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LÜHISELGITUS
Liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks kehtestatud põllumajanduse erimeetmed (POSEI) on
ette nähtud kõrvaldamaks raskusi, mis on tingitud nende piirkondade kaugusest, isoleeritusest,
väikesest pindalast, looduslikest ja ilmastikuoludest, mis põhjustavad erinevaid sotsiaalmajanduslikke raskusi eelkõige seoses põllumajandustoodete konkurentsivõimega ja töötleva
sektoriga.
Käesoleva arvamusega toetatakse ja tugevdatakse POSEI programmi eesmärke. Eeskätt
soovitatakse veidi suurendada meetmete rahastamist, et need piirkonnad suudaksid tõesti
toime tulla oma asukohast tingitud raskustega, mida on süvendanud praegune majandus- ja
finantskriis ning kasvav surve asjaomastele sektoritele. Rahastamise suurendamine tagaks, et
need piirkonnad saaksid jätkuvalt rakendada asjakohaseid meetmeid säästva arengu
edendamiseks ning põllumajanduse ja selle ressursside kaitseks ja säästvaks kasutuseks.
Tuleb arvesse võtta asjaolu, et tööpuuduse määr neis piirkondades on nii ELi keskmise kui ka
vastavate liikmesriikide tasemega võrreldes kahekordne. Lisaks on vaja majanduse
elavdamiseks neis piirkondades nende eripära ja haavatavuse tõttu pöörata neile suuremat ja
pikemaajalist tähelepanu.
Euroopa Komisjon ja kontrollikoda rõhutavad oma 2010. aasta aruandes POSEI toimimise
kohta, et see erikord aitab toime tulla neis piirkondades esinevate raskustega. Siiski ei piisa
nendele programmidele eraldatud vahenditest (653 miljonit eurot üheksale piirkonnale), mida
näitab asjaolu, et põllumajandus on taandarengu faasis ning riiklikul tasandil on vastu võetud
konkreetseid otsuseid, et toetada POSEI programmi riigiabiga. Paljude sektorite kehv areng
on seotud struktuursete probleemide ja kasvava konkurentsisurvega, mida avaldab
kolmandatest riikidest pärit import.
MUUDATUSETTEPANEKUD
Eelarvekomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil lisada oma
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(34 a) Kõrvalisele asukohale ja saarelisele
asendile vastavate valikmeetmete (ehk
POSEI) programmide raames tuleks
suurendada banaanisektorile eraldatavaid
rahalisi vahendeid, et leevendada liidu
banaaniimpordi tollimaksude
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kavandatavast vähendamisest tingitud
negatiivset mõju liidu tootjate
sissetulekutele. Seetõttu tuleks liidu
tariifsete soodustuste mõju pidevalt
hinnata, et uurida liidu tootjatele antava
toetuse läbivaatamise vajadust.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 b (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(34 b) Komisjon peaks esitama Euroopa
Parlamendile ja nõukogule
hindamisaruande mõju kohta, mida
banaanide impordi uus tariifisoodustus
avaldab liidu tootjate sissetulekule.
Aruandele tuleks vajaduse korral lisada
seadusandlik ettepanek, mis käsitleb
käesolevas määruses ette nähtud
summade muutmist, et kompenseerida
Euroopa tootjate sissetuleku vähenemist.

Muudatusettepanek 3
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 POSEI programmide
iga-aastast eelarveeraldist ning seda
eelarve osa, mida liikmesriigid saaksid
kasutada asjaomaste piirkondade tarnete
erikorra puhul.
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Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(36 a) Niipea kui Mayotte’i
ülemereterritoorium arvatakse
äärepoolseimate piirkondade hulka, peaks
komisjon esitama
ülemeredepartemangudele ette nähtud
eelarvevahendite proportsionaalseks
suurendamiseks uue ettepaneku, mis
võtab arvesse Mayotte’i uut staatust ning
sisaldab Mayotte’i käsitlevaid erisätteid.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Olenemata määruse (EÜ) nr 1698/2005
artikli 39 lõikest 4 võib käesoleva määruse
lisaga ette nähtud liidupoolse toetuse
saamise tingimustele vastavaid aastaseid
ülemmäärasid tõsta kuni kaks korda
Assooride järvede kaitsmise meetme puhul
ja Madeira põllumajandusmaa maastiku ja
iseloomulike vormide ning eelkõige
terrasse kaitsvate kivimüüride säilitamise
meetme puhul.

1. Olenemata määruse (EÜ) nr 1698/2005
artikli 39 lõikest 4 võib käesoleva määruse
lisaga ette nähtud liidupoolse toetuse
saamise tingimustele vastavaid aastaseid
ülemmäärasid tõsta kuni kaks korda
Assooride järvede kaitsmise meetme puhul
ja äärepoolseimate piirkondade
põllumajandusmaa maastiku ja
iseloomulike vormide ning eelkõige
kivimüüride säilitamise meetme puhul.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – parempoolne veerg – rida 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

278,41 miljonit eurot
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Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – parempoolne veerg – rida 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

106,21 miljonit eurot

117,61 miljonit eurot

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – parempoolne veerg – rida 3
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

268,42 miljonit eurot

297,12 miljonit eurot

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 – parempoolne veerg – rida 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

24,8 miljonit eurot
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