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LYHYET PERUSTELUT

Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavien maatalousalan erityistoimenpiteiden 
(Posei-järjestelmä) tarkoituksena on lieventää kyseisten alueiden syrjäisestä sijainnista, 
saaristoluonteesta, pienestä koosta, pinnanmuodostuksesta ja erityislaatuisesta ilmastosta 
johtuvia vaikeuksia, jotka aiheuttavat monia sosiaalis-taloudellisia ongelmia ja haittaavat 
erityisesti maatalouden kilpailukykyä ja jalostusteollisuuden toimintaa.

Tällä lausunnolla pyritään tukemaan ja lujittamaan Posei-järjestelmän tavoitteita. Erityisesti 
lausunnossa todetaan, että toimenpiteiden rahoitusta olisi lisättävä jonkin verran, jotta voidaan 
vastata asianmukaisesti syrjäisimpien alueiden erityisaseman aiheuttamiin ongelmiin, joita 
nykyinen talous- ja rahoituskriisi kärjistää, ja vähentää painetta, joka kohdistuu ohjelman 
kohteena oleviin aloihin. Määrärahojen lisäämisellä varmistettaisiin se, että syrjäisimmillä 
alueilla voidaan jatkossakin toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä, joilla edistetään kestävää 
kehitystä sekä maatalouden ja maatalousresurssien suojelua ja kestävää käyttöä. On otettava 
huomioon, että syrjäisimpien alueiden työttömyys on kaksi kertaa suurempi kuin EU:ssa ja 
jäsenvaltioissa, joihin kyseiset alueet kuuluvat. Syrjäisimpien alueiden erityispiirteiden ja 
haavoittuvuuden takia niiden talouksien elpyminen edellyttää tehostettua ja pitkän aikavälin 
huomiota.

Euroopan komissio ja tilintarkastustuomioistuin kertomuksessaan Posei-järjestelmän 
toiminnasta vuonna 2010 korostavat Posei-järjestelmän hyödyllisyyttä syrjäisimpien alueiden 
ongelmien ratkaisemisessa. Ohjelmalle osoitetut määrärahat (653 miljoonaa euroa yhdeksälle 
alueelle) eivät kuitenkaan riitä. Siitä on osoituksena maatalouden taantuva kehitys ja se, että 
kansallisella tasolla on tehty päätöksiä, joilla Posei-ohjelmia tuetaan valtion varoista. 
Rakenneongelmat ja kolmansista maista tulevan tuonnin aiheuttama kasvava paine ovat 
kytköksissä monien alojen negatiiviseen kehitykseen.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Banaanialan tukea olisi lisättävä 
syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta 
johtuvia valinnaisia toimenpiteitä 
koskevista ohjelmista (Posei-ohjelmat), 
jotta voidaan lieventää kielteisiä 
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vaikutuksia unionin tuottajien tuloihin, 
kun unioniin tuotavan banaanin 
tuontitulleja alennetaan. Siksi olisi syytä 
jatkuvasti arvioida unionin tekemien 
tullimyönnytysten vaikutuksia, jotta 
voidaan arvioida, onko unionin tuottajille 
myönnettyjä tukia syytä tarkistaa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 b) Komission olisi esitettävä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomus banaanin tuontia 
unioniin koskevien kaikkien uusien 
tullimyönnytysten vaikutuksista tuottajien 
tuloihin. Kertomukseen olisi liitettävä 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tässä 
asetuksessa säädettyjen määrien 
muuttamisesta, jotta voidaan 
kompensoida unionin tuottajien 
tulonmenetykset.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Välttämättömien tuotteiden tarve on 
vuodesta 2006 lähtien kasvanut tietyillä 
syrjäisimmillä alueilla, erityisesti Azoreilla 
ja merentakaisissa departementeissa, 
eläinkannan kehityksen ja väestöpaineen 
vuoksi. Olisi siis lisättävä määrärahoja, 
jotka jäsenvaltiot voivat käyttää 
asianomaisten alueiden erityiseen 
hankintajärjestelmään.

(36) Välttämättömien tuotteiden tarve on 
vuodesta 2006 lähtien kasvanut tietyillä 
syrjäisimmillä alueilla, erityisesti Azoreilla 
ja merentakaisissa departementeissa, 
eläinkannan kehityksen ja väestöpaineen 
vuoksi. Olisi siis lisättävä Posei-ohjelmien 
vuotuista talousarviota ja määrärahoja, 
jotka jäsenvaltiot voivat käyttää 
asianomaisten alueiden erityiseen 
hankintajärjestelmään.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Heti kun Mayotten alue on saanut 
syrjäisimmän alueen aseman, komission 
olisi tehtävä uusi ehdotus, jolla 
korotetaan merentakaisille 
departementeille talousarviosta osoitettua 
määrää suhteellisesti siten, että otetaan 
huomioon Mayotten alueen uusi asema, 
ja jolla otetaan käyttöön Mayottea 
koskevia erityissäännöksiä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 39 artiklan 4 kohdassa 
säädetään, mainitun asetuksen liitteessä I 
säädetyt unionin tuen vuotuiset 
enimmäismäärät voidaan korottaa enintään 
kaksinkertaisiksi Azorien järvien 
suojelutoimenpiteen, maiseman ja 
maatalousmaan perinteisten 
ominaispiirteiden säilyttämistoimenpiteen 
sekä Madeiran pengerviljelmiä tukevien
kivimuurien säilyttämisen osalta.

1. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 39 artiklan 4 kohdassa 
säädetään, mainitun asetuksen liitteessä I 
säädetyt unionin tuen vuotuiset 
enimmäismäärät voidaan korottaa enintään 
kaksinkertaisiksi Azorien järvien 
suojelutoimenpiteen, maiseman ja 
maatalousmaan perinteisten 
ominaispiirteiden säilyttämistoimenpiteen 
sekä syrjäisimpien alueiden kivimuurien 
säilyttämisen osalta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – oikea sarake – 1 rivi

Komission teksti Tarkistus

278,41 miljoonaa euroa. 308,21 miljoonaa euroa.



PE469.824v03-00 6/7 AD\877073FI.doc

FI

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – oikea sarake – 2 rivi

Komission teksti Tarkistus

106,21 miljoonaa euroa. 117,61 miljoonaa euroa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – oikea sarake – 3 rivi

Komission teksti Tarkistus

268,42 miljoonaa euroa. 297,12 miljoonaa euroa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta – oikea sarake – 1 rivi

Komission teksti Tarkistus

24,8 miljoonaa euroa. 26,9 miljoonaa euroa.



AD\877073FI.doc 7/7 PE469.824v03-00

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan 
erityistoimenpiteet

Viiteasiakirjat KOM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD)

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI
7.10.2010

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG
7.10.2010

Esittelijä(t)
       Nimitetty (pvä)

Giovanni La Via
4.10.2010

Hyväksytty (pvä) 8.9.2011

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

20
5
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, 
Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José 
Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle 
Grelier, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Giovanni La 
Via, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Helga Trüpel, Angelika 
Werthmann, Jacek Włosowicz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Maria Da Graça Carvalho, Jan Mulder, Peter Šťastný, Georgios 
Stavrakakis


