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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams (POSEI) skirtos pašalinti 
sunkumus, kurie atsiranda dėl regionų atokumo, izoliuotumo, nedidelio ploto, topografijos ir 
specifinių klimato sąlygų ir dėl kurių kyla įvairių socialinių ir ekonominių problemų, ypač su 
žemės ūkio konkurencingumu susijusioje srityje ir regionų pramoninio perdirbimo sektoriuje.

Šia nuomone siekiama paremti ir sustiprinti POSEI programos tikslus. Visų pirma, 
nuomonėje siūloma nežymiai padidinti priemonių finansavimą siekiant tinkamai spręsti 
sunkumus, atsirandančius dėl specifinės regionų padėties, kuri blogėjo dėl dabartinės 
ekonominės ir finansinės krizės ir vis didėjančio spaudimo tiksliniams sektoriams. Visų 
pirma, finansavimo padidinimas padės užtikrinti, kad šie regionai galėtų toliau įgyvendinti 
atitinkamas priemones, susijusias su tvaraus vystymosi skatinimu, tvariu žemės ūkio išteklių 
naudojimu ir apsauga. Reikia atsižvelgti į tai, kad nedarbo lygis šiuose regionuose du kartus 
viršija nedarbo lygį ES, taip pat ir valstybėse narėse, kurioms priklauso šie regionai. Be to, dėl 
regionų savitumo ir pažeidžiamumo jų ekonominis atsigavimas vyksta lėčiau ir jam reikia 
skirti daugiau dėmesio.

Europos Komisija ir Audito Rūmai savo 2010 m. POSEI programos veikimo ataskaitoje 
pabrėžia šios sistemos naudą siekiant įveikti šiuose regionuose patiriamus sunkumus. Vis 
dėlto šioms programoms skirtas finansavimas (iš viso 653 mln. eurų devyneriems regionams) 
nėra pakankamas, kadangi žemės ūkyje patiriamas nuosmukis ir valstybių narių lygmeniu 
buvo priimti tam tikri sprendimai siekiant labiau remti POSEI programą naudojant valstybės 
pagalbą. Daugelio sektorių neigiamai raidai turi įtakos struktūrinės problemos ir vis didėjantis 
spaudimas dėl trečiųjų šalių importuojamų produktų konkurencijos.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) pagal atokiausiems regionams ir 
saloms specialiai pritaikytas programas 
(POSEI) turėtų būti skiriamas didesnis 
finansavimas bananų sektoriui, kad būtų 
sušvelnintas neigiamas numatomo tarifo 
sumažinimo bananų importui į Sąjungą 
poveikis Sąjungos gamintojų pajamoms. 
Todėl visada reikia įvertinti Sąjungos 
suteikiamų muitų lengvatų poveikį, kad 
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būtų galima nustatyti, ar reikalingas 
paramos, skiriamos Sąjungos 
gamintojams, persvarstymas;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34b) Komisija turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje 
įvertinama, kokį poveikį gamintojų 
pajamoms turės bet kokios importuojant 
bananus į Europos Sąjungą taikomos 
naujos tarifų lengvatos. Prireikus kartu 
su ataskaita turėtų būti teikiamas 
pasiūlymas dėl teisės akto, kuriuo iš dalies 
keičiamos šiame reglamente numatytos 
sumos siekiant kompensuoti Europos 
gamintojų prarastas pajama;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Nuo 2006 m. kai kuriuose 
atokiausiuose regionuose, ypač Azoruose ir 
Prancūzijos užjūrio departamentuose, 
būtiniausių produktų poreikis išaugo dėl 
padidėjusio naminių gyvulių skaičiaus ir 
dėl demografinių priežasčių. Todėl reikėtų 
padidinti biudžeto, kurį valstybės narės gali 
naudoti specialiai tiekimo tvarkai 
atitinkamuose regionuose, dalį.

(36) nuo 2006 m. kai kuriuose 
atokiausiuose regionuose, ypač Azoruose ir 
Prancūzijos užjūrio departamentuose, 
būtiniausių produktų poreikis išaugo dėl 
padidėjusio naminių gyvulių skaičiaus ir 
dėl demografinių priežasčių. Todėl reikėtų 
padidinti POSEI programoms skiriamus 
metinius biudžeto asignavimus ir
biudžeto, kurį valstybės narės gali naudoti 
specialiai tiekimo tvarkai atitinkamuose 
regionuose, dalį;



AD\877073LT.doc 5/7 PE469.824v02-00

LT

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) suteikus atokiausio regiono statusą 
Majoto teritorijai, Komisija turėtų pateikti 
naują pasiūlymą, kurio tikslas būtų 
proporcingai padidinti užjūrio 
departamentams skirtą biudžetą ir 
kuriame būtų atsižvelgiama į naują 
Majoto teritorijos statusą ir įtraukiamos 
konkrečios su Majotu susijusios 
nuostatos;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 
1698/2005 39 straipsnio 4 dalies, to 
reglamento I priede nurodyti maksimalūs 
dydžiai, kuriems kasmet gali būti skiriama 
Sąjungos pagalba, gali būti padidinti iki 
dviejų kartų, jei tai yra priemonė, skirta 
Azorų salų ežerams apsaugoti, ir priemonė, 
skirta gamtovaizdžiui ir žemės ūkio žemės 
tradiciniams savitumams ir akmens 
sienoms, Madeiroje palaikančioms 
terasas, išsaugoti.

1. Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 
1698/2005 39 straipsnio 4 dalies, to 
reglamento I priede nurodyti maksimalūs 
dydžiai, kuriems kasmet gali būti skiriama 
Sąjungos pagalba, gali būti padidinti iki 
dviejų kartų, jei tai yra priemonė, skirta 
Azorų salų ežerams apsaugoti, ir priemonė, 
skirta atokiausių regionų gamtovaizdžiui 
ir žemės ūkio žemės tradiciniams 
savitumams ir akmens sienoms išsaugoti.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 punkto dešinio stulpelio 1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

278,41 mln. EUR 308,21 mln. EUR
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 punkto dešinio stulpelio 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106,21 mln. EUR 117,61 mln. EUR

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 punkto dešinio stulpelio 3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

268,42 mln. EUR 297,12 mln. EUR

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 punkto dešinio stulpelio 1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24,8 mln. EUR 26,9 mln. EUR
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