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ĪSS PAMATOJUMS

Savienības īpašo pasākumu mērķis lauksaimniecības atbalstam attālākajos reģionos (POSEI) 
ir novērst grūtības, kuras rada šo reģionu nošķirtība, izolētība, nelielā teritorija, topogrāfija un 
īpašais klimats, kas savukārt ir par iemeslu dažādiem, īpaši ar lauksaimniecības un tās 
produktu rūpnieciskās pārstrādes nozares konkurētspēju saistītiem sociāli ekonomiskiem 
šķēršļiem.  

Ar šo atzinumu tiek mēģināts atbalstīt un pilnveidot POSEI programmas mērķus. Jo īpaši tajā 
tiek ierosināts, ka ir nepieciešams neliels pasākumu finansējuma palielinājums, lai atrisinātu 
grūtības, ko radījusi to īpašā situācija, kas pasliktinājusies pašreizējās saimnieciskās un 
finanšu krīzes un pieaugoša spiediena dēļ, kuram pakļautas attiecīgās nozares. Šis 
palielinājums jo īpaši nodrošinātu to, ka šie reģionu varētu turpināt attiecīgu pasākumu 
īstenošanu, lai sekmētu noturīgu attīstību, lauksaimniecības un tās resursu aizsardzību un 
ilgstošu izmantošanu. Ir vajadzīgs ņemt vērā, ka bezdarba līmenis šajos reģionos ir divreiz 
lielāks  nekā ES un dalībvalstīs, pie kurām šie reģioni pieder. Turklāt to specifiskuma un 
neaizsargātības dēļ tautsaimniecības atlabšanai tajos nepieciešama pastiprināta un ilgtermiņa 
uzmanība.

Eiropas Komisija  un Revīzijas palāta savā ziņojumā par POSEI programmas darbību 
2010. gadā uzsver šīs shēmas lietderību, lai pārvarētu grūtības, kas raksturīgas šiem 
reģioniem. Tomēr šīm programmām piešķirtie resursi (deviņiem reģioniem pavisam 
653 miljoni euro) ir nepietiekami, ko apliecina tas, ka lauksaimniecības ražošanas apjomi 
samazinās, un valsts mērogā tiek pieņemti noteikti lēmumi, lai palīdzētu POSEI programmu 
darbībai ar valsts atbalstu. Strukturālās problēmas un pieaugošais spiediens, ko rada trešo 
valstu konkurence šo valstu importa dēļ, ir saistītas vairāku nozaru slikto novērtējumu.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Finansējums banānu nozarei būtu 
jāpalielina, ņemot vērā īpašos pasākumus, 
lai palīdzētu attāliem un salu reģioniem 
(POSEI), nolūkā mazināt negatīvo 
ietekmi uz Savienības ražotājiem, ko radīs 
gaidāmais muitas nodevu samazinājums 
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banānu importam Savienībā. Līdz ar to 
vienmēr ir jāizvērtē Savienības piešķirto 
tarifu atvieglojumu ietekme, lai noteiktu 
iespējas pārskatīt Savienības ražotājiem 
piešķirto atbalstu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
34.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34.b Komisijai būtu jāiesniedz 
Parlamentam un Padomei ziņojums par 
tādas ietekmes novērtējumu, kāda varētu 
būt jauniem tarifu atvieglojumiem 
banānu importam attiecībā uz 
ienākumiem, kurus gūst Savienības 
audzētāji. Šim ziņojumam vajadzības 
gadījumā būtu jāpievieno tiesību akta 
priekšlikums, ar kuru pielāgo šajā regulā 
paredzētās summas, lai Eiropas 
ražotājiem kompensētu negūtos 
ienākumus.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Kopš 2006. gada pieprasījums pēc 
galvenajiem produktiem ir pieaudzis dažos 
attālākajos reģionos, jo īpaši Azoru salās 
un Francijas Aizjūras departamentos 
ganāmpulka palielināšanās un 
demogrāfiskā spiediena pieauguma dēļ. 
Tātad ir jāpalielina tā dalībvalstu budžeta 
daļa, kuru tās var izmantot īpašajam 
piegādes režīmam attiecīgajos attālākajos 
reģionos.

(36) Kopš 2006. gada pieprasījums pēc 
galvenajiem produktiem ir pieaudzis dažos 
attālākajos reģionos, jo īpaši Azoru salās 
un Francijas Aizjūras departamentos 
ganāmpulka palielināšanās un 
demogrāfiskā spiediena pieauguma dēļ. 
Tātad ir jāpalielina POSEI programmām 
atvēlētais ikgadējais budžeta līdzekļu 
piešķīrums un tā dalībvalstu budžeta daļa, 
kuru tās var izmantot īpašajam piegādes 
režīmam attiecīgajos attālākajos reģionos.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36.a Pēc attālāka reģiona statusa 
piešķiršanas Majotas teritorijai Komisijai 
būtu jānāk klajā ar jaunu priekšlikumu 
attiecīgi palielināt aizjūras 
departamentiem paredzēto budžetu, kurā 
tiktu ņemts vērā Majotas jaunais statuss 
un būtu iekļauti īpaši noteikumi attiecībā 
uz Majotu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
 21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 39. panta 4. punkta, minētās 
regulas I pielikumā paredzēto gada 
maksimālo pieļaujamo apjomu, par ko ir 
iespējams saņemt Savienības atbalstu, var 
palielināt līdz divkāršam apjomam Azoru 
salu ezeru aizsardzības pasākumiem, kā arī 
ainavas un lauksaimniecības zemju 
tradicionālo iezīmju aizsardzības 
pasākumiem, jo īpaši, lai saglabātu akmens 
sienas, kas balsta terases Madeirā.

1. Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 39. panta 4. punkta, minētās 
regulas I pielikumā paredzēto gada 
maksimālo pieļaujamo apjomu, par ko ir 
iespējams saņemt Savienības atbalstu, var 
palielināt līdz divkāršam apjomam Azoru 
salu ezeru aizsardzības pasākumiem, kā arī 
ainavas un lauksaimniecības zemju 
tradicionālo iezīmju aizsardzības 
pasākumiem, jo īpaši, lai saglabātu akmens 
sienas attālākajos reģionos.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – labā sleja – 1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

278,41 miljons euro 308,21 miljons euro
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – labā sleja – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

106,21 miljons euro 117,61 miljons euro

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – labā sleja – 3. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

268,42 miljons euro 297,12 miljons euro

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts – labā sleja – 1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24,8 miljons euro 26,9 miljons euro
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