tasemele.

(5) Kohaldades subsidiaarsuse ja 
paindlikkuse põhimõtteid, mis on 
äärepoolseimate piirkondade toetamise 
korra jaoks heaks kiidetud 
programmipõhise lähenemise aluseks, 
võivad liikmesriikide nimetatud 
ametisasutused teha selleks, et kohandada 
programmi vastavalt äärepoolseimate 
piirkondade tegelikkusele, ettepanekuid 
programmi muutmiseks, pärast 
konsulteerimist piirkondliku 
järelevalvekomitee sidusrühmadega.
Samadest põhimõtetest lähtuvalt tuleks 
programmide muutmise korda kohandada 
vastavalt iga muudatuse otstarbekuse 
tasemele.

Or. pt



AM\869905ET.doc 5/39 PE467.064v01-00

ET

Muudatusettepanek 79
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Et saavutada äärepoolseimates 
piirkondades hindade alandamise eesmärki
ja leevendada piirkondade äärepoolseimast 
asukohast tingitud lisakulutusi, säilitades 
samal ajal liidu toodete konkurentsivõime, 
tuleks anda abi liidust pärit toodete 
tarnimiseks äärepoolseimatesse 
piirkondadesse. Selle abiga peaks arvesse 
võtma äärepoolseimatesse piirkondadesse
veo täiendavaid kulusid ja kolmandatesse 
riikidesse ekspordi hindu ning tooraineks ja 
töötlemiseks ette nähtud saaduste puhul 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
saarelisest asendist ja väheviljakast 
pinnasest tingitud lisakulutusi.

(8) Et saavutada äärepoolseimates 
piirkondades hindade alandamise eesmärki, 
leevendades piirkondade äärepoolseimast 
asukohast tingitud lisakulutusi ja säilitades 
samal ajal äärepoolseimate piirkondade
toodete konkurentsivõime, tuleks anda abi 
liidust pärit toodete tarnimiseks 
äärepoolseimatesse piirkondadesse. Selle 
abiga peaks arvesse võtma nende toodete
äärepoolseimatesse piirkondadesse
vedamisega seotud täiendavaid kulusid ja 
kolmandatesse riikidesse ekspordi hindu 
ning tooraineks ja töötlemiseks ette nähtud 
saaduste puhul äärepoolseimast asukohast, 
eelkõige saarelisest asendist ja 
väheviljakast pinnasest tingitud 
lisakulutusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Et saavutada äärepoolseimates 
piirkondades hindade alandamise eesmärki 
ja leevendada piirkondade äärepoolseimast 
asukohast tingitud lisakulutusi, säilitades 
samal ajal liidu toodete konkurentsivõime, 
tuleks anda abi liidust pärit toodete 
tarnimiseks äärepoolseimatesse 

(8) Et saavutada äärepoolseimates 
piirkondades hindade alandamise eesmärki 
ja leevendada piirkondade äärepoolseimast 
asukohast tingitud lisakulutusi, säilitades 
samal ajal liidu toodete konkurentsivõime, 
tuleks anda abi liidust pärit toodete 
tarnimiseks äärepoolseimatesse 
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piirkondadesse. Selle abiga peaks arvesse 
võtma äärepoolseimatesse piirkondadesse 
veo täiendavaid kulusid ja kolmandatesse 
riikidesse ekspordi hindu ning tooraineks ja 
töötlemiseks ette nähtud saaduste puhul 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
saarelisest asendist ja väheviljakast 
pinnasest tingitud lisakulutusi.

piirkondadesse. Selle abiga peaks arvesse 
võtma äärepoolseimatesse piirkondadesse 
veo täiendavaid kulusid ja kolmandatesse 
riikidesse ekspordi hindu ning tooraineks ja 
töötlemiseks ette nähtud saaduste puhul 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
saarelisest asendist, väikesest pindalast, 
mägisest maastikust, ebasoodsast kliimast
ja saarte hajutatusest tingitud lisakulutusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 81
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Majanduse mitmekesistamine on 
äärepoolseimate piirkondade olukorda 
arvestades küll soovitav, ent seda on 
mõnikord raske saavutada.

Or. pt

Muudatusettepanek 82
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Äärepoolseimate piirkondade 
lõpptarbijatele kahjulikult mõjuvate 
spekulatsioonide ära hoidmiseks tuleks 
täpsustada, et tarnete erikorra alla võivad 
kuuluda üksnes veatu, ehtsa ja standardse 
turustuskvaliteediga tooted.

(9) Äärepoolseimate piirkondade 
lõpptarbijatele kahjulikult mõjuvate 
spekulatsioonide ära hoidmiseks tuleks 
täpsustada, et tarnete erikorra alla võivad 
kuuluda üksnes veatu, ehtsa ja standardse 
turustuskvaliteediga tooted, juhul kui 
lõpptarbijatele kehtivad ühesugused 
tingimused.
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Or. lt

Muudatusettepanek 83
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
varustamiseks ettenähtud kvoodivälise 
suhkru puhul tuleb jätkuvalt kohaldada 
imporditollimaksudest vabastamise korda.
Ühtlasi tuleks lubada kohaldada Assooride 
suhtes toor-roosuhkru 
imporditollimaksudest vabastamist 
prognoositava tarnebilansi piires.

(15) Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
varustamiseks ettenähtud kvoodivälise 
suhkru puhul tuleb jätkuvalt kohaldada 
imporditollimaksudest vabastamise korda.
Ühtlasi tuleks lubada kohaldada Assooride 
suhtes toor-roosuhkru 
imporditollimaksudest vabastamist 
prognoositava tarnebilansi piires kuni 5% 
ulatuses eelmise aasta impordist.

Or. lt

Muudatusettepanek 84
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuna Réunion toidutraditsioon 
põhineb riisil ning saarel ei toodeta seda
kohalike vajaduste katmiseks piisavalt, 
tuleks vabastada kõnealuse toote import 
Réunionile mis tahes tollimaksudest.

(17) Kuna Réunioni toidutraditsioon 
põhineb riisil, kuna saarel paiknevad juba 
aastaid riisi töötlemise ja kroovimise 
ettevõtted ning saarel ei toodeta kohalike 
vajaduste katmiseks piisavalt riisi, tuleks 
vabastada kõnealuse toote import 
Réunionile mis tahes tollimaksudest.

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Rolandas Paksas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Liidu äärepoolseimate piirkondade 
kohaliku tootmise poliitika on hõlmanud 
palju erinevaid tooteid ja meetmeid 
tootmise, turustamise või töötlemise 
soodustamiseks. Need meetmed on olnud 
tõhusad ning kindlustanud põllumajanduse 
järjepidevuse ja arengu. Liit peaks jätkama 
nende tootmisviiside toetamist, sest see on
äärepoolseimate piirkondade 
keskkonnaalase, sotsiaalse ja majandusliku 
tasakaalu olulisim tegur. Maaelu 
arengupoliitika kogemus on näidanud, et 
tugev partnerlus kohalike asutustega võib 
aidata asjaomaste piirkondade 
eriprobleeme täpsemini tabada. Soovitav
on seega jätkata kohaliku tootmise 
toetamist POSEI programmide kaudu.

(18) Liidu äärepoolseimate piirkondade 
kohaliku tootmise poliitika on hõlmanud 
palju erinevaid tooteid ja meetmeid 
tootmise, turustamise või töötlemise 
soodustamiseks. Need meetmed on olnud 
tõhusad ning kindlustanud põllumajanduse 
järjepidevuse ja arengu. Liit peaks jätkama 
nende tootmisviiside toetamist, sest see on 
äärepoolseimate piirkondade 
keskkonnaalase, sotsiaalse ja majandusliku 
tasakaalu olulisim tegur. Maaelu 
arengupoliitika kogemus on näidanud, et 
tugev partnerlus kohalike asutustega võib 
aidata asjaomaste piirkondade 
eriprobleeme täpsemini tabada. Soovitav 
on seega jätkata kohaliku tootmise 
toetamist POSEI programmide ning 
struktuurifondidest ja 
põllumajandusfondidest (Euroopa
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond 
ning Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfond) eraldatavate 
rahaliste vahendite kaudu.

Or. lt

Muudatusettepanek 86
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Äärepoolseimate piirkondade toodete 
turustamise toetamiseks tuleks seada sisse 
abi kõnealuste toodete turustamiseks 
väljaspool tootmispiirkonda.

(19) Äärepoolseimate piirkondade toodete 
turustamise toetamiseks tuleks seada sisse 
abi kõnealuste toodete turustamiseks 
väljaspool tootmispiirkonda, arvestades 
kõnealuste piirkondade kaugust 
tarbijaturgudest ja kahekordse 
ladustamise vajadust, mis nõuavad suuri 
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lisakulutusi ning on peamised nimetatud 
piirkondade konkurentsivõimet pärssivad 
tegurid. Kõnealuste tegurite tõttu on 
vajalik ja õigustatud suurendada POSEI 
programmi rahastamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 87
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootjaid tuleks julgustada 
tootma kvaliteetseid tooteid ning nende 
turustamist tuleks toetada. Selleks 
otstarbeks võib kasulik olla liidu graafilise 
sümboli kasutamine.

(22) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootjaid tuleks julgustada 
tootma kvaliteetseid tooteid ning nende 
turustamist tuleks toetada. Selleks 
otstarbeks võivad kasulikud olla liidu 
graafilise sümboli kasutamine ja sümboli 
tutvustamise kampaaniad, et tagada 
tugevam emotsionaalne side 
äärepoolseimatest piirkondadest pärit 
toodetega ja nende toodete parem 
äratundmine.

Or. pt

Muudatusettepanek 88
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Tarnekord ja kohalike toodete 
toetamise meetmed peavad olema 
orienteeritud nii palju kui võimalik 
kvaliteetsetele põllumajandustoodetele ja 
lisandväärtust pakkuvatele uuenduslikele 
toodetele, mis vastavad nõudlike turgude 
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vajadustele ning on nišitooted. 

Or. pt

Muudatusettepanek 89
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Samuti tuleb arvesse võtta 
äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootmisega seotud 
lisakulutusi, mis tulenevad 
põllumajanduslike maatükkide väikesest 
pindalast ja nende hajutatusest, 
sealhulgas suuremast põllumajandusdiisli 
kulust mitte ainult järelveetavate 
seadmete, vaid ka teiste seadmete puhul, 
mida kasutatakse eri 
põllumajandusmasinate veoks 
põllumajandusettevõtete vahel.

Or. pt

Muudatusettepanek 90
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Erand tuleks teha komisjoni 
järjepidevast strateegiast, mille kohaselt ei 
anta riigiabi aluslepingu I lisaga hõlmatud 
põllumajandustoodete tootmiseks, 
töötlemiseks ja turustamiseks, et 
leevendada põllumajanduslikule tootmisele 
seatud eripiiranguid äärepoolseimates 
piirkondades, mis tulenevad nende 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 

(26) Erand tuleks teha komisjoni 
järjepidevast strateegiast, mille kohaselt ei 
anta riigiabi aluslepingu I lisaga hõlmatud 
põllumajandustoodete tootmiseks, 
töötlemiseks ja turustamiseks, et 
leevendada põllumajanduslikule tootmisele 
seatud eripiiranguid äärepoolseimates 
piirkondades, mis tulenevad nende 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
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eraldatusest, saarelisest asendist, väikesest 
pindalast, mägisest maastikust, kliimast või 
nende majanduslikust sõltuvusest vähesest 
hulgast toodetest.

eraldatusest, saarelisest asendist, väikesest 
pindalast, mägisest maastikust, kliimast või 
nende majanduslikust sõltuvusest vähesest 
hulgast toodetest. Põllumajandustootmine 
on eluliselt tähtis maapiirkondade 
elavdamise ja elanikkonna paikseks 
jäämise seisukohast, kuna 
äärepoolseimaid põllumajanduspiirkondi 
mõjutab eriti elanikkonna vananemine, 
väike rahvastikutihedus ja mõningates 
piirkondades ka elanikkonna väljavool. 

Or. pt

Muudatusettepanek 91
Gabriel Mato Adrover

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajanduskultuuride taimetervis 
kannatab kliima ja kõnealustes 
piirkondades sel eesmärgil kohaldatavate 
kontrollimeetmete puudulikkusega seotud 
probleemide tõttu. Seetõttu tuleks 
rakendada programme kahjulike 
organismide vastu võitlemiseks muu 
hulgas ka mahepõllumajanduslike 
meetodite abil, samuti tuleks täpsustada 
liidu rahaline toetus selliste programmide 
puhul.

(27) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajanduskultuuride taimetervis 
kannatab suurenenud impordi, kliima ja 
kõnealustes piirkondades sel eesmärgil 
kohaldatavate kontrollimeetmete 
puudulikkusega seotud probleemide tõttu.
Seetõttu tuleks rakendada programme 
kahjulike organismide vastu võitlemiseks 
muu hulgas ka säästvate ja 
keskkonnasõbralike
mahepõllumajanduslike meetodite abil
ning koolitusprogramme, samuti tuleks 
täpsustada liidu rahaline toetus selliste 
programmide puhul.

Or. es

Muudatusettepanek 92
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Piimasektori ümberkorraldamine 
Assooridel ei ole veel lõpetatud.
Arvestades Assooride suurt sõltuvust 
piimatootmisest ning muid takistusi, mis 
on tingitud saarte äärepoolsest asukohast ja 
elujõulise alternatiivse tootmisharu 
puudumisest, tuleks säilitada erandid 
määruse (EÜ) nr 1234/2007 teatavatest 
sätetest, milles käsitletakse piima ja 
piimatoodete pealt arvestatavat 
kvoodiületamise tasu.

(29) Piimasektori ümberkorraldamine 
Assooridel ei ole veel lõpetatud.
Arvestades Assooride suurt sõltuvust 
piimatootmisest ning muid takistusi, mis 
on tingitud saarte äärepoolsest asukohast ja 
elujõulise alternatiivse tootmisharu 
puudumisest, tuleks säilitada erandid 
määruse (EÜ) nr 1234/2007 teatavatest 
sätetest, milles käsitletakse piima ja 
piimatoodete pealt arvestatavat 
kvoodiületamise tasu. Samuti on 
kiiremaks struktuuriliseks taastumiseks, 
mis valmistab sektori paremini ette 
piimakvootide süsteemi kaotamiseks, 
õigustatud suurendada POSEI 
programmi rahastamispaketti nii, et 
sellest piisaks meetmete võtmiseks, mis 
võivad osutuda vajalikuks käesolevas 
määruses pakutud ning nimetatud 
süsteemi kaotamise eeldatavat mõju 
käsitlevate uuringute tulemusel.

Or. pt

Muudatusettepanek 93
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Piimakvootide kaotamise otsus 
avaldab piima- ja piimatoodete sektorile 
eriti negatiivset mõju, mida lepingulisi 
suhteid käsitlev komisjoni ettepanek ei 
korva. See asjaolu koos tootmiskulude 
kasvu ja hindade kõikumisega vähendab 
tunduvalt konkurentsivõimet ning seetõttu 
tuleb negatiivset mõju pidevalt hinnata ja 
võtta kasutusele tasakaalustavad 
erimeetmed, suurendades POSEI 
programmide rahastamist, mis võimaldab 
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tagada kõnealuse sektori jätkusuutlikkuse 
asjaomastes äärepoolseimates 
piirkondades.

Or. pt

Muudatusettepanek 94
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Kuna piimatootmisel on Assooridel 
peamise majandusarengut, sotsiaalset 
stabiilsust, keskkonna kvaliteeti ja 
maakasutust soodustava tegurina 
asendamatu roll, on POSEI programm, 
mille eesmärk on kohandada ühist 
põllumajanduspoliitikat 
äärepoolseimatele piirkondadele, kõige 
sobivam vahend võimalike vajalike 
meetmete võtmiseks, et säilitada praegune 
tootmistase, mis tuleneb eraldatud 
tootmisõigustest. 

Or. pt

Muudatusettepanek 95
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Lehmapiima tootmise toetus Madeiral 
ja Réunionil ei ole olnud piisav, et säilitada 
tasakaal kodumaiste ja välismaiste tarnete 
vahel peamiselt nii sektorit mõjutavate 
tõsiste struktuuriliste raskuste tõttu kui ka 
sektori võimetuse tõttu kohaneda uue 

(30) Lehmapiima tootmise toetus Madeiral 
ja Réunionil ei ole olnud piisav, et säilitada 
tasakaal kodumaiste ja välismaiste tarnete 
vahel peamiselt nii sektorit mõjutavate 
tõsiste struktuuriliste raskuste tõttu kui ka 
sektori raskuste tõttu uue 
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majanduskeskkonnaga. Selle tulemusena 
tuleks lubada liidust pärit piimapulbrist 
kõrgkuumutatud pulbripiima tootmist, 
pidades silmas kohalikku tarbimisvajadust.
Tarbija nõuetekohaseks teavitamiseks 
tuleks kehtestada kohustus tähistada toote 
müümisel kasutataval märgistusel 
piimapulbrist toodetud kõrgkuumutatud 
pulbripiima valmistusviis.

majanduskeskkonnaga kohanemisel. Selle 
tulemusena tuleks lubada liidust pärit 
piimapulbrist kõrgkuumutatud pulbripiima 
tootmist, pidades silmas kohalikku 
tarbimisvajadust, kui selle meetmega ei 
takistata kohapeal toodetud piima 
kogumist ja turustamist ega selle tootmise 
arengu soodustamiseks tehtavaid 
jõupingutusi, ning pidades silmas, et 
Réunioni puhul on piimatootmise 
valdkonnas keskpikas perspektiivis 
eesmärgiks saavutada omavarustatus.
Tarbija nõuetekohaseks teavitamiseks 
tuleks kehtestada kohustus tähistada toote 
müümisel kasutataval märgistusel
piimapulbrist toodetud kõrgkuumutatud 
pulbripiima valmistusviis. Seda sätet peaks 
olema võimalik kohaldada ka 
Martinique’il, Guyanas ja Guadeloupe’is, 
kui Prantsusmaa seda taotleb ja kui ta 
põhjendab oma taotlust kohalike osalejate 
sooviga ning suutlikkusega piimatootmist 
arendada.

Or. fr

Muudatusettepanek 96
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Selleks et täita Madeiral ja Kanaari 
saartel kohalikku nõudlust piima järele 
ning võttes arvesse kohalikku nõudlust 
ületavat piimatootmist Assooridel, tuleks 
ergutada äärepoolseimate piirkondade 
vahelist kaubandust erimeetmetega, mis 
aitavad kaasa kaubanduse elavdamisele 
eelkõige veoteede abil. Samuti tuleks 
tagada vajalikud tingimused õiglaseks ja 
ausaks kaubanduseks, eelkõige seoses 
kaubandusel lasuva maksukoormusega.
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Or. pt

Muudatusettepanek 97
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Tavapärast loomakasvatust tuleks 
toetada. Kohaliku tarbimise vajaduste 
rahuldamiseks Madeiral ja Kanaari 
saartel tuleks soodustada pullmullikate 
importi eelkõige Assooridelt, et elavdada 
äärepoolseimate piirkondade vahelist 
kaubandust. Samuti tuleks tagada 
vajalikud tingimused õiglaseks ja ausaks 
kaubanduseks, eelkõige seoses 
kaubandusel lasuva maksukoormusega.

Or. pt

Muudatusettepanek 98
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Tubakakasvatus on Kanaari saartel 
ajaloolise tähtsusega. Majanduslikust 
aspektist lähtudes on tubaka tootmine 
jätkuvalt üks põhilisi tööstustegevusi 
kõnealuses piirkonnas. Sotsiaalset aspekti 
silmas pidades on tubakakasvatus väga 
töömahukas ja seda viljelevad väikesed 
põllumajandusettevõtted. Kõnealuse 
põllukultuuri ebapiisava tulususe tõttu on 
see väljasuremisohus. Tubakat 
kasvatatakse praegu veel üksnes väikesel 
maa-alal La Palma saarel, kus seda 
kasutatakse sigarite käsitsi valmistamiseks.
Seepärast tuleks Hispaanial lubada anda 

(34) Tubakakasvatus on Kanaari saartel ja 
Assooridel ajaloolise tähtsusega.
Majanduslikust aspektist lähtudes on 
tubaka tootmine jätkuvalt üks põhilisi 
tööstustegevusi kõnealuses piirkonnas.
Sotsiaalset aspekti silmas pidades on 
tubakakasvatus väga töömahukas ja seda 
viljelevad väikesed 
põllumajandusettevõtted, mis võimaldab 
Assooride puhul viljavaheldust, vältides 
keskendumist ühele kultuurile ja väetiste 
ülemäärast kasutamist. Kõnealuse 
põllukultuuri ebapiisava tulususe tõttu on 
see väljasuremisohus. Tubakat 
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lisaks liidu abile jätkuvalt täiendavat abi 
kõnealuse traditsioonilise põllukultuuri 
säilitamiseks, et toetada sigarite käsitsi 
valmistamist. Peale selle peaks 
tubakatoodete jätkuva valmistamise 
eesmärgil olema toortubaka ja 
pooltöödeldud tubaka importimine Kanaari 
saartele jätkuvalt vabastatud tollimaksust 
kuni 20 000 tonni eemaldatud 
leherootsudega toortubaka ekvivalendi 
piires aastas.

kasvatatakse praegu veel üksnes väikesel 
maa-alal Kanaaridel La Palma saarel, kus 
seda kasutatakse sigarite käsitsi 
valmistamiseks ning Assooridel São 
Migueli saarel sigarite ja sigarillode 
valmistamiseks. Seepärast tuleks 
Hispaanial ja Portugalil lubada anda lisaks 
liidu abile jätkuvalt täiendavat abi 
kõnealuse traditsioonilise põllukultuuri 
säilitamiseks, et toetada sigarite käsitsi 
valmistamist. Peale selle peaks 
tubakatoodete jätkuva valmistamise 
eesmärgil olema toortubaka ja 
pooltöödeldud tubaka importimine Kanaari 
saartele ja Assooridele jätkuvalt vabastatud 
tollimaksust kuni 20 000 tonni eemaldatud 
leherootsudega toortubaka ekvivalendi 
piires aastas.

Or. pt

Muudatusettepanek 99
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Käesoleva määruse eesmärkide 
täielikuks saavutamiseks on oluline, et 
selle vahendiga oleks võimalik ennetada 
ühise põllumajanduspoliitika 2013. aasta 
järgse reformi võimalikku negatiivset 
mõju, mis eeldab seda, et uut ühist 
põllumajanduspoliitikat kohaldatakse 
äärepoolseimatele piirkondadele 
valikuliselt ja järk-järgult, võttes arvesse 
nende eripära.

Or. pt

Muudatusettepanek 100
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Käesoleva määruse eesmärkide 
täielikuks saavutamiseks on oluline, et 
selle vahendiga oleks võimalik igal ajal 
ennetada kahe- ja mitmepoolsete 
lepingute võimalikku negatiivset mõju, 
selleks tuleb enne lepingute sõlmimist läbi 
viia mõjuhinnang ning seejärel võtta 
vastavad tasakaalustavad meetmed.

Or. pt

Muudatusettepanek 101
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Alates 2006. aastast on karjakasvatuse 
arengu ja demograafilise surve tõttu 
suurenenud teatavates äärepoolseimates 
piirkondades, eelkõige Assooridel ja 
Prantsusmaa ülemeredepartemangudes, 
vajadus oluliste toodete järgi. Seetõttu 
tuleks suurendada seda eelarve osa, mida 
liikmesriigid saaksid kasutada asjaomaste 
piirkondade tarnete erikorra puhul.

(36) Alates 2006. aastast on karjakasvatuse 
arengu ja demograafilise surve tõttu 
suurenenud teatavates äärepoolseimates 
piirkondades, eelkõige Assooridel ja 
Prantsusmaa ülemeredepartemangudes, 
vajadus oluliste toodete järgi. Seetõttu 
tuleks suurendada tarnete erikorrale 
eraldatavaid vahendeid, et mitte ohtu 
seada praegusi toetusi, mis on kohaliku 
tootmise seisukohast hädavajalikud ja 
POSEI programmi peamine eesmärk.

Or. pt

Muudatusettepanek 102
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitada ja arendada
põllumajandustegevust äärepoolseimates 
piirkondades, sh kohalike toodete tootmist, 
töötlemist ja turustamist.

b) säästvat arengut silmas pidades 
põlistada ja arendada äärepoolseimates 
piirkondades looma- ja taimeliikide 
mitmekesistamisega seotud valdkondi, sh 
kohalike toodete tootmist, töötlemist ja 
turustamist, parandades oluliselt kohaliku 
elanikkonna omavarustatust, suurendades 
kohapealset toodangut ning vähendades 
importi.

Or. fr

Muudatusettepanek 103
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitada ja arendada 
põllumajandustegevust äärepoolseimates 
piirkondades, sh kohalike toodete tootmist, 
töötlemist ja turustamist.

b) säilitada ja arendada 
põllumajandustegevust äärepoolseimates 
piirkondades, sh kohalike toodete tootmist, 
töötlemist ja turustamist, eelkõige 
täiendavaid veokulusid.

Or. pt

Muudatusettepanek 104
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) säilitada äärepoolseimate 
piirkondade traditsiooniliste 
põllumajandussektorite arengut ja 
tugevdada nende konkurentsivõimet, sh 
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kohalike toodete tootmise, töötlemise ja 
turustamise arengut ja 
konkurentsivõimet, tagades samal ajal 
nende valdkondade toodetest ja 
kõrvalsaadustest saadava tulu õiglase 
jagunemise tootjate, töötlejate ja 
turustajate vahel;

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 nimetatud eesmärke tuleb 
ellu viia, pidades silmas säästva arengu 
terviklikku lähenemisviisi, mis on 
keskkonnasõbralik ning tagab tootjatele 
ja põllumajandustootjatele piisava 
sissetuleku. Samuti tuleb neid eesmärke 
ellu viies tagada põllumajandustootjate ja 
töötlejate elukestev õpe, et soodustada 
kvaliteetsete, tõhusate ja jätkusuutlike 
põllumajandussektorite arengut.

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. POSEI programm kehtestatakse sellisel
geograafilisel tasandil, mida asjaomane 
liikmesriik peab kõige asjakohasemaks. 

2. POSEI programmid kehtestatakse
asjaomase liikmesriigi määratud asutuse 
või asutuste poolt kõige asjakohasemaks 
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Selle valmistab ette liikmesriigi määratud 
pädev asutus ning pärast konsulteerimist 
pädevate asutuste ja organisatsioonidega 
asjakohasel piirkondlikul tasandil esitab 
liikmesriik selle artikkel 6 kohaselt 
komisjonile kinnitamiseks.

peetud geograafilisel tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 107
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Enne kui POSEI programmide 
projektid esitatakse komisjonile 
heakskiitmiseks, tuleb asjakohasel 
geograafilisel tasandil konsulteerida 
ametiasutuste, pädevate kohalike 
omavalitsuste, pädevate organisatsioonide 
ning asjaomaste esindus- ja/või 
kutseorganisatsioonidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 108
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik võib oma äärepoolseimate 
piirkondade kohta esitada üksnes ühe 
POSEI programmi.

3. Liikmesriigid esitavad komisjonile ja 
kõigile POSEI programmidega seotud 
organisatsioonidele selge organisatoorse 
skeemi POSEI programmide 
väljatöötamise kohta.
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Or. fr

Muudatusettepanek 109
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. POSEI programmide raames võetud 
meetmed peavad vastama liidu 
õigusaktidele ning peavad olema kooskõlas 
liidu muude poliitikavaldkondadega ja 
nende raames võetud meetmetega.

1. POSEI programmide raames võetud 
meetmed peavad vastama liidu 
õigusaktidele ning peavad olema kooskõlas 
liidu muude poliitikavaldkondadega ja 
nende raames võetud meetmetega, ilma et 
see piiraks Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 349, milles tunnustatakse 
äärepoolseimate piirkondade puhul 
erineva raamistiku kohaldamist, et 
võimaldada nende arengut ja võrdset 
kaasamist Euroopa Liidus, rakendades 
konkreetseid programme ja instrumente, 
mis vastavad nende olukorrale.

Or. fr

Muudatusettepanek 110
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
artikli 29 lõigetes 2 ja 3 osutatud rahaliste 
toetuste raames POSEI programmi eelnõu.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
artikli 29 lõigetes 2 ja 3 osutatud rahaliste 
toetuste raames POSEI programmi eelnõu.
Komisjon loeb nimetatud POSEI 
programmi eelnõu vastuvõetavaks ainult 
siis, kui sellest on teavitatud kohalike 
omavalitsuste juhte.
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Or. fr

Muudatusettepanek 111
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et programme äärepoolseimate 
piirkondade nõuetele ja väljapakutud 
strateegiale paremini kohandada, esitavad 
liikmesriigid POSEI programmidega 
hõlmatud meetmete aastahinnangu alusel 
komisjonile artikli 29 lõigetes 2 ja 3 
osutatud rahaliste toetuste raames oma 
muudatusettepanekud. Komisjon võtab 
programmi muudatusettepanekute 
esitamise ühtlustatud korra rakendusaktiga 
vastu.

2. Et programme äärepoolseimate 
piirkondade nõuetele ja väljapakutud 
strateegiale paremini kohandada, esitavad 
liikmesriigid POSEI programmidega 
hõlmatud meetmete aastahinnangu alusel 
ning pärast kohalike omavalitsustega 
konsulteerimist komisjonile artikli 29 
lõigetes 2 ja 3 osutatud rahaliste toetuste 
raames oma muudatusettepanekud. 
Komisjon võtab programmi 
muudatusettepanekute esitamise 
ühtlustatud korra rakendusaktiga vastu.

Or. fr

Muudatusettepanek 112
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et programme äärepoolseimate 
piirkondade nõuetele ja väljapakutud 
strateegiale paremini kohandada, esitavad 
liikmesriigid POSEI programmidega 
hõlmatud meetmete aastahinnangu alusel 
komisjonile artikli 29 lõigetes 2 ja 3 
osutatud rahaliste toetuste raames oma 
muudatusettepanekud. Komisjon võtab 
programmi muudatusettepanekute 
esitamise ühtlustatud korra rakendusaktiga 

2. Et programme äärepoolseimate 
piirkondade nõuetele ja väljapakutud 
strateegiale paremini kohandada, esitavad 
liikmesriigid pärast asjaomaste sotsiaal-
majanduslike osalistega konsulteerimist
POSEI programmidega hõlmatud 
meetmete aastahinnangu alusel komisjonile 
artikli 29 lõigetes 2 ja 3 osutatud rahaliste 
toetuste raames oma muudatusettepanekud.
Komisjon võtab programmi 
muudatusettepanekute esitamise 
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vastu. ühtlustatud korra rakendusaktidega vastu.

Or. pt

Muudatusettepanek 113
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevaga kehtestatakse erikord, 
millega käsitletakse aluslepingu I lisas 
loetletud inimtoiduks olulisi, muude 
toodete tootmiseks või 
põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud 
põllumajandustooteid äärepoolseimates 
piirkondades.

1. Käesolevaga kehtestatakse erikord, 
millega käsitletakse aluslepingu I lisas 
loetletud inimtoiduks olulisi, muude 
toodete tootmiseks või 
põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud 
põllumajandustooteid äärepoolseimates 
piirkondades, võttes seejuures alati arvesse 
menetluste lihtsustamist nii 
haldusasutuste kui eelkõige lõplike 
abisaajate jaoks, ning seadmata ohtu 
POSEI programmi tõhusust ja talle ette 
nähtud rahalisi vahendeid.

Or. pt

Muudatusettepanek 114
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõiget 3 ei kohaldata selliste toodete 
suhtes, mis on töödeldud Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudes tarnete erikorra 
raames toetust saavast toorainest, juhul 
kui neid lähetatakse 
ülemeredepartemangude vahel.

Or. fr
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Selgitus

Artikli 13 lõike 2 punkt e näeb ette võimaluse lähetada ülemeredepartemangude vahel tarnete 
erikorra raames toetust saanud toodetest töödeldud tooteid ilma saadud abi hüvitamata. Kuid 
artikli 9 lõige 3 sätestab, et 3 abi ei anta nende toodete tarnimiseks, mille suhtes on juba 
kohaldatud tarnete erikorra soodustusi muus äärepoolseimas piirkonnas.

Muudatusettepanek 115
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid püüavad tagada 
toetusest ja tarnete erikorrast tulenevatest 
soodustustest, sh soodsamast 
maksupoliitikast tuleneva majandusliku 
kasu tegeliku jõudmise lõpptarbijani nii 
importtoodete kui ka töödeldud toodete 
puhul, mis sisaldavad käesoleva korra 
kohaselt imporditud tooteid.

Or. pt

Muudatusettepanek 116
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) eksporditud kolmandatesse riikidesse 
või lähetatud ülejäänud liitu tavapärase 
lähetamise või eksportimise piires.
Kõnealused kogused on komisjon 
kehtestanud rakendusaktiga, võttes arvesse 
1989., 1990. ja 1991. aasta keskmist 
lähetamist või eksporti;

a) eksporditud kolmandatesse riikidesse 
või lähetatud ülejäänud liitu kokkulepitud 
koguste piires. Kõnealused kogused on 
komisjon kehtestanud rakendusaktiga, 
võttes arvesse ajavahemikus 2001–2011 
kolme kõige soodsama aasta keskmist 
lähetamist või eksporti.

Or. en
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Muudatusettepanek 117
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) suuremate tegelike impordikuludega, 
kui käesoleva korra raames ette nähtud 
soodustused, et võimaldada 
äärepoolseimate piirkondade paremat 
integreerimist siseturule. Kõnealuse loa 
annab komisjon talle esitatud tõendite 
alusel.

Or. pt

Muudatusettepanek 118
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevas peatükis mõistetakse
„piirkondliku kaubanduse” all komisjoni 
rakendusaktiga kindlaks määratud 
kolmandate riikide päritolu kaubatarneid 
ülemeredepartemangudesse, Assooridele, 
Madeirale ja Kanaari saartele.

3. Käesolevas peatükis mõistetakse
„piirkondliku kaubanduse” all
ülemeredepartemangude, Assooride, 
Madeira ja Kanaari saarte kaubatarneid 
kolmandatesse riikidesse, mis asuvad 
kõnealuste äärepoolseimate 
piirkondadega samas geograafilises 
piirkonnas, ning riikidesse, millega 
kõnealustel piirkondadel on ajaloolised 
kaubandussuhted. Nimetatud riikide 
nimekiri määratakse kindlaks komisjoni 
rakendusaktidega, võttes pärast 
asjaomaste sektoritega konsulteerimist 
arvesse liikmesriikide objektiivseid 
nõudmisi. Nimekirja võib iga liikmesriigi 
puhul selle nõudmisel üks kord läbi 
vaadata. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 34 lõikes 2 osutatud 
kontrollimehhanismidega.
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Or. en

Selgitus

Riikide nimekirja pidevat ajakohastamist ei tohiks lubada, et mitte lõputult suurendada artikli 
13 lõike 2 punktis a osutatud koguseid. Otstarbekam ja mõistlikum oleks lubada 
liikmesriikidel esitada läbivaatamise taotlus ainult üks kord.

Muudatusettepanek 119
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14a
Piim ja piimatooted
Assooride piimatootmine eeldab mitmete 
selliste toodete importi, mida kohapeal 
saada ei ole, nagu ümbris- ja 
plastmaterjal ning kõrgkuumutatud piima 
pakendid. See suurendab tootmiskulusid 
ja tarbija makstavat lõpphinda, ning 
seetõttu tuleks laiendada tarnete erikorra 
raames ette nähtud abi kõnealust liiki 
toodetele.

Or. pt

Muudatusettepanek 120
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. POSEI programmid hõlmavad kohalikke 
põllumajandustooteid soodustavaid 
aluslepingu III jaotise kolmanda osa 
kohaldamisalasse kuuluvaid erimeetmeid 
äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootmise järjepidevuse ja 

1. POSEI programmid hõlmavad kohalikke 
põllumajandustooteid soodustavaid 
aluslepingu III jaotise kolmanda osa 
kohaldamisalasse kuuluvaid erimeetmeid 
äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootmise järjepidevuse ja 
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arengu tagamiseks. arengu tagamiseks, võttes seejuures alati 
arvesse menetluste lihtsustamist nii 
haldusasutuste kui eelkõige lõplike 
abisaajate jaoks, ning seadmata kahtluse 
alla POSEI programmi tõhusust ja talle 
ette nähtud rahalisi vahendeid.

Or. pt

Muudatusettepanek 121
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) programmiga kehtestatud ühe või mitme 
eesmärgi saavutamiseks ettenähtud meetme 
või tegevuse kohta kehtestatud abisumma.

f) programmiga kehtestatud ühe või mitme 
eesmärgi saavutamiseks ettenähtud meetme 
kohta kehtestatud abisumma.

Or. fr

Muudatusettepanek 122
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) individuaalne abi, c) abi summa ühiku kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 123
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Prantsusmaa ja Portugal esitavad 
komisjonile taimedele ja taimsetele 
saadustele kahjulike organismide vastu 
võitlemise programmid Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudes, Assooridel ja 
Madeiral. Programmides täpsustatakse 
eelkõige taotletavad eesmärgid, võetavad 
meetmed, nende kestus ja kulud. Käesoleva 
artikli kohaselt esitatud programmid ei 
hõlma banaanide kaitset.

1. Prantsusmaa ja Portugal esitavad 
komisjonile taimedele ja taimsetele 
saadustele kahjulike organismide vastu 
võitlemise programmid Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudes, Assooridel ja 
Madeiral. Programmides täpsustatakse 
eelkõige taotletavad eesmärgid, võetavad 
meetmed, nende kestus ja kulud.

Or. fr

Muudatusettepanek 124
Gabriel Mato Adrover

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikleid 
103v, 103w ja 103y ei kohaldata Kanaari 
saarte suhtes.

3. Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikleid 85 
g, 85h, 85i, 85j, 85k, 85m, 103v, 103w ja 
103y ei kohaldata Kanaari saarte suhtes.

Or. es

Selgitus

Viinamarjakasvatus on põllumajandustegevus, mis aitab saartel paikkonda säilitada. 
Raportöör soovib edaspidi jätta Kanaari saared välja kõikidest sätetest, mis piiravad 
viinamarjakasvatuse arendamist, võttes arvesse viimaste aastate tagasilööke kõnealuses 
sektoris. Sätetest erandi tegemise mõju oleks praktiliselt olematu, kuna kõigest 14,7 protsenti 
Kanaari saartel tarbitud veinist on kohalik toodang.

Muudatusettepanek 125
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Mõnes äärepoolseimas piirkonnas on 
vaja soodustada põllumajandusmaa 
maastiku ja iseloomulike vormide ning 
eelkõige terrasse kaitsvate kivimüüride 
säilitamist, sest raskete maastikuolude ja 
pinnase omaduste tõttu on traditsioonilise 
maastiku ja põllumajandusmaa 
asjakohane säilimine hädavajalik. 
Seepärast tuleks ka teistele 
äärepoolseimatele piirkondadele 
laiendada artikli 21 lõikes 1 sätestatud 
paindlikku võimalust, millest praegu saab 
kasu Madeira, st võimalust liidupoolse 
toetuse saamise tingimustele vastavaid 
aastaseid ülemmäärasid tõsta kuni kaks 
korda, nagu on sätestatud määruse (EÜ) 
nr 1628/2005 I lisas.

Or. pt

Muudatusettepanek 126
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni kohalike noorte isasveiste arv jõuab 
tasemele, mis on piisav kohaliku loomaliha 
tootmise arendamiseks Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudes ja Madeiral, 
kehtestatakse võimalus importida ilma 
ühise tollitariifistiku imporditollimaksu 
kohaldamata kolmandatest riikidest veiseid 
nuumamiseks ja tarbimiseks Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudesse ja Madeirale.
Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
käesoleva lõigu kohaldamiseks vajalikud 
meetmed ning tingimused, mille alusel 
vabastada eelkõige noorte isasveiste import 
Prantsusmaa ülemeredepartemangudesse ja 
Madeirale tollimaksust.

Kuni kohalike noorte isasveiste arv jõuab 
tasemele, mis on piisav kohaliku loomaliha 
tootmise arendamiseks Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudes ja Madeiral, ning 
arvestades asjaolu, et Assoorid, kus 
vajadused on ületatud, võivad aidata
muude äärepoolseimate piirkondade 
puudujääke kõrvaldada, kehtestatakse 
võimalus importida ilma ühise 
tollitariifistiku imporditollimaksu 
kohaldamata kolmandatest riikidest veiseid 
nuumamiseks ja tarbimiseks Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudesse ja Madeirale.
Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
käesoleva lõigu kohaldamiseks vajalikud 
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meetmed ning tingimused, mille alusel 
vabastada eelkõige noorte isasveiste import 
Prantsusmaa ülemeredepartemangudesse ja 
Madeirale tollimaksust.

Or. pt

Muudatusettepanek 127
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega ettenähtud 
meetmeid, välja arvatud artikkel 21, 
käsitatakse sekkumisena 
põllumajandusturgude tasakaalustamiseks 
määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 3 lõike 
1 punktis b määratletud tähenduses.

1. Käesoleva määrusega ettenähtud 
meetmeid, välja arvatud artikkel 21, 
käsitatakse sekkumisena 
põllumajandusturgude tasakaalustamiseks 
ja otsetoetuste tagamiseks määruse (EÜ) 
nr 1290/2005 artikli 3 lõike 1 punktides b 
ja c määratletud tähenduses.

Or. pt

Muudatusettepanek 128
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Peatükkides III ja IV ette nähtud 
meetmete rahastamiseks igal eelarveaastal 
eraldatud summa suureneb reaalselt 
vähemalt 20%, mis vastab Portugali ja 
Prantsusmaa puhul vajalikuks peetud 
tarnete erikorra rahastamise ülemmäära 
20%-ilisele suurendamisele.

Or. pt
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Muudatusettepanek 129
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal eelarveaastal rahastab liit III ja IV 
peatükiga ette nähtud meetmeid aastase 
ülemmäära ulatuses järgmiselt:

2. Igal eelarveaastal rahastab liit III ja IV 
peatükiga ette nähtud meetmeid aastase 
maksimaalse ülemmäära ulatuses 
järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 130
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande selle kohta, millist mõju 
avaldab piimakvootide kaotamine liidu 
tootjate sissetulekule. Nimetatud 
aruandele lisatakse vajaduse korral 
õigusakti ettepanek, millega nähakse ette 
hüvitis, et liidu tootjate sissetuleku 
vähenemist alati kompenseerida.

Or. pt

Muudatusettepanek 131
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
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hindamisaruande selle kohta, millist mõju 
avaldab veise- ja vasikaliha tootjatele 
võimalik ELi ja Mercosuri riikide 
vaheline leping. Nimetatud aruandele 
lisatakse vajaduse korral õigusakti 
ettepanek, millega nähakse ette hüvitis, et 
liidu tootjate sissetuleku vähenemist alati 
kompenseerida.

Or. pt

Muudatusettepanek 132
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 30 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Luuakse ühiste järelevalvenäitajate 
kogum (tööhõive, majanduse elavdamine, 
elatustaseme paranemine), mille abil 
koostada korrapärased poolaasta- ja 
üldised aastaaruanded, et kontrollida 
POSEI programmi täitmist, tulemusi ja 
mõju äärepoolseimates piirkondades ja 
tagada programmi tõhusus.

Or. pt

Muudatusettepanek 133
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohi teha erikorra raames 
antavat abi sõltuvaks mis tahes otsesest 
või kaudsest maksustamisest või 
finantsmõjust, ning abist tulenev kasu 
peab artiklis 12 sätestatud põhimõtte 
kohaselt jõudma täielikult lõpptarbijani.
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Or. pt

Muudatusettepanek 134
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30a
Piirkondlikud järelevalvekomiteed
Piirkondlikud järelevalvekomiteed tulevad 
kokku kaks korda aastas, et hinnata iga 
meetme tõhusust ja täitmise taset 
sidusrühmadega kavandatud ametliku 
konsulteerimise abil, ning hiljemalt kuus 
kuud enne programmi iga-aastase 
muutmise taotluse esitamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 135
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hiljemalt 30. juuniks 2015, seejärel iga 
viie aasta möödudes, esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
üldaruande käesoleva määruse alusel 
võetud meetmete mõju kohta (sealhulgas 
banaanisektoris), millele vajaduse korral 
lisatakse asjakohased ettepanekud.

3. Hiljemalt 30. juuniks 2015, seejärel iga 
viie aasta möödudes, esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
üldaruande käesoleva määruse alusel 
võetud meetmete mõju kohta (sealhulgas 
banaani- ja piimasektoris), millele 
vajaduse korral lisatakse asjakohased 
ettepanekud.

Or. pt
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Muudatusettepanek 136
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon korraldab uuringud või viib 
läbi hindamise mõju kohta, mida 
avaldavad kohalikule tootmisele 
kahepoolsed ja mitmepoolsed 
kaubandusläbirääkimised kolmandate 
riikidega või turgudega, ning kokku 
lepitud olulised muudatused ühises 
põllumajanduspoliitikas. Komisjon 
kohaldab neis mõjuhinnangutes ÜRO 
kindlaksmääratud kriteeriume. Vajaduse 
korral lisatakse nimetatud uuringutele või 
hinnangutele ettepanekud 
finantskalkulatsiooni ja kohaliku tootmise 
toetusmeetmete läbivaatamiseks, võttes 
arvesse kaubandusläbirääkimistest või 
ühise põllumajanduspoliitika olulistest 
muudatustest tulenevaid muutusi, mis
avaldavad märkimisväärset mõju 
äärepoolseimate piirkondade peamistele 
tootmisharudele.

Or. pt

Muudatusettepanek 137
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Artikli 31 lõikes 3 a osutatud 
uuringud või hinnangud peavad hõlmama 
ELi ja Mercosuri riikide kahepoolset 
lepingut, sest see avaldab märkimisväärset 
mõju äärepoolseimate piirkondade 
kohalikule tootmisele.
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Or. pt

Muudatusettepanek 138
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Artikli 31 lõikes 3 a osutatud 
uuringud või hinnangud peavad hõlmama 
piimakvootide süsteemi kaotamise 
tagajärgi, sest eeldatavasti on mõju 
äärepoolseimate piirkondade 
piimasektorile märkimisväärne.

Or. pt

Muudatusettepanek 139
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Komisjon peab lisama 
kaubanduslepingute sõlmimise ja ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
läbiviidavatesse analüüsidesse, 
uuringutesse ja hinnangutesse eripeatüki, 
juhul kui on tegemist äärepoolseimatele 
piirkondadele erilist huvi pakkuva 
teemaga. 

Or. pt

Muudatusettepanek 140
Gabriel Mato Adrover, Nuno Teixeira, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, 
Luís Paulo Alves, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Elie Hoarau
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31a
Äärepoolseimate piirkondade nimekirja 
laiendamine
Euroopa Liidu äärepoolseimate 
piirkondade nimekirja laiendamisega 
kaasneb POSEI programmidele ette 
nähtud eelarveassigneeringute 
suurendamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 141
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse määramata ajaks
õigus võtta vastu käesolevas määruses 
osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse viieks aastaks
õigus võtta vastu käesolevas määruses 
osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon 
esitab delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt kuus kuud enne 
viieaastase ajavahemiku lõppu.

Or. bg

Selgitus

В член 290 от ДФЕС е закрепено изрично, че законодателният акт трябва да посочва 
цел, съдържание, обхват и продължителност на делегирането. Предложението на 
Комисията за предоставяне на правомощия по приемане на делегирани актове за 
неопределен срок противоречи на чл. 290 ДФЕС. Макар неопределеният срок да е все 
пак начин за конкретизиране на продължителността на делегирането, този подход не 
отчита възможността за изменение на онези фактическите отношения, които 
представляват предмета на делегиране. Имайки предвид, че с делегирани актове 
Комисията изменя или допълва елементи от регламента, е редно на определен период 
от време Комисията да представя доклад относно приложението на всеки делегиран 
акт. Само така Парламентът и Съветът, след като преценят ефекта от 
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делегирания акт, ще могат да решат дали да е целесъобразно Комисията да 
продължи да приема делегирани актове в съответната сфера.

Muudatusettepanek 142
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega ühe kuu võrra.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes esitada 
vastuväiteid kolme kuu jooksul alates 
õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra.

Or. bg

Selgitus

Vastuväidete esitamise tähtaega tuleb pikendada, et parlament ja nõukogu saaksid 
delegeeritud õigusaktiga põhjalikult tutvuda ja otsustada, kas selle vastuvõtmine esitatud 
kujul on asjakohane ja nõuetele vastav.

Muudatusettepanek 143
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud või kui nad on enne seda 
kuupäeva komisjonile teatanud, et nad on 
otsustanud vastuväiteid mitte esitada,
jõustub delegeeritud õigusakt selles 
nimetatud kuupäeval.

Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud või kui nad on enne seda 
kuupäeva komisjonile teatanud, et nad on 
otsustanud vastuväiteid mitte esitada,
avaldatakse delegeeritud õigusakt
Euroopa Liidu Teatajas ning delegeeritud 
õigusakt jõustub selles nimetatud 
kuupäeval või vastava viite puudumisel 
kahekümnendal päeval pärast selle 
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avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Or. bg

Muudatusettepanek 144
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liidu õigusaktides esinevate 
lünkade kõrvaldamiseks töötab komisjon 
pärast delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväidete kättesaamist välja 
uue delegeeritud õigusakti, mis võetakse 
vastu tagasilükatud õigusaktiga samadel 
alustel ja mis käsitleb samu määruse 
vähemolulisi sätteid, kuid on nimetatud 
vastuväidete kõrvaldamiseks ümber 
töötatud.  

Or. bg

Selgitus

След като Европейският парламент или Съветът възразят основателно на делегиран 
акт, Комисията трябва да съобрази техните мотиви и съответно да измени 
предложението си. Възражението срещу делегиран акт е различно от оттегляне на 
делегираните правомощия. Затова е възможно приемането на делегиран акт относно 
някои елементи на регламента да е задължително с оглед по-доброто уреждане на 
обществените отношения, но текстът предложен от Комисията да не е достатъчно 
добър, за постигане ефекта на делегирането. Това съответно ще бъде посочено в 
мотивите на възражението срещу делегирания акт. За да не остави неуредени 
обществените отношения, Комисията все пак трябва да приеме делегиран акт в тази 
сфера, но съобразен със забележките на Парламента или Съвета, посочени във 
възражението.

Muudatusettepanek 145
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 35 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuigi uus määrus jõustub 1. jaanuaril 
2012, ei pea liikmesriigid esitama uut 
programmi 1. augustiks 2012 
(kohaldamiseks 2013. aastal), sest see 
muudaks keerukaks läbirääkimisprotsessi 
komisjoni talitustega. Programmide 
stabiilsus tuleb kasuks kõigile osalistele, 
sest see tagab õiguskindluse ja tulevaste 
investeeringute mõistliku kavandamise.

Or. pt


