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Muudatusettepanek 42
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Egeuse mere väikesaarte toetamise 
korra eesmärkide paremaks elluviimiseks 
peaks toetusprogramm hõlmama 
meetmeid, mis tagavad väikesaarte 
varustamise toiduainetega ning kohaliku 
põllumajandustootmise säilimise ja arengu.
Kavandamistegevuse taset tuleks 
ühtlustada ning komisjoni ja liikmesriikide 
vahelist partnerlust hõlmavat 
lähenemisviisi tuleks muuta 
süsteemsemaks.

(4) Egeuse mere väikesaarte toetamise 
korra eesmärkide paremaks elluviimiseks 
peaks toetusprogramm hõlmama 
meetmeid, mis tagavad väikesaarte 
varustamise toiduainetega ning kohaliku 
põllumajandustootmise säilimise ja arengu.
Kavandamistegevuse taset tuleks 
ühtlustada ning komisjoni ja liikmesriikide 
vahelist partnerlust hõlmavat 
lähenemisviisi tuleks muuta 
süsteemsemaks. Komisjonil tuleb 
toetusprogrammide koostamisele kaasa 
aidata, vahetades häid tavasid ja 
kehtestades programmide rakendamise 
järelevalveks ühtlustatud põhinäitajad.

Or. lt

Muudatusettepanek 43
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Egeuse mere väikesaarte 
probleemistiku muudab eriti keeruliseks 
saarte väiksus. Kavandatud meetmete 
tõhususe tagamiseks tuleks neid meetmeid 
kohaldada üksnes väikesaarte suhtes.

(7) Egeuse mere väikesaarte 
probleemistiku muudab eriti keeruliseks 
saarte väiksus. Kavandatud meetmete 
tõhususe tagamiseks tuleks neid meetmeid 
kohaldada üksnes äärepoolseima 
piirkonna staatuses väikesaarte suhtes.

Or. lt
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Muudatusettepanek 44
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Hindade alandamiseks Egeuse mere 
väikesaartel ning saarte eraldatusest ja 
saarelisest asendist tingitud lisakulude 
vähendamiseks ning samal ajal liidu 
toodete konkurentsivõime säilitamiseks 
tuleks anda toetust liidu toodete 
tarnimiseks Egeuse mere väikesaartele.
Selle toetusega tuleks arvesse võtta Egeuse 
mere väikesaartele tehtavate vedude 
täiendavaid kulusid ning 
põllumajanduslikuks tooraineks ja 
töötlemiseks ettenähtud saaduste puhul 
saarelisest asendist ja väikesest pindalast 
tingitud lisakulusid.

(8) Hindade alandamiseks Egeuse mere 
väikesaartel ning saarte eraldatusest ja 
saarelisest asendist tingitud lisakulude 
vähendamiseks ning samal ajal liidu 
toodete konkurentsivõime säilitamiseks 
tuleks anda toetust liidu toodete 
tarnimiseks Egeuse mere väikesaartele.
Selle toetusega tuleks arvesse võtta Egeuse 
mere väikesaartele tehtavate vedude 
täiendavaid kulusid, kolmandatesse 
riikidesse suunatud ekspordi hindu ning 
põllumajanduslikuks tooraineks ja 
töötlemiseks ettenähtud saaduste puhul 
saarelisest asendist ja väikesest pindalast 
tingitud lisakulusid.

Or. lt

Muudatusettepanek 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Egeuse mere väikesaarte 
lõpptarbijatele kahjulikult mõjuvate 
spekulatsioonide ärahoidmiseks tuleks 
täpsustada, et tarnimise erikorra alla 
võivad kuuluda üksnes veatu, ehtsa ja 
standardse turustuskvaliteediga tooted.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 46
Giovanni La Via
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Liidu poliitika Egeuse mere 
väikesaarte kohaliku tootmise toetamiseks, 
nagu see on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 
1405/2006 hõlmab palju erinevaid tooteid 
ja meetmeid tootmise, turustamise või 
töötlemise soodustamiseks. Need meetmed 
on osutunud tõhusaks ning kindlustanud 
põllumajandusliku tegevuse säilimise ja 
arengu. Liit peaks jätkama nende 
tootmisharude toetamist, mis on Egeuse 
mere väikesaarte keskkonnaalase, 
sotsiaalse ja majandusliku tasakaalu 
olulisim tegur. Kogemus on näidanud, et 
maaelu arengupoliitika puhul võib tugev 
partnerlus kohalike asutustega aidata 
asjaomaste saarte eriprobleemidest 
paremini aru saada. Seega peaks jätkama 
kohaliku tootmise toetamist 
toetusprogrammiga, mis kehtestati esimest 
korda määrusega (EÜ) nr 1405/2006.

(14) Liidu poliitika Egeuse mere 
väikesaarte kohaliku tootmise toetamiseks, 
nagu see on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 
1405/2006 hõlmab palju erinevaid tooteid 
ja meetmeid tootmise, turustamise või 
töötlemise soodustamiseks. Need meetmed 
on osutunud tõhusaks ning kindlustanud 
põllumajandusliku tegevuse säilimise ja 
arengu. Liit peaks jätkama nende 
tootmisharude toetamist, mis on Egeuse 
mere väikesaarte keskkonnaalase, 
sotsiaalse ja majandusliku tasakaalu 
olulisim tegur. Kogemus on näidanud, et 
maaelu arengupoliitika puhul võib tugev 
partnerlus kohalike asutustega aidata 
asjaomaste saarte eriprobleemidest 
paremini aru saada. Seega peaks jätkama 
kohaliku tootmise toetamist 
toetusprogrammiga, mis kehtestati esimest 
korda määrusega (EÜ) nr 1405/2006 ja on 
tõhus mudel kehtestamaks toetuste 
erikorda, mis hõlmab Sitsiilia lähedal 
asuvaid väikesaari, kus keskkonna- ja 
majandustingimused on sarnased 
tingimustega Egeuse mere väikesaartel.

Or. it

Muudatusettepanek 47
Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Toetusprogrammi aluspõhimõtted 
tuleks määratleda nii, et saartelt tehtava 
töötlemata ja töödeldud 
põllumajandustoodete veo suhtes oleks 
kehtestatud erikord.
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Or. el

Selgitus

Töötlemata ja töödeldud põllumajandustoodete vedu Egeuse mere väikesaartelt tuleks 
toetada, sest need põllumajandustooted on kahekordselt ebasoodsas konkurentsiolukorras 
tooraine kõrge maksumuse ning lisaveo tõttu. Soovituse tagamaad on samad mis määruse 
sätetel: eesmärk hüvitada ebasoodsat konkurentsiolukorda, mis tuleneb saarte toorainetega 
varustamise kõrgemast maksumusest.

Muudatusettepanek 48
Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Toetusprogrammi rakendamise 
huvides võiks programm sisaldada ka 
meetmeid uuringute, tutvustusprojektide, 
koolituse või tehnilise abi rahastamiseks.

(16) Toetusprogrammi rakendamise 
huvides tuleks tulevikus lubada toetuste 
sidumist tootmisega.

Or. el

Selgitus

Selleks et tagada toetusprogrammide võimalikult tõhus kasutamine ning arvestades, et 
rahastamine riiklikest vahenditest on piiratud, tuleb toetused siduda tootmisega. Uuringute, 
tutvustusprojektide, koolituse või tehnilise abi kaasrahastamiseks on olemas ka muid 
programme.

Muudatusettepanek 49
Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Egeuse mere väikesaarte 
põllumajandustootjaid tuleks julgustada 
pakkuma kvaliteettooteid ning nende 
toodete turustamist tuleks toetada.

(17) Egeuse mere väikesaarte 
põllumajandustootjaid tuleks julgustada 
pakkuma kvaliteettooteid ja kasutama 
selleks parimal võimalikul moel ära 
kohalikku geneetilist ja 
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paljundusmaterjali, ning nende toodete 
turustamist tuleks toetada, seda eriti 
kohalikul tasandil, kasutades ära 
võimalusi, mida pakub muude sektorite, 
näiteks turismisektori areng.

Or. el

Muudatusettepanek 50
Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Rõhku tuleks asetada 
põllumajanduslike tootmisviiside 
füüsiliste ja traditsiooniliste tunnuste näol 
avalduva kultuuripärandi säilitamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Komisjoni järjekindlast poliitikast 
mitte anda riigiabi aluslepingu I lisasse 
kuuluvate põllumajandustoodete 
tootmiseks, töötlemiseks ja turustamiseks
võib teha erandi, et leevendada Egeuse 
mere väikesaartel põllumajandusliku 
tootmise spetsiifilisi raskusi, mida 
tekitavad saarte eraldatus, kauge asukoht, 
saareline asend, väike pindala, mägine 
maastik ja kliima ning saarte majanduse 
sõltuvus väikesest arvust toodetest.

(18) Komisjoni järjekindlast poliitikast 
mitte anda riigiabi aluslepingu I lisasse 
kuuluvate põllumajandustoodete 
tootmiseks, töötlemiseks, turustamiseks ja
veoks võib teha erandi, et leevendada 
Egeuse mere väikesaartel 
põllumajandusliku tootmise spetsiifilisi 
raskusi, mida tekitavad saarte eraldatus, 
kauge asukoht, saareline asend, väike 
pindala, mägine maastik ja kliima ning 
saarte majanduse sõltuvus väikesest arvust 
toodetest.
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Or. el

Selgitus

Töötlemata ja töödeldud põllumajandustoodete vedu Egeuse mere väikesaartelt tuleks 
toetada, sest need põllumajandustooted on kahekordselt ebasoodsas konkurentsiolukorras 
tooraine kõrge maksumuse ning lisaveo tõttu. Soovituse tagamaad on samad mis määruse 
sätetel: eesmärk hüvitada ebasoodsat konkurentsiolukorda, mis tuleneb saarte toorainetega 
varustamise kõrgemast maksumusest.

Muudatusettepanek 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Komisjoni järjekindlast poliitikast 
mitte anda riigiabi aluslepingu I lisasse 
kuuluvate põllumajandustoodete 
tootmiseks, töötlemiseks ja turustamiseks 
võib teha erandi, et leevendada Egeuse 
mere väikesaartel põllumajandusliku 
tootmise spetsiifilisi raskusi, mida 
tekitavad saarte eraldatus, kauge asukoht, 
saareline asend, väike pindala, mägine 
maastik ja kliima ning saarte majanduse 
sõltuvus väikesest arvust toodetest.

(18) Ühenduse järjekindlast poliitikast 
mitte anda riigiabi asutamislepingu I lisas 
loetletud põllumajandustoodete tootmiseks, 
töötlemiseks ja turustamiseks võib teha 
erandi, et leevendada Egeuse mere 
väikesaartel põllumajandusliku tootmise 
spetsiifilisi raskusi, mida tekitavad saarte 
eraldatus, saareline asend ja äärepoolseim 
asukoht, väike pindala, mägine maastik ja 
kliima, saarte majanduse sõltuvus väikesest 
arvust toodetest ning kaugus turust.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20



AM\873362ET.doc 9/13 PE469.817v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Alates 2007. aastast on karjakasvatuse 
arengu ja demograafilise surve tõttu 
suurenenud Egeuse mere väikesaartel 
vajadus hädavajalike toodete järgi. Seetõttu 
tuleks suurendada seda eelarve osa, mida 
Kreeka saaks kasutada Egeuse mere 
väikesaarte tarnimise erikorra puhul.

(20) Alates 2007. aastast on karjakasvatuse 
arengu, ülisuurte tootmiskulude tõttu 
primaarsektoris tegevuse lõpetamise ning 
turismi ja demograafilise surve tõttu 
suurenenud Egeuse mere väikesaartel 
vajadus hädavajalike toodete järgi. Seetõttu 
tuleks suurendada seda eelarve osa, mida 
Kreeka saaks kasutada Egeuse mere 
väikesaarte tarnimise erikorra puhul.
Rahastamise suurendamine ei tohiks 
siiski toimuda kohaliku 
põllumajandustootmise tugevdamiseks 
ettenähtud eelarve arvelt, vaid selleks 
tuleks suurendada sellise tootmise 
toetuseks määratud summat.

Or. el

Muudatusettepanek 54
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Alates 2007. aastast on karjakasvatuse 
arengu ja demograafilise surve tõttu 
suurenenud Egeuse mere väikesaartel 
vajadus hädavajalike toodete järgi. Seetõttu 
tuleks suurendada seda eelarve osa, mida 
Kreeka saaks kasutada Egeuse mere 
väikesaarte tarnimise erikorra puhul.

(20) Alates 2007. aastast on karjakasvatuse 
arengu ja demograafilise surve tõttu 
suurenenud Egeuse mere väikesaartel 
vajadus hädavajalike toodete järgi. Seetõttu 
tuleks vastavalt suurendada seda eelarve 
osa, mida Kreeka saaks kasutada Egeuse 
mere väikesaarte tarnimise erikorra puhul.

Or. lt

Muudatusettepanek 55
Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Komisjonil tuleb esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 
31. detsembriks 2016 üldine aruanne 
käesoleva määruse rakendamiseks võetud 
meetmete mõju kohta ning lisada 
aruandele vajaduse korral ka asjakohased 
soovitused. Komisjon peab need 
soovitused vastavalt läbi kaaluma, et 
tagada, et need sisaldavad terviklikku 
kestlikku arenguprogrammi, mis 
arvestaks Egeuse mere väikesaarte 
kultuuripärandit, olulisust keskkonna 
seisukohalt ning raskusi ja probleeme, 
mis tulenevad nende erilisest 
geograafilisest asendist ja keskkonnast 
ning suurenenud ebaseaduslikust rändest.

Or. el

Muudatusettepanek 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
põllumajanduse erimeetmed, et leevendada 
Egeuse mere väikesaarte (edaspidi
„väikesaared”) eraldatusest, kaugest 
asendist, saarelisest asendist ja väikesest 
pindalast tulenevaid raskusi.

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
põllumajanduse erimeetmed, et leevendada 
Egeuse mere väikesaarte (edaspidi
„väikesaared”) eraldatusest, kaugest 
asendist, saarelisest asendist, turu 
kaugusest ja väikesest pindalast tulenevaid 
raskusi.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Georgios Papastamkos

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

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

b) säilitada ja arendada väikesaartel 
põllumajandustegevust, sh kohalike
töötlemata ja töödeldud toodete tootmist, 
töötlemist ja turustamist ning vedu.

Or. el

Selgitus

Töötlemata ja töödeldud põllumajandustoodete vedu Egeuse mere väikesaartelt tuleks 
toetada, sest need põllumajandustooted on kahekordselt ebasoodsas konkurentsiolukorras 
tooraine kõrge maksumuse ning lisaveo tõttu. Soovituse tagamaad on samad mis määruse 
sätetel: eesmärk hüvitada ebasoodsat konkurentsiolukorda, mis tuleneb saarte toorainetega 
varustamise kõrgemast maksumusest.

Muudatusettepanek 58
Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Programm võib hõlmata toetusmeetmeid 
väikesaarte põllumajandustoodete 
tootmiseks, töötlemiseks ja turustamiseks.

4. Programm võib hõlmata toetusmeetmeid 
väikesaarte töötlemata ja töödeldud
põllumajandustoodete tootmiseks, 
töötlemiseks ja turustamiseks ning veoks.

Or. el

Selgitus

Töötlemata ja töödeldud põllumajandustoodete vedu Egeuse mere väikesaartelt tuleks 
toetada, sest need põllumajandustooted on kahekordselt ebasoodsas konkurentsiolukorras 
tooraine kõrge maksumuse ning lisaveo tõttu. Soovituse tagamaad on samad mis määruse 
sätetel: eesmärk hüvitada ebasoodsat konkurentsiolukorda, mis tuleneb saarte toorainetega 
varustamise kõrgemast maksumusest.

Muudatusettepanek 59
Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et toetada toodete turustamist väljaspool 
nende tootmispiirkonda, võib komisjon 
võtta delegeeritud õigusaktiga vastu
turustamiseks antava abi summa 
kindlaksmääramise tingimused ja vajaduse 
korral maksimumkogused, mille puhul 
seda abi võib anda.

Et toetada töödeldud ja töötlemata toodete 
turustamist ja vedu väljaspool nende 
tootmispiirkonda, võib komisjon võtta 
delegeeritud õigusaktiga vastu
turustamisveoks antava abi summa 
kindlaksmääramise tingimused ja vajaduse 
korral maksimumkogused, mille puhul 
seda abi võib anda.

Or. el

Selgitus

Töötlemata ja töödeldud põllumajandustoodete vedu Egeuse mere väikesaartelt tuleks 
toetada, sest need põllumajandustooted on kahekordselt ebasoodsas konkurentsiolukorras 
tooraine kõrge maksumuse ning lisaveo tõttu. Soovituse tagamaad on samad mis määruse 
sätetel: eesmärk hüvitada ebasoodsat konkurentsiolukorda, mis tuleneb saarte toorainetega 
varustamise kõrgemast maksumusest.

Muudatusettepanek 60
Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aluslepingu I lisaga hõlmatud 
põllumajandustoodete puhul, mille suhtes 
kohaldatakse aluslepingu artikleid 107, 108 
ja 109, võib komisjon kooskõlas 
aluslepingu artikliga 108 lubada 
väikesaarte eraldatusest, kaugest asukohast, 
saarelisest asendist, väikesest pindalast, 
mägisest maastikust, ilmastikuoludest ja 
majanduslikust sõltuvusest tingitud piiratud 
hulgast toodetest tulenevate eriliste, 
väikesaartele omaste 
põllumajanduspiirangute leevendamiseks 
tegevusabi andmist kõnealuste toodete 
tootmis-, töötlemis- ja
turustamissektorites.

1. Aluslepingu I lisaga hõlmatud 
põllumajandustoodete puhul, mille suhtes 
kohaldatakse aluslepingu artikleid 107, 108 
ja 109, võib komisjon kooskõlas 
aluslepingu artikliga 108 lubada 
väikesaarte eraldatusest, kaugest asukohast, 
saarelisest asendist, väikesest pindalast, 
mägisest maastikust, ilmastikuoludest ja 
majanduslikust sõltuvusest tingitud piiratud 
hulgast toodetest tulenevate eriliste, 
väikesaartele omaste 
põllumajanduspiirangute leevendamiseks 
tegevusabi andmist kõnealuste toodete 
tootmis-, töötlemis-, turustamis- ja
veosektorites.
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Selgitus

Töötlemata ja töödeldud põllumajandustoodete vedu Egeuse mere väikesaartelt tuleks 
toetada, sest need põllumajandustooted on kahekordselt ebasoodsas konkurentsiolukorras 
tooraine kõrge maksumuse ning lisaveo tõttu. Soovituse tagamaad on samad mis määruse 
sätetel: eesmärk hüvitada ebasoodsat konkurentsiolukorda, mis tuleneb saarte toorainetega 
varustamise kõrgemast maksumusest.

Muudatusettepanek 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aluslepingu I lisaga hõlmatud 
põllumajandustoodete puhul, mille suhtes 
kohaldatakse aluslepingu artikleid 107, 108 
ja 109, võib komisjon kooskõlas 
aluslepingu artikliga 108 lubada 
väikesaarte eraldatusest, kaugest asukohast, 
saarelisest asendist, väikesest pindalast, 
mägisest maastikust, ilmastikuoludest ja 
majanduslikust sõltuvusest tingitud piiratud 
hulgast toodetest tulenevate eriliste, 
väikesaartele omaste 
põllumajanduspiirangute leevendamiseks 
tegevusabi andmist kõnealuste toodete 
tootmis-, töötlemis- ja turustamissektorites.

1. Aluslepingu I lisaga hõlmatud 
põllumajandustoodete puhul, mille suhtes 
kohaldatakse aluslepingu artikleid 107, 108 
ja 109, võib komisjon kooskõlas 
aluslepingu artikliga 108 lubada 
väikesaarte eraldatusest, kaugest asukohast, 
saarelisest asendist, väikesest pindalast, 
mägisest maastikust, ilmastikuoludest ja 
majanduslikust sõltuvusest tingitud piiratud 
hulgast toodetest ja turu kaugusest
tulenevate eriliste, väikesaartele omaste 
põllumajanduspiirangute leevendamiseks 
tegevusabi andmist kõnealuste toodete 
tootmis-, töötlemis- ja turustamissektorites.
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