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

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
42 första stycket och 43.2,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 42 första stycket, 43.2 och 349,

Or. fr

Ändringsförslag 76
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Innehållet i de särskilda programmen 
för områden med avlägsen belägenhet och 
ökaraktär (nedan kallade 
Poseiprogrammen) bör fastställas. Genom 
tillämpning av subsidiaritetsprincipen bör 
dessa program upprättas av de berörda 
medlemsstaterna på lämpligaste 
geografiska nivå och överlämnas av 
medlemsstaterna till kommissionen för 
godkännande.

(3) Innehållet i de särskilda programmen 
för områden med avlägsen belägenhet och 
ökaraktär (nedan kallade 
Poseiprogrammen) bör fastställas. Genom 
tillämpning av subsidiaritetsprincipen bör 
dessa program upprättas av de berörda 
medlemsstaterna på lämpligaste 
geografiska nivå och överlämnas av 
medlemsstaterna till kommissionen för 
godkännande efter ett internt samråd inom 
de regionala uppföljningskommittéerna.

Or. pt

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

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att inte målen för 
Poseiprogrammen ska äventyras bör 
kommissionen genomföra 
konsekvensanalyser varje gång man 
förhandlar om internationella 
handelsavtal och de sektorer som får stöd 
genom Poseiprogrammen kan vara 
hotade. Kommissionen ska överlämna 
dessa konsekvensanalyser eller 
förhandsbedömningar av de eventuella 
konsekvenserna till Europaparlamentet, 
rådet och valda myndigheter på 
departementsnivå eller regional nivå i de 
yttre randområdena innan de 
internationella avtalen ifråga ingås.

Or. fr

Ändringsförslag 78
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
och den flexibilitet som kännetecknar den 
programplaneringsstrategi som tillämpas 
för ordningen till förmån för de yttersta 
randområdena, kan de myndigheter som 
medlemsstaten utsett föreslå ändringar av 
programmet för att anpassa det till 
verkligheten i de yttersta randområdena. 
Enligt samma anda bör förfarandet för 
ändring av programmen anpassas till hur 
relevanta olika slag av ändringar är.

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
och den flexibilitet som kännetecknar den 
programplaneringsstrategi som tillämpas 
för ordningen till förmån för de yttersta 
randområdena, kan de myndigheter som 
medlemsstaten utsett föreslå ändringar av 
programmet, efter att berörda parter har 
hörts inom en regional 
uppföljningskommitté, för att anpassa det 
till verkligheten i de yttersta 
randområdena. Enligt samma anda bör 
förfarandet för ändring av programmen 
anpassas till hur relevanta olika slag av 
ändringar är.

Or. pt
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Ändringsförslag 79
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att man effektivt ska kunna uppnå 
målet att sänka priserna i de yttersta 
randområdena och lindra de merkostnader 
som uppstår till följd av deras läge i 
unionens yttersta randområden, men 
samtidigt bibehålla unionsprodukternas 
konkurrenskraft, bör stöd beviljas för 
leverans av unionsprodukter till de yttersta 
randområdena. Vid fastställandet av stöden 
bör hänsyn tas till merkostnaderna för 
transport till de yttersta randområdena och 
de priser som gäller vid export till 
tredjeländer samt, när det gäller insatsvaror 
i jordbruket eller produkter avsedda för 
bearbetning, till merkostnader på grund av 
regionernas läge i unionens yttersta 
randområden, särskilt deras ökaraktär och 
ringa storlek.

(8) För att man effektivt ska kunna uppnå 
målet att sänka priserna i de yttersta 
randområdena genom att lindra de 
merkostnader som uppstår till följd av 
deras ultraperifera läge, men samtidigt 
bibehålla konkurrenskraften för 
produkterna från de yttersta 
randområdena, bör stöd beviljas för 
leverans av unionsprodukter till de yttersta 
randområdena. Vid fastställandet av stöden 
bör hänsyn tas till merkostnaderna i 
samband med transport av dessa 
produkter till de yttersta randområdena och 
de priser som gäller vid export till 
tredjeländer samt, när det gäller insatsvaror 
i jordbruket eller produkter avsedda för 
bearbetning, till merkostnader på grund av 
regionernas läge i unionens yttersta 
randområden, särskilt deras ökaraktär och 
ringa storlek.

Or. fr

Ändringsförslag 80
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att man effektivt ska kunna uppnå 
målet att sänka priserna i de yttersta 
randområdena och lindra de merkostnader 
som uppstår till följd av deras läge i 

(8) För att man effektivt ska kunna uppnå 
målet att sänka priserna i de yttersta 
randområdena och lindra de merkostnader 
som uppstår till följd av deras läge i 
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unionens yttersta randområden, men 
samtidigt bibehålla unionsprodukternas 
konkurrenskraft, bör stöd beviljas för 
leverans av unionsprodukter till de yttersta 
randområdena. Vid fastställandet av stöden 
bör hänsyn tas till merkostnaderna för 
transport till de yttersta randområdena och 
de priser som gäller vid export till 
tredjeländer samt, när det gäller insatsvaror 
i jordbruket eller produkter avsedda för 
bearbetning, till merkostnader på grund av 
regionernas läge i unionens yttersta 
randområden, särskilt deras ökaraktär och 
ringa storlek.

unionens yttersta randområden, men 
samtidigt bibehålla unionsprodukternas 
konkurrenskraft, bör stöd beviljas för 
leverans av unionsprodukter till de yttersta 
randområdena. Vid fastställandet av stöden 
bör hänsyn tas till merkostnaderna för 
transport till de yttersta randområdena och 
de priser som gäller vid export till 
tredjeländer samt, när det gäller insatsvaror 
i jordbruket eller produkter avsedda för 
bearbetning, till merkostnader på grund av 
regionernas läge i unionens yttersta 
randområden, särskilt deras ökaraktär och 
ringa storlek, den kuperade terrängen, det 
besvärliga klimatet och öarnas 
geografiska spridning.

Or. pt

Ändringsförslag 81
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) En diversifiering är visserligen 
önskvärd med tanke på de yttersta 
randområdenas situation, men är ibland 
svår att genomföra.

Or. pt

Ändringsförslag 82
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att undvika spekulation som kan 
skada slutanvändarna i de yttersta 

(9) För att undvika spekulation som kan 
skada slutanvändarna i de yttersta 
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randområdena bör det fastställas att endast 
produkter av god, sund och 
marknadsmässig kvalitet får omfattas av 
den särskilda försörjningsordningen.

randområdena bör det fastställas att endast 
produkter av god, sund och 
marknadsmässig kvalitet får omfattas av 
den särskilda försörjningsordningen, så 
snart likvärdiga villkor för 
slutanvändarna har fastställts.

Or. lt

Ändringsförslag 83
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När det gäller utomkvotssocker för 
Azorernas, Madeiras och Kanarieöarnas 
försörjning, bör ordningen för befrielse 
från importtullar fortsätta att tillämpas. 
Vidare bör Azorerna beviljas befrielse från 
importtullar för rårörsocker inom ramen 
för den prognostiserade 
försörjningsbalansen.

(15) När det gäller utomkvotssocker för 
Azorernas, Madeiras och Kanarieöarnas 
försörjning, bör ordningen för befrielse 
från importtullar fortsätta att tillämpas. .
Vidare bör Azorerna beviljas befrielse från 
importtullar för rårörsocker motsvarande 
högst fem procent i förhållande till det 
föregående årets import.

Or. lt

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

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom ris är en av basvarorna i 
kosthållningen i det franska 
utomeuropeiska departementet Réunion, 
som inte producerar tillräckligt med ris för 
att täcka de lokala behoven, bör importen 
av denna produkt till Réunion även i 
fortsättningen vara befriad från alla 

(17) Eftersom ris är en av basvarorna i 
kosthållningen i det franska 
utomeuropeiska departementet Réunion 
och det sedan många år finns industrier 
där som bearbetar och polerar ris, och 
eftersom Réunion inte producerar 
tillräckligt med ris för att täcka de lokala 
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importtullar. behoven, bör importen av denna produkt 
till Réunion även i fortsättningen vara 
befriad från alla importtullar.

Or. fr

Ändringsförslag 85
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Unionens politik till förmån för de 
yttersta randområdenas lokala produktion 
har berört en mångfald produkter och 
åtgärder till förmån för produktion, 
saluföring eller bearbetning av dessa. 
Åtgärderna har visat sig vara effektiva och 
har säkerställt jordbruksverksamhetens 
fortlevnad och utveckling. Unionen måste 
därför fortsätta att stödja denna produktion, 
som är av grundläggande betydelse för den 
miljömässiga, sociala och ekonomiska 
jämvikten i de yttersta randområdena. 
Erfarenheten har visat att i likhet med 
politiken för landsbygdsutveckling kan ett 
stärkt partnerskap med lokala myndigheter 
göra det lättare att på ett mer riktat vis få 
grepp om de berörda regionernas särskilda 
problem. Det är därför viktigt att via 
Poseiprogrammen fortsätta att stödja den 
lokala produktionen.

(18) Unionens politik till förmån för de 
yttersta randområdenas lokala produktion 
har berört en mångfald produkter och 
åtgärder till förmån för produktion, 
saluföring eller bearbetning av dessa. 
Åtgärderna har visat sig vara effektiva och 
har säkerställt jordbruksverksamhetens 
fortlevnad och utveckling. Unionen måste 
därför fortsätta att stödja denna produktion, 
som är av grundläggande betydelse för den 
miljömässiga, sociala och ekonomiska 
jämvikten i de yttersta randområdena. 
Erfarenheten har visat att i likhet med 
politiken för landsbygdsutveckling kan ett 
stärkt partnerskap med lokala myndigheter 
göra det lättare att på ett mer riktat vis få 
grepp om de berörda regionernas särskilda 
problem. Det är därför viktigt att via 
Poseiprogrammen och den finansiering 
som beviljats via strukturfonderna och 
jordbruksfonderna (Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket och Europeiska 
jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling) fortsätta att stödja 
den lokala produktionen.

Or. lt
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Ändringsförslag 86
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att stödja saluföringen av 
produkter från de yttersta randområdena 
bör ett stöd inrättas för saluföring av dessa 
produkter utanför produktionsregionen.

(19) För att stödja saluföringen av 
produkter från de yttersta randområdena 
bör ett stöd inrättas för saluföring av dessa 
produkter utanför produktionsregionen, 
med beaktande av de höga 
merkostnaderna för dessa områden som 
beror på det stora avståndet till 
konsumentmarknaderna och på behovet 
av dubbel lagring, vilket ger upphov till 
väsentliga konkurrensnackdelar på den 
inre marknaden. Därför är det berättigat 
med en höjning av anslagen till 
Poseiprogrammet.

Or. pt

Ändringsförslag 87
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Jordbruksproducenterna i de yttersta 
randområdena bör uppmuntras att leverera 
kvalitetsprodukter och saluföringen av 
dessa produkter bör stödjas. För detta 
ändamål kan det vara lämpligt att använda 
unionens grafiska symbol.

(22) Jordbruksproducenterna i de yttersta 
randområdena bör uppmuntras att leverera 
kvalitetsprodukter och saluföringen av 
dessa produkter bör stödjas. För detta 
ändamål kan det vara lämpligt att använda 
unionens grafiska symbol och att anordna 
kampanjer för att marknadsföra 
symbolen, i syfte att garantera att 
konsumenterna bättre kan relatera till och 
känner igen produkter från de yttersta 
randområdena.

Or. pt



PE467.064v01-00 10/40 AM\869905SV.doc

SV

Ändringsförslag 88
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Försörjningsordningen och de 
åtgärder som vidtas till förmån för lokala 
produkter bör alltid när detta är möjligt 
vara inriktade mot en 
jordbruksproduktion av god kvalitet och 
mot innovativa och mervärdesskapande 
produkter som kan tillfredsställa 
krävande marknader och 
marknadsnischer.

Or. pt

Ändringsförslag 89
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Man bör även ta hänsyn till de 
merkostnader som jordbruksprodukterna 
från de yttersta randområdena är 
förenade med till följd av 
jordbruksskiftenas ringa storlek och stora 
spridning samt större förbrukning av 
diesel, inte bara för dragutrustning utan 
även för andra typer av utrustning som 
används för transporter av olika 
jordbruksmaskiner mellan gårdar.

Or. pt
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Ändringsförslag 90
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Undantag från kommissionens fasta 
politik att inte tillåta statligt driftsstöd inom 
produktion, bearbetning och saluföring av 
de jordbruksprodukter som omfattas av 
bilaga I till fördraget får beviljas för att 
mildra de särskilda begränsningarna för 
jordbruksproduktionen i de yttersta 
randområdena till följd av de berörda 
regionernas läge i unionens yttersta 
randområden, särskilt deras avlägsna 
belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, 
besvärliga terräng- och klimatförhållanden 
samt ekonomiska beroende av ett fåtal 
produkter.

(26) Undantag från kommissionens fasta 
politik att inte tillåta statligt driftsstöd inom 
produktion, bearbetning och saluföring av 
de jordbruksprodukter som omfattas av 
bilaga I till fördraget får beviljas för att 
mildra de särskilda begränsningarna för 
jordbruksproduktionen i de yttersta 
randområdena till följd av de berörda 
regionernas läge i unionens yttersta 
randområden, särskilt deras avlägsna 
belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, 
besvärliga terräng- och klimatförhållanden 
samt ekonomiska beroende av ett fåtal 
produkter. Jordbruksproduktionen spelar 
en vital roll för att gjuta kraft i 
landsbygden och för att undvika 
avfolkning; landsbygden i de yttersta 
randområdena är nämligen särskilt 
drabbad av befolkningens åldrande, den 
låga befolkningstätheten och, i vissa fall, 
avfolkningen. 

Or. pt

Ändringsförslag 91
Gabriel Mato Adrover

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Jordbruksproduktionen i de yttersta 
randområdena har särskilda 
växtskyddsproblem, som hänger samman 
med klimatförhållandena och de 
otillräckliga bekämpningsåtgärder som 
hittills satts in. Det bör därför genomföras 

(27) Jordbruksproduktionen i de yttersta 
randområdena har särskilda 
växtskyddsproblem, som hänger samman 
med ökningen av importen,
klimatförhållandena och de otillräckliga 
bekämpningsåtgärder som hittills satts in. 
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program för bekämpning av skadliga 
organismer, även genom biologiska 
metoder. Ett ekonomiskt stöd från unionen 
för genomförandet av programmen bör 
fastställas.

Det bör därför genomföras 
utbildningsprogram och program för 
bekämpning av skadliga organismer, även 
med hjälp av hållbara och miljövänliga
biologiska metoder. Ett ekonomiskt stöd 
från unionen för genomförandet av 
programmen bör fastställas.

Or. es

Ändringsförslag 92
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Omstruktureringen av mjölksektorn 
har ännu inte avslutats på Azorerna. I syfte 
att ta hänsyn till Azorernas stora beroende 
av mjölkproduktionen och andra 
svårigheter knutna till ögruppens läge i de 
yttersta randområdena och avsaknaden av 
en bärkraftig ersättningsproduktion, är det 
nödvändigt att behålla undantagen från 
vissa bestämmelser i förordning (EG) 
nr 1234/2007 om en överskottsavgift för 
mjölk och mjölkprodukter.

(29) Omstruktureringen av mjölksektorn 
har ännu inte avslutats på Azorerna. I syfte 
att ta hänsyn till Azorernas stora beroende 
av mjölkproduktionen och andra 
svårigheter knutna till ögruppens läge i de 
yttersta randområdena och avsaknaden av 
en bärkraftig ersättningsproduktion, är det 
nödvändigt att behålla undantagen från 
vissa bestämmelser i förordning (EG) 
nr 1234/2007 om en överskottsavgift för 
mjölk och mjölkprodukter. För att bidra 
till en snabbare strukturell återhämtning 
som bättre kan förbereda sektorn inför 
den dag då mjölkkvotsystemet upphör, är 
det berättigat att anslaget till 
Poseiprogrammet höjs i den utsträckning 
som krävs för att finansiera de åtgärder 
som kan bli nödvändiga, som ett resultat 
av de studier som föreslås i denna 
förordning om vilka effekter avskaffandet 
av detta system förväntas få.

Or. pt

Ändringsförslag 93
Maria do Céu Patrão Neves
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Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Beslutet att avskaffa mjölkkvoterna 
kommer att inverka mycket negativt på 
sektorn för mjölk och mjölkprodukter, 
något som kommissionens förslag om 
avtalsvillkor inte bemöter. Denna aspekt, 
kopplad till ökningen av
produktionsfaktorerna och 
prissvängningarna, sänker kraftigt 
konkurrenskraften, vilket gör att man 
konstant måste bedöma de negativa 
effekterna och införa specifika 
kompensationsåtgärder, medelst en 
ökning av finansieringen av 
Poseiprogrammen som gör det möjligt att 
garantera sektorns överlevnad i respektive 
yttersta randområde.

Or. pt

Ändringsförslag 94
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Med tanke på att Azorernas 
mjölkproduktion är oersättlig som motor 
för ekonomin, samhällsstabiliteten, miljön 
och sysselsättningen i området, är 
Poseiprogrammet – vars syfte är att 
anpassa den gemensamma 
jordbrukspolitiken till de yttersta 
randområdena - det viktigaste 
instrumentet för fastställande av de 
åtgärder som kan komma att bli 
nödvändiga för att upprätthålla dagens 
produktionsnivåer, som är en följd av 
tilldelade produktionskvoter.
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Or. pt

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

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Stödet till komjölksproduktionen på 
Madeira och det franska utomeuropeiska 
departementet Réunion har inte räckt till 
för att upprätthålla jämvikten mellan intern 
och extern försörjning, bland annat på 
grund av de stora strukturella svårigheter 
som sektorn lider av och dess bristande 
kapacitet att svara positivt på nya 
ekonomiska förutsättningar. Därför bör 
produktionen av rekonstituerad UHT-mjölk 
framställd av skummjölkpulver med 
ursprung i unionen vara tillåten också i 
fortsättningen, så att den lokala 
konsumtionen kan täckas i större 
utsträckning. För att konsumenten ska få 
korrekt information bör det införas en 
skyldighet att på märkningen ange med 
vilken metod den UHT-behandlade 
mjölken har framställts.

(30) Stödet till komjölksproduktionen på 
Madeira och i det franska utomeuropeiska 
departementet Réunion har inte räckt till 
för att upprätthålla jämvikten mellan intern 
och extern försörjning, bland annat på 
grund av de stora strukturella svårigheter 
som sektorn lider av och dess problem med 
att bemöta nya ekonomiska förutsättningar. 
Därför bör produktionen av rekonstituerad 
UHT-mjölk framställd av 
skummjölkpulver med ursprung i unionen 
vara tillåten också i fortsättningen, så att 
den lokala konsumtionen kan täckas i 
större utsträckning, i den mån denna 
åtgärd inte hindrar insamlingen och 
avsättningen av den totala mängden lokalt 
producerad mjölk eller de insatser som 
gjorts för att främja utvecklingen av 
denna produktion. Målet på medellång 
sikt är att Réunion ska bli 
självförsörjande på mjölk. För att 
konsumenten ska få korrekt information 
bör det införas en skyldighet att på 
märkningen ange med vilken metod den 
UHT-behandlade mjölken har framställts.
Denna bestämmelse bör kunna tillämpas 
på Martinique, Guyana och Guadeloupe, 
om Frankrike begär detta och grundar 
begäran på de lokala aktörernas önskan 
att omfattas av bestämmelsen och på 
deras kapacitet att utveckla mjölksektorn.

Or. fr
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Ändringsförslag 96
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) I syfte att tillfredsställa den lokala 
mjölkkonsumtionen på Madeira och 
Kanarieöarna och med beaktande av 
överskottssituationen på Azorerna vore 
det lämpligt att främja handel mellan de 
yttersta randområdena, med hjälp av 
särskilda åtgärder som bidrar till att 
aktivera dessa handelsförbindelser, 
särskilt transporterna. Man måste också 
säkerställa nödvändiga villkor för en 
rättvis handel, särskilt när det gäller 
beskattningen av varuhandeln.

Or. pt

Ändringsförslag 97
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Den traditionella verksamheten 
inom djuruppfödningen bör stödjas. För 
att tillfredsställa lokalkonsumtionen på 
Madeira och Kanarieöarna är det 
lämpligt att främja import av unga 
nötkreatur av hankön, särskilt från 
Azorerna, i syfte att stärka handeln 
mellan de yttersta randområdena. Man 
måste också säkerställa nödvändiga
villkor för en rättvis handel, särskilt när 
det gäller beskattningen av varuhandeln.

Or. pt
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Ändringsförslag 98
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Tobaksodlingen är historiskt sett 
mycket viktig på Kanarieöarna. Ur 
ekonomisk synvinkel är tobaksförädlingen 
fortfarande en av regionens viktigaste 
industriverksamheter. Ur social synvinkel 
är denna odling mycket 
arbetskraftsintensiv och rör framför allt 
småbrukare. Den är dock inte tillräckligt 
vinstbringande och riskerar att försvinna. 
För närvarande är tobaksproduktionen 
begränsad till en liten areal på ön La Palma 
med hantverksmässig framställning av 
cigarrer. Därför bör Spanien tillåtas att 
fortsätta att bevilja ett stöd som 
kompletterar unionens stöd, så att det blir 
möjligt att bevara denna traditionella 
odling och den hantverksverksamhet som 
den utgör grunden för. För att 
Kanarieöarna ska kunna behålla sin 
industriella tillverkning av tobaksvaror, bör 
dessutom fortsatt befrielse från importtullar 
beviljas för import av råtobak och delvis 
förädlad tobak, motsvarande en årlig 
kvantitet på högst 20 000 ton stripad 
råtobak.

(34) Tobaksodlingen är historiskt sett 
mycket viktig på Kanarieöarna och 
Azorerna. Ur ekonomisk synvinkel är 
tobaksförädlingen fortfarande en av 
regionens viktigaste industriverksamheter. 
Ur social synvinkel är denna odling mycket 
arbetskraftsintensiv och rör framför allt 
småbrukare, vilket för Azorernas del 
möjliggör växelbruk som gör att man kan 
undvika monokultur och kraftig 
användning av gödsel. Den är dock inte 
tillräckligt vinstbringande och riskerar att 
försvinna. För närvarande är 
tobaksproduktionen begränsad till en liten 
areal på ön La Palma tillhörande 
Kanarieöarna, med hantverksmässig 
framställning av cigarrer, och ön São 
Miguel tillhörande Azorerna, med 
produktion av cigarrer och cigariller. 
Därför bör Spanien och Portugal tillåtas 
att fortsätta att bevilja ett stöd som 
kompletterar unionens stöd, så att det blir 
möjligt att bevara denna traditionella 
odling och den hantverksverksamhet som 
den utgör grunden för. För att 
Kanarieöarna och Azorerna ska kunna 
behålla sin industriella tillverkning av 
tobaksvaror, bör dessutom fortsatt befrielse 
från importtullar beviljas för import av 
råtobak och delvis förädlad tobak, 
motsvarande en årlig kvantitet på högst 
20 000 ton stripad råtobak.

Or. pt

Ändringsförslag 99
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira
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Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) För att målen i denna förordning 
ska kunna förverkligas helt är det viktigt 
att detta instrument motverkar de 
eventuella negativa effekterna av 
översynen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2013; man bör 
tillämpa den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken selektivt och 
progressivt på de yttersta randområdena, 
med hänsyn tagen till deras särdrag.

Or. pt

Ändringsförslag 100
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 35b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35b) För att målen i denna förordning 
ska kunna förverkligas helt måste detta 
instrument utan undantag motverka de 
negativa effekterna av de bilaterala och 
multilaterala avtalen; detta ska ske genom 
att det innan avtalen ingås görs en 
konsekvensbedömning, varefter 
kompensationsåtgärderna ifråga ska 
vidtas.

Or. pt

Ändringsförslag 101
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Sedan 2006 har behovet av 
basprodukter ökat i vissa av de yttersta 
randområdena, särskilt Azorerna och de 
franska utomeuropeiska departementen, på 
grund av djurbeståndens utveckling och det 
demografiska trycket. Den del av budgeten 
som medlemsstaterna kan använda för
den särskilda försörjningsordningen för de 
berörda regionerna bör därför ökas.

(36) Sedan 2006 har behovet av 
basprodukter ökat i vissa av de yttersta 
randområdena, särskilt Azorerna och de 
franska utomeuropeiska departementen, på 
grund av djurbeståndens utveckling och det 
demografiska trycket. Anslaget till den 
särskilda försörjningsordningen bör därför 
ökas så att det befintliga stödet inte 
äventyras, eftersom detta stöd är 
oumbärligt för lokalproduktionen som 
utgör Poseiprogrammets främsta mål.

Or. pt

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara och utveckla 
jordbruksverksamheten i de yttersta 
randområdena, inbegripet produktionen, 
bearbetningen och saluföringen av lokala 
produkter.

b) Vidmakthålla och varaktigt utveckla 
animalie- och vegetabiliesektorer som 
innebär diversifieringsmöjligheter i de 
yttersta randområdena, inbegripet 
produktionen, bearbetningen och 
saluföringen av lokala produkter, samtidigt 
som lokalbefolkningens självförsörjning 
förbättras avsevärt genom ökad inhemsk 
produktion och minskad import.

Or. fr

Ändringsförslag 103
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara och utveckla 
jordbruksverksamheten i de yttersta 
randområdena, inbegripet produktionen, 
bearbetningen och saluföringen av lokala 
produkter.

b) Bevara och utveckla 
jordbruksverksamheten i de yttersta 
randområdena, inbegripet produktionen, 
bearbetningen och saluföringen av lokala 
produkter, särskilt de höjda 
transportkostnaderna.

Or. pt

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Bevara utvecklingen och stärka 
konkurrenskraften för de så kallade 
traditionella jordbrukssektorerna i de 
yttersta randområdena, inbegripet 
produktion, bearbetning och saluföring av 
lokal produktion och lokala produkter, 
samtidigt som en rättvis fördelning säkras 
mellan producenter, bearbetningsföretag 
och distributörer av inkomsterna från 
produkter och biprodukter från dessa 
sektorer.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De mål som beskrivs i punkt 1 ska 
genomföras med hållbar utveckling som 
övergripande ram, så att hänsyn tas till 
miljön samtidigt som producenter och 
jordbrukare garanteras tillräckliga 
inkomster. Genomförandet av målen ska 
också präglas av en strävan att 
tillförsäkra jordbrukare och 
bearbetningsföretag kontinuerlig 
utbildning för att främja utveckling av 
högkvalitativa, effektiva och hållbara 
jordbrukssektorer.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Poseiprogrammet ska upprättas på den 
geografiska nivå som den berörda 
medlemsstaten bedömer vara lämpligast.
Det ska utarbetas av de behöriga 
myndigheter som utsetts av nämnda 
medlemsstat, vilka efter samråd med 
behöriga myndigheter och organisationer 
på lämplig geografisk nivå ska överlämna 
det till kommissionen för godkännande i 
enlighet med artikel 6.

2. Poseiprogrammen ska upprättas av den 
eller de myndigheter som utsetts av den 
berörda medlemsstaten på den geografiska 
nivå som bedöms vara lämpligast.

Or. fr

Ändringsförslag 107
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Myndigheter, behöriga myndigheter 
på departementsnivå eller regional nivå, 
behöriga organisationer och berörda 
representant- och/eller 
branschorganisationer på lämplig 
geografisk nivå ska rådfrågas om projekt 
inom ramen för Poseiprogrammen innan 
de läggs fram för kommissionen för 
godkännande.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En medlemsstat får lägga fram endast 
ett Poseiprogram för sina yttersta 
randområden.

3. Medlemsstaterna ska för kommissionen 
och alla organisationer som berörs av 
Poseiprogrammen lägga fram ett tydligt 
organisationsschema över processen för 
inrättande av Poseiprogrammen.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas inom ramen för 1. De åtgärder som vidtas inom ramen för 
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Poseiprogrammen måste vara förenliga 
med unionsrätten samt konsekventa i 
förhållande till unionens politik inom andra 
områden och de åtgärder som vidtas i 
enlighet med denna.

Poseiprogrammen måste vara förenliga 
med unionsrätten samt konsekventa i 
förhållande till unionens politik inom andra 
områden och de åtgärder som vidtas i 
enlighet med denna, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 349 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
enligt vilken de yttersta randområdena 
tillåts tillämpa ett annat regelverk för att 
möjliggöra utveckling och rättvis 
integration i unionen med hjälp av 
särskilda program och instrument som är 
anpassade till deras situation.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska för kommissionen
lägga fram ett förslag till Poseiprogram 
inom ramen för det finansiella anslag som 
anges i artikel 29.2 och 29.3.

1. Medlemsstaterna ska för kommissionen 
lägga fram ett förslag till Poseiprogram 
inom ramen för det finansiella anslag som 
anges i artikel 29.2 och 29.3. Detta förslag 
till Poseiprogram får anses godtagbart av 
kommissionen endast om det anmälts till 
ordförandena för behöriga valda 
myndigheter på departementsnivå eller 
regional nivå.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av den årliga bedömningen 
av genomförandet av åtgärderna i 
Poseiprogrammen får medlemsstaterna 
lämna förslag till kommissionen om 
ändringar av programmen inom ramen för 
det finansiella anslag som anges i 
artikel 29.2 och 29.3, för att bättre anpassa 
dem till kraven i de yttersta randområdena 
och den föreslagna strategin. 
Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta enhetliga 
bestämmelser om hur förslagen om ändring 
av program ska läggas fram.

2. På grundval av den årliga bedömningen 
av genomförandet av åtgärderna i 
Poseiprogrammen får medlemsstaterna, 
efter samråd med valda myndigheter på 
departementsnivå eller regional nivå,
lämna förslag till kommissionen om 
ändringar av programmen inom ramen för 
det finansiella anslag som anges i 
artikel 29.2 och 29.3, för att bättre anpassa 
dem till kraven i de yttersta randområdena 
och den föreslagna strategin. 
Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta enhetliga 
bestämmelser om hur förslagen om ändring 
av program ska läggas fram.

Or. fr

Ändringsförslag 112
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av den årliga bedömningen 
av genomförandet av åtgärderna i 
Poseiprogrammen får medlemsstaterna 
lämna förslag till kommissionen om 
ändringar av programmen inom ramen för 
det finansiella anslag som anges i 
artikel 29.2 och 29.3, för att bättre anpassa 
dem till kraven i de yttersta randområdena 
och den föreslagna strategin. 
Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta enhetliga 
bestämmelser om hur förslagen om ändring 
av program ska läggas fram.

2. På grundval av den årliga bedömningen 
av genomförandet av åtgärderna i 
Poseiprogrammen får medlemsstaterna, 
efter samråd med de berörda 
socioekonomiska parterna, lämna förslag 
till kommissionen om ändringar av 
programmen inom ramen för det finansiella 
anslag som anges i artikel 29.2 och 29.3, 
för att bättre anpassa dem till kraven i de 
yttersta randområdena och den föreslagna 
strategin. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta enhetliga 
bestämmelser om hur förslagen om ändring 
av programmet ska läggas fram.

Or. pt
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Ändringsförslag 113
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Härmed inrättas en särskild 
försörjningsordning för de 
jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga 
I till fördraget och som i de yttersta 
randområdena är nödvändiga som 
livsmedel eller för tillverkning av andra 
produkter eller som insatsvaror i 
jordbruket.

1. Härmed inrättas en särskild 
försörjningsordning för de 
jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget och som i de yttersta 
randområdena är nödvändiga som 
livsmedel eller för tillverkning av andra 
produkter eller som insatsvaror i 
jordbruket, alltid med beaktande av 
principen om administrativ förenkling för 
förvaltningarna och framför allt för 
slutmottagarna, utan att effektiviteten och 
de respektive finansiella medel som 
avsatts för Poseiprogrammet någonsin 
äventyras.

Or. pt

Ändringsförslag 114
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Punkt 3 ska inte gälla sådana 
produkter som bearbetas i de franska 
utomeuropeiska departementen med 
användning av produkter som omfattas av 
den särskilda försörjningsordningen, i de 
fall dessa produkter sänds mellan de 
franska utomeuropeiska departementen.

Or. fr
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Motivering

Enligt artikel 13.2 e är det möjligt att mellan de franska utomeuropeiska departementen 
sända produkter som bearbetats med användning av produkter som omfattas av den särskilda 
försörjningsordningen, utan krav på återbetalning av stödet. Enligt artikel 9.3 får emellertid 
inget stöd beviljas för produkter som redan omfattas av den särskilda försörjningsordningen i 
ett annat av de yttersta randområdena.

Ändringsförslag 115
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna måste försöka se till 
att de förmåner som beviljats via den 
särskilda försörjningsordningen får 
positiva ekonomiska effekter även för 
slutkonsumenten, bl.a. genom tillämpning 
av en gynnsammare skattepolitik för såväl 
importerade produkter som bearbetade 
produkter, i vilka produkter som 
importerats enligt denna ordning ingår.

Or. pt

Ändringsförslag 116
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) som exporteras till tredjeländer eller 
sänds till övriga unionen inom ramen för 
de kvantiteter som motsvarar traditionella
sändningar och traditionell export; dessa 
kvantiteter ska fastställas av kommissionen 
genom en genomförandeakt på grundval av 
genomsnittet för sändningarna eller 
exporten under åren 1989, 1990 och 1991,

a) som exporteras till tredjeländer eller 
sänds till övriga unionen inom ramen för 
de överenskomna kvantiteter som 
motsvarar sändningar och export; dessa 
kvantiteter ska fastställas av kommissionen 
genom en genomförandeakt på grundval av 
sändningarna eller genomsnittet för 
exporten för de tre bästa åren under 
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perioden 2001–2011,

Or. en

Ändringsförslag 117
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) som har importerats till en kostnad 
som överstiger de förmåner som denna 
ordning erbjuder, i syfte att bidra till en 
bättre integration av de yttersta 
randområdena på den inre marknaden; 
kommissionen ska ge detta tillstånd i 
enlighet med framlagda styrkande 
handlingar.

Or. pt

Ändringsförslag 118
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I detta kapitel avses med regional handel 
den handel som bedrivs mellan å ena sidan 
de franska utomeuropeiska departementen, 
Azorerna och Madeira samt Kanarieöarna, 
och å andra sidan de tredjeländer som 
fastställs av kommissionen genom en 
genomförandeakt.

3. I detta kapitel avses med regional handel 
den handel som bedrivs mellan å ena sidan 
de franska utomeuropeiska departementen, 
Azorerna och Madeira samt Kanarieöarna, 
och å andra sidan de tredjeländer som 
tillhör samma geografiska områden som 
dessa yttersta randområden samt de 
länder med vilka de har historiska 
handelsförbindelser. Kommissionen ska 
anta genomförandeakter avseende 
förteckningen över dessa länder, med 
beaktande av objektiva krav som har 
ställts av medlemsstaterna efter samråd 
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med berörda sektorer. Förteckningen kan 
ses över en gång för varje medlemsstat, på 
medlemsstatens begäran. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 34.2.

Or. en

Motivering

Regelbundna uppdateringar av länderförteckningen bör inte vara möjligt eftersom detta 
skulle kunna resultera i en obegränsad ökning av de kvantiteter som anges i artikel 13.2 a. 
Det vore rimligare att ge medlemsstaterna möjlighet att begära enbart en översyn.

Ändringsförslag 119
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Mjölk och mjölkprodukter

Produktionen av mjölkprodukter på 
Azorerna kräver att det importeras diverse 
varor som inte finns tillgängliga lokalt, 
t.ex. emballage, plaster och 
UHT-förpackningar, vilket ökar 
produktionskostnaderna och slutpriset i 
konsumentledet; även sådana varor måste 
således komma ifråga för det stöd som 
ställs till förfogande inom ramen för den 
särskilda försörjningsordningen.

Or. pt

Ändringsförslag 120
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Poseiprogrammen ska innehålla de 
särskilda åtgärder till förmån för lokal 
jordbruksproduktion inom 
tillämpningsområdet för tredje delen 
avdelning III i fördraget som krävs för att 
garantera kontinuitet och utveckling för 
den lokala jordbruksproduktionen i alla de 
yttersta randområdena.

1. Poseiprogrammen ska innehålla de 
särskilda åtgärder till förmån för lokal 
jordbruksproduktion inom 
tillämpningsområdet för tredje delen 
avdelning III i fördraget som krävs för att 
garantera kontinuitet och utveckling för 
den lokala jordbruksproduktionen i alla de 
yttersta randområdena, alltid med hänsyn 
tagen till principen om administrativ 
förenkling för förvaltningarna och 
framför allt för slutmottagarna, utan att 
effektiviteten och de respektive finansiella 
medel som avsatts för Poseiprogrammet 
någonsin äventyras.

Or. pt

Ändringsförslag 121
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Det stödbelopp som fastställts för varje 
åtgärd eller verksamhet i syfte att uppnå ett 
eller flera av målen för programmet.

f) Det stödbelopp som fastställts för varje 
åtgärd i syfte att uppnå ett eller flera av 
målen för programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 122
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Individuellt stöd. c) Stödbelopp per enhet.
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Or. fr

Ändringsförslag 123
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Frankrike och Portugal ska för 
kommissionen lägga fram program för 
bekämpning av organismer som är skadliga 
för växter eller växtprodukter i de franska 
utomeuropeiska departementen respektive 
på Azorerna och Madeira. I programmen 
ska särskilt anges vilka mål som ska 
uppnås, vilka åtgärder som ska vidtas samt 
deras varaktighet och kostnad. De program 
som läggs fram i enlighet med denna 
artikel ska inte avse skyddsåtgärder för 
bananer.

1. Frankrike och Portugal ska för 
kommissionen lägga fram program för 
bekämpning av organismer som är skadliga 
för växter eller växtprodukter i de franska 
utomeuropeiska departementen respektive 
på Azorerna och Madeira. I programmen 
ska särskilt anges vilka mål som ska 
uppnås, vilka åtgärder som ska vidtas samt 
deras varaktighet och kostnad.

Or. fr

Ändringsförslag 124
Gabriel Mato Adrover

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De åtgärder som avses i artiklarna 103v, 
103w och 103y i förordning (EG) 
nr 1234/2007 ska inte gälla för 
Kanarieöarna.

3. De åtgärder som avses i artiklarna 85g, 
85h, 85i, 85j, 85k, 85l, 103v, 103w och 
103y i förordning (EG) nr 1234/2007 ska 
inte gälla för Kanarieöarna.

Or. es

Motivering

Vinodling är en jordbruksproduktion som främjar bevarandet av Kanarieöarnas landsbygd. 
Föredraganden önskar i framtiden undanta Kanarieöarna från alla bestämmelser som 
begränsar utvecklingen av denna produktion, med hänsyn till den negativa utvecklingen på ön 
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under de senaste åren. Konsekvenserna skulle i princip vara obefintliga för sektorn på det 
spanska fastlandet, eftersom endast 14,7 procent av det vin som konsumeras på Kanarieöarna 
härrör från lokal produktion.

Ändringsförslag 125
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När det gäller bevarandet av 
landskapet och jordbruksmarkens 
traditionella karaktär, särskilt bevarandet 
av stenmurarna, inte minst de som stöttar 
terrasserna, i vissa av de yttersta 
randområdena är det även nödvändigt att 
stödja bevarandet av dessa karaktärsdrag, 
med tanke på deras grundläggande 
betydelse för den traditionella 
landskapsbilden och för ett gott bevarande 
av marken, med hänsyn till den besvärliga 
ortografin och jordmånens karaktär. I 
artikel 21.1 bör det följaktligen anges att 
även andra randområden kan komma i 
åtnjutande av samma flexibilitet som 
Madeira beträffande den fördubbling av 
det högsta årliga belopp som kan beviljas i 
form av unionsstöd enligt bilaga I i 
förordning (EG) nr 1628/2005.

Or. pt

Ändringsförslag 126
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Till dess att det lokala beståndet av unga 
nötkreatur av hankön har blivit tillräckligt 
stort för att garantera den lokala 

Till dess att det lokala beståndet av unga 
nötkreatur av hankön har blivit tillräckligt 
stort för att garantera den lokala 
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köttproduktionens fortlevnad och 
utveckling i de franska utomeuropeiska 
departementen och på Madeira, ska det 
vara möjligt att importera nötkreatur med 
ursprung i tredjeländer för uppfödning och 
konsumtion i de franska utomeuropeiska 
departementen och på Madeira utan att 
importtullarna i Gemensamma tulltaxan 
tillämpas. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta nödvändiga 
åtgärder för tillämpningen av detta stycke 
och framför allt bestämmelser om befrielse 
från importtullar för unga nötkreatur av 
hankön i de franska utomeuropeiska 
departementen och på Madeira.

köttproduktionens fortlevnad och 
utveckling i de franska utomeuropeiska 
departementen och på Madeira, och med 
hänsyn till att Azorerna har ett överskott 
och därmed kan bidra till att stilla 
underskottet i övriga randområden, ska 
det vara möjligt att importera nötkreatur 
med ursprung i tredjeländer för uppfödning 
och konsumtion i de franska
utomeuropeiska departementen och på 
Madeira utan att importtullarna i 
Gemensamma tulltaxan tillämpas. 
Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta nödvändiga 
åtgärder för tillämpningen av detta stycke 
och framför allt bestämmelser om befrielse 
från importtullar för unga nötkreatur av 
hankön i de franska utomeuropeiska 
departementen och på Madeira.

Or. pt

Ändringsförslag 127
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med undantag av de åtgärder som avses 
i artikel 21 ska de åtgärder som fastställs i 
denna förordning utgöra interventioner i 
syfte att stabilisera jordbruksmarknaderna i 
den mening som avses i artikel 3.1 b i 
rådets förordning (EG) nr 1290/2005.

1. Med undantag av de åtgärder som avses 
i artikel 21 ska de åtgärder som fastställs i 
denna förordning utgöra interventioner i 
syfte att stabilisera jordbruksmarknaderna 
och garantera direktbetalningarna i den 
mening som avses i artikel 3.1 b och c i 
rådets förordning (EG) nr 1290/2005.

Or. pt

Ändringsförslag 128
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det årliga anslag som är avsatt för 
finansieringen av de åtgärder som avses i 
kapitlen III och IV bör minst öka med ett 
belopp som motsvarar ökningen på 20 % 
av den särskilda försörjningsordningen, 
vilket anses vara nödvändigt för Portugal 
och Frankrike.

Or. pt

Ändringsförslag 129
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje räkenskapsår ska unionen 
finansiera de åtgärder som föreskrivs i 
kapitlen III och IV med högst följande 
årliga belopp:

2. För varje räkenskapsår ska unionen 
finansiera de åtgärder som föreskrivs i 
kapitlen III och IV med som högst följande 
årliga belopp:

Or. en

Ändringsförslag 130
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska för parlamentet 
och rådet lägga fram en 
utvärderingsrapport om hur avvecklingen 
av mjölkkvoterna kommer att påverka 
producenternas inkomster. Denna rapport 
ska åtföljas av ett lagstiftningsförslag om 
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hur man ska kompensera de europeiska 
producenterna för deras inkomstförluster.

Or. pt

Ändringsförslag 131
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen ska för parlamentet 
och rådet lägga fram en 
utvärderingsrapport om hur det 
eventuella avtalet mellan EU och 
Mercosur kommer att påverka 
nötköttsproducenternas inkomster. Denna 
rapport ska åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag om hur man ska 
kompensera de europeiska producenterna 
för deras inkomstförluster.

Or. pt

Ändringsförslag 132
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska inrättas en gemensam 
uppsättning uppföljningsindikatorer 
(sysselsättning, katalysatoreffekt på 
ekonomin, förbättring av 
levnadsstandarden) i syfte att garantera 
att det halvårsvis utarbetas löpande 
rapporter samt en övergripande årlig 
rapport för att kontrollera 
Poseiprogrammets genomförande, 
resultat och effekt i de yttersta 
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randområdena, i avsikt att garantera att 
programmet verkligen ger resultat.

Or. pt

Ändringsförslag 133
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte lägga på någon 
form av direkt eller indirekt avgift eller 
skatt på försörjningsstödet eftersom stödet 
i sin helhet ska komma slutanvändaren 
till godo, i enlighet med principen i 
artikel 12. 

Or. pt

Ändringsförslag 134
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
Regionala uppföljningskommittéer

Halvårsvis ska det hållas möten i de 
regionala uppföljningskommittéerna för 
att mäta varje åtgärds effektivitet och 
genomförande, vilket ska ske genom ett 
officiellt och schemalagt samråd med 
berörda parter senast sex månader före 
den årliga begäran om ändring av 
programmet.

Or. pt
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Ändringsförslag 135
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 30 juni 2015 och därefter vart 
femte år ska kommissionen överlämna en 
allmän rapport till Europaparlamentet och 
rådet med en redogörelse för verkningarna 
av de åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna förordning, inbegripet inom 
banansektorn, i förekommande fall åtföljd 
av lämpliga förslag.

3. Senast den 30 juni 2015 och därefter vart 
femte år ska kommissionen överlämna en 
allmän rapport till Europaparlamentet och 
rådet med en redogörelse för verkningarna 
av de åtgärder som vidtagits i enlighet med 
denna förordning, inbegripet inom 
banansektorn och mjölksektorn, i 
förekommande fall åtföljd av lämpliga 
förslag.

Or. pt

Ändringsförslag 136
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska genomföra 
undersökningar eller utvärderingar av 
hur den lokala produktionen påverkas av 
de bilaterala eller multilaterala 
handelsförhandlingarna med länder eller 
handelsmarknader utanför EU och av de 
väsentliga ändringar som man har 
kommit överens om inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Kommissionen ska vid utarbetandet av 
sina konsekvensbedömningar tillämpa de 
kriterier som har fastställt av FN. Vid 
behov ska dessa undersökningar eller 
utvärderingar åtföljas av förslag till 
översyn av finansieringsöversikten och av 
åtgärderna för stöd till den lokala 
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produktionen, mot bakgrund av de 
förändrade villkor som följer på 
handelsförhandlingarna eller de 
avsevärda ändringarna i den 
gemensamma jordbrukspolitiken, vilka 
kraftigt påverkar de viktigaste 
produktionssektorerna i de yttersta 
randområdena.

Or. pt

Ändringsförslag 137
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Med tanke på hur den lokala 
produktionen påverkas i de yttersta
randområdena bör de undersökningar 
eller utvärderingar som anges i 
artikel 31.3a inbegripa det bilaterala 
avtalet mellan EU och Mercosur.

Or. pt

Ändringsförslag 138
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Med tanke på hur mjölksektorn 
förväntas påverkas i de yttersta 
randområdena bör de undersökningar 
eller utvärderingar som anges i 
artikel 31.3a inbegripa avskaffandet av 
mjölkkvotsystemet.

Or. pt
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Ändringsförslag 139
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. I de analyser, undersökningar och 
utvärderingar som kommissionen gör 
inom ramen för handelsförhandlingarna 
och den gemensamma jordbrukspolitiken 
bör den införa ett särskilt kapitel så snart 
som det rör sig om en fråga som är 
relevant för de yttersta randområdena.

Or. pt

Ändringsförslag 140
Gabriel Mato Adrover, Nuno Teixeira, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, 
Luís Paulo Alves, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Elie Hoarau

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Utvidgning av förteckningen över yttersta 

randområden
En utvidgning av förteckningen över 
unionens yttersta randområden ska 
åtföljas av en ökning av budgetanslagen 
till Poseiprogrammen.

Or. fr

Ändringsförslag 141
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i denna förordning ska ges till 
kommissionen för obestämd tid.

1. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i denna förordning ska ges till 
kommissionen för obestämd tid.
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om de delegerade befogenheterna senast 
sex månader innan perioden på fem år 
löpt ut.

Or. bg

Motivering

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 
делегирания акт, ще могат да решат дали да е целесъобразно Комисията да 
продължи да приема делегирани актове в съответната сфера.

Ändringsförslag 142
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på två månader från 
delgivningsdagen. På Europaparlamentets 
eller rådets initiativ ska denna period 
förlängas med en månad.

3. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom 
tre månader från delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska denna period förlängas med en månad.

Or. bg
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Motivering

Det är nödvändigt att förlänga den period under vilken det är möjligt att göra invändningar, 
så att parlamentet och rådet i grunden kan undersöka den delegerade akten och avgöra om 
det är lämpligt och korrekt att anta den i denna form.

Ändringsförslag 143
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om varken Europaparlamentet eller rådet 
vid utgången av denna period har invänt 
mot den delegerade akten, eller om både 
Europaparlamentet och rådet före detta 
datum har underrättat kommissionen om att 
de har beslutat att inte invända, ska den 
träda i kraft den dag som anges i den.

Om varken Europaparlamentet eller rådet 
vid utgången av denna period har invänt 
mot den delegerade akten, eller om både 
Europaparlamentet och rådet före detta 
datum har underrättat kommissionen om att 
de har beslutat att inte invända, ska den 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft den dag 
som anges i den eller, i avsaknad av en 
sådan angivelse, tjugo dagar efter det att 
den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. bg

Ändringsförslag 144
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 3а (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att täcka luckorna i unionens 
lagstiftning ska kommissionen, så snart 
den fått kännedom om invändningarna 
mot en delegerad akt, utarbeta en ny 
delegerad akt som ska antas på grundval 
av samma rättsakt som den förkastade 
akten och avse samma icke-väsentliga 
delar av förordningen, dock i omarbetad 
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form så att invändningarna ifråga 
tillmötesgås.

Or. bg

Motivering

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.

Ändringsförslag 145
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på att den nya förordningen 
ska träda ikraft den 1 januari 2012 bör 
medlemsstaterna inte vara tvungna att 
senast den 1 augusti 2012 lägga fram ett 
nytt program för tillämpning 2013, 
eftersom detta skulle komplicera 
förhandlingarna med kommissionen.
Stabila program är en fördel för alla 
aktörer, varvid man lägger sig vinn om att 
skydda principen om rättssäkerhet och 
garanterar en god planering av framtida 
investeringar.

Or. pt


