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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. syyskuuta 2010 antamalla asetusehdotuksella unionin 
syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä pyritään 
uudistamaan asetukseen (EY) N:o 247/2006 perustuvaa Posei-järjestelmää (syrjäiseen 
sijaintiin ja saaristoluonteeseen perustuva ohjelma), jotta voidaan ottaa huomioon Lissabonin 
sopimuksen voimaantulo. Asetus mahdollistaa syrjäisimpien alueiden välisen jalostettujen 
tuotteiden, joita koskee erityinen hankintajärjestelmä, vapaakaupan, ja siinä asetetaan 
vuosittaiset enimmäismäärät Ranskalle ja Portugalille.

 Taustaa 

Vuodesta 1990 alkaen on toteutettu erityistoimenpiteitä yhdeksän syrjäisimmän alueen 
(Guadeloupe, Ranskan Guayana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, 
Azorit, Madeira ja Kanariansaaret) hyväksi, jotta voidaan ottaa huomioon niiden 
erityispiirteet: syrjäinen sijainti, saaristoluonne, pieni koko, vaikea pinnanmuodostus, ilmasto 
sekä taloudellinen riippuvuus muutamista harvoista tuotteista. Järjestelmää muutettiin vuosina 
2001 ja 2006, jotta voitiin ottaa huomioon vuonna 2003 toteutettu yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) uudistus sekä Euroopan komission vuonna 2004 laatima 
syrjäisimpiä alueita koskeva strategia.

 Posei-järjestelmän tilanne

Posei on mahdollistanut kasvituotannon monipuolistamisen, banaanialan elvyttämisen Dean-
hirmumyrskyn jälkeen ja eri tuotantoalojen tilanteen parantamisen. 

Erityiset hankintajärjestelmät ovat mahdollistaneet paikallisten tuotantorakenteiden 
säilyttämisen ja lisätyöpaikkojen luomisen.

Tuotannon tukitoimet ovat mahdollistaneet sen, että on voitu rajoittaa maataloustoiminnan 
vähenemistä erityisesti banaani- ja sokerialalla. 

 Onko Posei riittävä syrjäisimpien alueiden suojelemiseksi?

Geneven sopimus sekä Andien alueen maiden ja Keski-Amerikan maiden kanssa tehdyt 
sopimukset ovat riski syrjäisimpien alueiden tasapainolle. 

Nämä sopimukset on neuvoteltu sellaisten maiden kanssa, joiden tuotantokustannukset 
ovat huomattavasti alle syrjäisimpien alueiden kustannusten, sillä kasvien terveyttä 
koskevat normit eivät ole niissä samat kuin EU:n lainsäädännössä edellytetyt normit. On 
olemassa vaara, että kyseisten maiden maataloustuotteita alkaa virrata suuria määriä Euroopan 
markkinoille, sillä kyseessä on merentakaisten maataloustuotteiden tärkein markkina-alue, 
jolloin vaarannetaan banaani-, sokeri- ja rommialat.

 Esittelijän ehdotukset:

Ensimmäinen ehdotus: Tekstiin lisätään SEUT:n 349 artikla. Uudessa tekstissä viitataan 
ainoastaan SEUT:n 42 ja 43 artiklaan, jotka koskevat YMP:tä. SEUT:n 349 artikla 
mahdollistaa kuitenkin syrjäisimpiä alueita koskevien erityistoimenpiteiden käyttöönoton, 
jolloin voidaan ottaa huomioon niiden erityispiirteet nimenomaan maatalousalalla.
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Toinen ehdotus: Otetaan paikalliset elimet laajemmin mukaan, jotta ohjelmat 
mukautetaan syrjäisimpien alueiden todellisiin tarpeisiin – 6 artiklan 2 kohta, 31 ja 
10 artikla. Ohjelmassa on otettava paremmin huomioon paikallisten toimijoiden todelliset 
odotukset, joten niille on myönnettävä lisäaikaa, joka mahdollistaa niiden tiiviimmän 
osallistumisen sekä useampien ja yksityiskohtaisempien keskustelujen käynnin ohjelman 
tehokkuudesta.

Kolmas ehdotus: Edistetään alueellista kaupankäyntiä antamalla mahdollisuus myöntää 
kuljetustukea, joka täydentää erityistä hankintajärjestelmää – 9 artikla. 
Erityisestä hankintajärjestelmästä hyötyneistä raaka-aineista jalostettujen tuotteiden 
toimitukset merentakaisten departementtien välillä ovat mahdollisia. Jos kuitenkin halutaan 
edistää alueellista kaupankäyntiä ja mahdollistaa uusien tuotantoalojen kehitys syrjäisimmillä 
alueilla, on otettava käyttöön kyseisten tuotteiden kuljetuskustannuksia koskeva korvaus. 
Tämä tarjoaisi merkittäviä alueellisen kehityksen mahdollisuuksia.

Neljäs ehdotus: Selvennetään 18 artiklan tekstiä siten, että ehdotetaan uusia säännöksiä, 
jotka koskevat toimenpiteisiin (jotka voidaan edelleen jakaa toimiin) jaoteltujen Posei-
ohjelmien pakollista sisältöä. Rahoitusosuudet on eritelty rahoitusmallissa. 

Viides ehdotus: Sisällytetään banaaniala kasveille haitallisten organismien torjumista 
koskeviin ohjelmiin – 23 artiklan 1 kohta. 

Kuudes ehdotus: Korotetaan Ranskan Posei-ohjelmalle ehdotettua erityisen 
hankintajärjestelmän enimmäismäärää, joka on tarkoitettu eläinrehua varten tuotaviin 
raaka-aineisiin – 29 artikla. Tämän korotuksen avulla voidaan ottaa huomioon 
merentakaisten departementtien karjankasvatusalan kasvuennusteet ja siten mahdollistaa eri 
karjankasvatusalojen käynnissä oleva kehitys lisäkustannusten ja hankintalähteiden 
kehityksen mukaisesti. 

Seitsemäs ehdotus: Pyydetään Euroopan komissiota arvioimaan järjestelmällisesti
kauppasopimusten vaikutusta syrjäisimpiin alueisiin (29 ja 31 artikla) etukäteen 
toteutettavien vaikutustutkimusten avulla sekä mahdollistamaan asianmukaiset korvaukset
syrjäisimmille alueille, erityisesti banaanialalla.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

– ottavat huomioon Euroopan unionin – ottavat huomioon Euroopan unionin 



AD\867091FI.doc 5/16 PE460.663v02-00

FI

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 42 artiklan ensimmäisen 
kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 42 artiklan ensimmäisen 
kohdan, 43 artiklan 2 kohdan ja 
349 artiklan,

Perustelu

Tällä hetkellä Poseilla on kaksi oikeusperustaa: SEUT:n kaksi YMP:tä koskevaa artiklaa 
(entiset 36 ja 37 artiklat) ja syrjäisimpiä alueita koskeva erityisartikla (entinen 299 artiklan 
2 kohta). Ehdotusluonnoksessa asetuksen uudelleenlaatimiseksi oikeusperusta rajoittuu 
kuitenkin YMP:tä koskeviin uusiin artikloihin (42 artiklan 1 kohta ja 43 artiklan 2 kohta) ja 
siinä on unohdettu uusi, syrjäisimpiä alueita koskeva 349 artikla. Pelkkä viittaus YMP:tä 
koskeviin artikloihin ei riitä syrjäisimpiä alueita koskevien erityistoimenpiteiden 
käyttöönottoon.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta Posei-järjestelmässä 
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ei 
vaarantuisi, komissio tekee ennalta 
vaikutustenarvioinnin mahdollisista 
seurauksista (YK:n määrittelemien 
kriteerien mukaisesti) aina, kun 
neuvotellaan kansainvälisistä 
kauppasopimuksista ja Posei-
järjestelmästä tukea saavat alat voivat 
tämän vuoksi olla uhattuina. Kun ennalta 
tehdyt vaikutustenarvioinnit on toteutettu, 
komissio toimittaa ne Euroopan 
parlamentille, neuvostolle sekä 
syrjäisimpien alueiden paikallis- tai 
alueviranomaisille ennen kyseisten 
kansainvälisten sopimusten tekoa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Perinteisten alojen tukeminen on 
erityisen tärkeää, koska se mahdollistaa 
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tuotteiden laadun ja niiden kilpailukyvyn 
säilyttämisen EU:n markkinoilla 
kolmansista maista tulevaan kilpailuun 
nähden ja koska Latinalaisen Amerikan 
maiden kanssa ja Maailman 
kauppajärjestössä on allekirjoitettu uusia 
kauppasopimuksia, jotka aiheuttavat 
ongelmia kyseisillä aloilla. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi kuitenkin pidettävä 
huolta siitä, että perinteisille aloille 
myönnetty tuki ei vaaranna muiden 
eläintuotannon ja viljelykasvien 
monipuolistamiseen liittyvien alojen 
kehittämistä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Jotta tällä asetuksella ei vaikuteta 
haitallisesti syrjäisimmille alueille 
myönnettävään erityistukeen, komission 
olisi varmistettava unionin yhteisten 
politiikan alojen ja muiden alakohtaisten 
toimintalinjojen parempi kytkeytyminen 
toisiinsa. Toimintalinjat voitaisiin 
johdonmukaistaa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien avulla.

Perustelu

Alakohtaista politiikkaa (aluepolitiikka, kehitysyhteistyöpolitiikka, tutkimuspolitiikka) on 
harjoitettava johdonmukaisesti Posei-toimien, kauppapolitiikan, maatalouspolitiikan ja 
kalastuspolitiikan kanssa. Tästä syystä on sellaisten kauppasopimusten yhteydessä, joilla 
saattaa olla kielteistä vaikutusta syrjäisimpiin alueisiin, toteutettava erityinen 
vaikutustutkimus.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(36 b) Koska viimeisin Posei-asetus 
(asetus (EY) N:o 247/2006) hyväksyttiin 
ottaen huomioon sovittu Euroopan 
markkinoille pääsyä koskeva WTO:n 
tariffi (176 euroa per tonni), WTO:n 
banaanikauppaa koskevissa sopimuksissa 
asetettua tariffia ja muita Andien ja Väli-
Amerikan maille myönnettyjä alennuksia 
ei otettu huomioon Posein 
kokonaismäärärahoissa. Tästä syystä olisi 
saatava varhaisessa vaiheessa päätökseen 
kattava ulkoinen vaikutustenarviointi ja 
jos siitä käy ilmi EU:n banaanintuottajiin 
kohdistuvia haittavaikutuksia, olisi Posei-
ohjelman rahoitusresursseja muutettava 
sellaisten asianmukaisten korvausten ja 
toimien käyttöönottamiseksi, joilla 
voidaan lisätä banaanintuottajien 
kilpailukykyä unionin syrjäisimmillä 
alueilla.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. On varmistettava Posei-ohjelmien osana 
toteutettavien toimenpiteiden 
johdonmukaisuus niiden toimenpiteiden 
kanssa, jotka toteutetaan yhteisen 
maatalouspolitiikan muilla välineillä ja 
erityisesti yhteisiin markkinajärjestelyihin, 
maaseudun kehittämiseen, tuotteiden 
laatuun, eläinten hyvinvointiin ja 
ympäristön suojeluun liittyvillä välineillä.

2. On varmistettava Posei-ohjelmien osana 
toteutettavien toimenpiteiden 
johdonmukaisuus niiden toimenpiteiden 
kanssa, jotka toteutetaan yhteisen 
maatalouspolitiikan muilla välineillä ja 
erityisesti yhteisiin markkinajärjestelyihin, 
maaseudun kehittämiseen, tuotteiden 
laatuun, eläinten hyvinvointiin ja 
ympäristön suojeluun sekä 
kauppapolitiikkaan liittyvillä välineillä.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Posei-ohjelmiin sisällytettyjen 
toimenpiteiden vuotuisen arvioinnin 
perusteella jäsenvaltiot voivat esittää 
komissiolle ehdotuksia ohjelmien 
muuttamiseksi 29 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen rahoitusvarojen rajoissa, jotta 
ohjelmat saataisiin paremmin vastaamaan 
syrjäisimpien alueiden vaatimuksia ja 
ehdotettua strategiaa. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaiset 
yksityiskohtaiset säännöt ohjelmien 
muuttamiseksi tehtävien ehdotusten 
esittämistä varten.

2. Posei-ohjelmiin sisällytettyjen 
toimenpiteiden vuotuisen arvioinnin 
perusteella jäsenvaltiot voivat esittää 
komissiolle joka vuosi viimeistään 
30 päivänä syyskuuta seuraavaa vuotta
varten ehdotuksia ohjelmien 
muuttamiseksi 29 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen rahoitusvarojen rajoissa, jotta 
ohjelmat saataisiin paremmin vastaamaan 
syrjäisimpien alueiden vaatimuksia ja 
ehdotettua strategiaa. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdenmukaiset 
yksityiskohtaiset säännöt ohjelmien 
muuttamiseksi tehtävien ehdotusten 
esittämistä varten.

Perustelu
Kyse on muutospyyntöjä koskevan määräpäivän siirtämisestä kesäkuun 30. päivästä syyskuun 
30. päivään: vuosittaisten ohjelmien täytäntöönpano päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 
30. päivänä. Näin voitaisiin saattaa yhteen paikalliset toimijat, kuten maaseutukeskukset, 
alueneuvostot ja maakuntaneuvostot, sekä ottaa huomioon edellisestä vuodesta saadut opit.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta 
Ranskan merentakaisissa
departementeissa jalostettuihin tuotteisiin, 
joissa on käytetty erityisestä 
hankintajärjestelmästä hyötyneitä raaka-
aineita ja jos raaka-aineiden lähetys on 
tapahtunut Ranskan merentakaisten 
departementtien välillä.
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Perustelu
Ottaen huomioon Ranskan merentakaisten departementtien väliset kuljetuskustannukset, olisi 
tarjottava mahdollisuus myöntää lisätukea erityiselle hankintajärjestelmälle, kun kyse on 
Ranskan Antilleilla tuotetun karjanrehun toimittamisesta Guyanaan. 
Tehokasta jalostusjärjestelmää odoteltaessa tämä tuki mahdollistaisi Guyanalle, että se voi 
saada tuotteita samoin kustannuksin kuin Guadeloupe tai Martinique.
Vastaavaa tukea voitaisiin harkita tulevaisuudessa tuotteille, jotka valmistetaan Réunionilla 
ja toimitetaan Mayottelle.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) soveltuvin osin se, että järjestelyt eivät 
saa haitata paikallistuotannon 
kehitysmahdollisuuksia.

d) tarve kannustaa paikallistuotannon 
kehittämiseen.

Perustelu
Jos halutaan vähentää syrjäisimpien alueiden elintarvikeriippuvuutta, on kannustettava 
paikallisen tuotannon kehittämiseen. Paikallistuotannon tukitoimet ja erityinen 
hankintajärjestelmä liittyvät toisiinsa, vaikka niiden tavoitteet eroavat. Paikallistuotannon 
kehittämisen edistäminen ei vaikuta haitallisesti Posein kahden pilarin väliseen sisäiseen 
johdonmukaisuuteen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) viedään kolmansiin maihin tai lähetetään 
muualle unioniin perinteistä lähettämistä 
tai perinteistä vientiä vastaavien määrien 
rajoissa. Komissio vahvistaa nämä määrät 
täytäntöönpanosäädöksellä vuosien 1989, 
1990 ja 1991 lähetysten tai viennin 
keskiarvon perusteella;

a) viedään kolmansiin maihin tai lähetetään 
muualle unioniin perinteistä lähettämistä 
tai perinteistä vientiä vastaavien 
vahvistettujen määrien rajoissa. Komissio 
vahvistaa nämä määrät 
täytäntöönpanosäädöksellä siten, että 
viitearvona pidetään vuoden 1989 
jälkeisten parhaimpien kolmen vuoden
lähetysten tai viennin tarkistettua 
keskiarvoa;
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tässä luvussa ’alueellisella kaupalla’ 
tarkoitetaan kunkin merentakaisen 
departementin, Azorien ja Madeiran sekä 
Kanariansaarten osalta kauppaa, joka 
suuntautuu komission 
täytäntöönpanosäädöksellä 
määrittelemiin kolmansiin maihin.

3. Tässä luvussa ’alueellisella kaupalla’ 
tarkoitetaan kunkin merentakaisen 
departementin, Azorien ja Madeiran sekä 
Kanariansaarten osalta kauppaa, joka 
suuntautuu sellaisiin kolmansiin maihin, 
jotka kuuluvat samoihin maantieteellisiin 
tai merellisiin alueisiin kuin nämä alueet, 
samoin kuin sellaisiin kolmansiin maihin, 
joilla on niihin historiallisia siteitä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tuen myöntämisedellytykset, tuotteet ja 
asianomaiset määrät;

Poistetaan. 

Perustelu
Tämän artiklan tekstiä on tarpeen selventää.
Posei-ohjelmat on jaettu toimenpiteisiin, joiden rahoitusosuudet on eritelty rahoitusmallissa. 
Jokainen toimenpide voidaan jakaa useisiin toimiin.
Tämän artiklan 2 kohta viittaa toimenpiteisiin. Valmistelija ehdottaa tästä syystä e alakohdan 
poistamista, sillä se viittaa toimien yksityiskohtiin. Lisäksi kohta on päällekkäinen toimia 
koskevan 4 kohdan kanssa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kuhunkin toimenpiteeseen tai toimeen
yhden tai useamman ohjelmassa 
tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi 

f) kuhunkin toimenpiteeseen yhden tai 
useamman ohjelmassa tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi vahvistettu 
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vahvistettu tukimäärä. tukimäärä.

Perustelu
Artiklan 2 kohdassa viitataan toimenpiteisiin, joten valmistelija ehdottaa toimia koskevan 
viittauksen poistamista tästä kohdasta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yksittäinen tuki; c) tuen yksikkökohtainen määrä;

Perustelu
Selvyyden vuoksi c alakohdan ilmaisu "yksittäinen tuki" ehdotetaan korvattavaksi ilmaisulla 
"tuen yksikkökohtainen määrä".

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) enimmäismäärä. Poistetaan.

Perustelu
Tällä hetkellä rahoituksen enimmäismäärä määräytyy toimenpiteen eikä toimen perusteella. 
Tästä syystä ehdotetaan, että d alakohta poistetaan, sillä se tekee pakolliseksi 
enimmäismäärän asettamisen jokaisen toimen kohdalla. Tämä ei ole itse asiassa 
välttämätöntä, sillä tuen yksikkökohtainen määrä ja valintakelpoisuusehdot on jo määritetty.

Tarkistus 16

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 

1. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 39 artiklan 4 kohdassa 
säädetään, mainitun asetuksen liitteessä I 



PE460.663v02-00 12/16 AD\867091FI.doc

FI

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.

säädetyt unionin tuen vuotuiset 
enimmäismäärät voidaan korottaa enintään 
kaksinkertaisiksi Azorien järvien 
suojelutoimenpiteen, maiseman, biologisen 
monimuotoisuuden ja maatalousmaan 
perinteisten ominaispiirteiden 
säilyttämistoimenpiteen sekä Madeiran 
pengerviljelmiä tukevien kivimuurien 
säilyttämisen osalta.

Perustelu
Merentakaiset departementit edustavat 80:tä prosenttia EU:n biologisesta 
monimuotoisuudesta. Tästä syystä on tarpeen sisällyttää maiseman suojelua koskevaan 
toimenpiteeseen myös biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jotta voidaan lisätä syrjäisimpien 
alueiden maataloustuotteiden 
kilpailukykyä markkinoilla ja jotta 
maatilat kestävät luonnonkatastrofien ja -
riskien seurauksia, on kannustettava 
kaikkia maatalouden aloja hankkimaan 
luonnonkatastrofit kattavia vakuutuksia. 
Tästä syystä osuuskunnat, 
maanviljelijäryhmittymät ja muut 
maatalousyksiköt vapautetaan kiellosta 
ottaa vastaan valtiontukia, joiden 
tarkoituksena on edistää 
maatilavakuutusten saantia. 

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ranskan ja Portugalin on esitettävä 
komissiolle ohjelmia kasvien tai 

1. Ranskan ja Portugalin on esitettävä 
komissiolle ohjelmia kasvien tai 
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kasviperäisten tuotteiden haitallisten 
organismien torjumiseksi merentakaisissa 
departementeissa sekä Azoreilla ja 
Madeiralla. Kyseisissä ohjelmissa on 
täsmennettävä erityisesti asetetut tavoitteet, 
toteutettavat toimenpiteet sekä niiden kesto 
ja kustannukset. Tämän artiklan 
mukaisesti esitetyt ohjelmat eivät koske 
banaanien kasvinsuojelua.

kasviperäisten tuotteiden haitallisten 
organismien torjumiseksi merentakaisissa 
departementeissa sekä Azoreilla ja 
Madeiralla. Kyseisissä ohjelmissa on 
täsmennettävä erityisesti asetetut tavoitteet, 
toteutettavat toimenpiteet sekä niiden kesto 
ja kustannukset.

Perustelu
Banaanit ehdotetaan sisällytettäviksi kyseisten ohjelmien valintakelpoisiin kasveihin, sillä 
muun muassa Guadeloupen ja Martiniquen banaaniviljelmät kärsivät lehtilaikkutaudista, 
joka on banaanikasvin vakava tauti, ja koska tarvitaan vielä ainakin viisi tutkimusvuotta, jotta 
saadaan selville, mitkä hyvin syötäväksi kelpaavat banaanilajit kykenevät vastustamaan 
tautia.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Espanjalla on oikeus myöntää tukea 
Kanariansaarten tupakantuotantoon. Tämän 
tuen myöntäminen ei saa johtaa syrjintään 
saaristoalueen tuottajien välillä.

Espanjalla on oikeus myöntää tukea 
Kanariansaarten tupakantuotantoon 
johtuen kyseisen tuotannon erityisyydestä 
sekä siitä, että paikallisella 
maataloustuotannolla on vain vähän 
monipuolistamismahdollisuuksia. Tämän 
tuen myöntäminen ei saa johtaa syrjintään 
saaristoalueen tuottajien välillä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset departementit: 
24,8 miljoonaa euroa,

– Ranskan merentakaiset departementit: 
26,9 miljoonaa euroa,
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Perustelu

Erityisen hankintajärjestelmän enimmäismäärän pitäminen liian alhaisella tasolla ei 
mahdollistaisi lisäkustannusten ja hankintalähteiden kehityksen seurantaa. On tarpeen 
korottaa ehdotettua enimmäismäärää, jotta voidaan ottaa huomioon merentakaisten 
departementtien karjankasvatusalan kasvuennusteet ja siten mahdollistaa eri 
karjankasvatusalojen käynnissä oleva kehitys.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jotta otetaan huomioon 
banaanitullien vähittäisestä alentamisesta 
Euroopan banaanintuottajille aiheutuvat 
kielteiset seuraukset Geneven 
sopimuksesta sekä Andien alueen maiden, 
Keski-Amerikan ja muiden alueiden 
maiden kanssa tehdyistä 
vapaakauppasopimuksista johtuen, 
Euroopan syrjäisimpien alueiden 
banaanintuottajille on maksettava 
asianmukainen korvaus. Tämä korvaus 
on suuruudeltaan 30 miljoonaa euroa 
vuodessa kaikille Euroopan 
banaanintuottajamaille. 

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kunkin vuoden 
31 päivänä heinäkuuta selvitys tässä 
asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta edellisenä vuonna.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava
komissiolle viimeistään kunkin vuoden 
30 päivänä syyskuuta kertomus tässä 
asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta edellisenä vuonna.
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Perustelu
Näin selvityksiin voitaisiin sisällyttää paikallisilta toimijoilta, kuten maaseutukeskuksilta, 
alueneuvostoilta ja maakuntaneuvostoilta, saadut tiedot sekä ottaa huomioon edellisestä 
vuodesta saadut opit.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun suunnitellaan yhteisen 
maatalouspolitiikan merkittäviä 
muutoksia tai kun unioni käynnistää 
kolmansien maiden, alueellisten 
kolmansien järjestöjen tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa kauppaneuvottelut, 
jotka saattavat koskea Posei-
järjestelmästä tuettavia maatalouden 
aloja, komission on toteutettava ennalta ja 
säännöllisin väliajoin erityisiä 
vaikutustenarviointeja, joissa 
tarkastellaan mahdollisia seurauksia 
syrjäisimpien alueiden maataloudelle. 
Nämä vaikutustenarvioinnit toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja niihin liitetään 
tarvittaessa asianmukaiset 
korvausehdotukset.

Perustelu

Alakohtaista politiikkaa (aluepolitiikka, kehitysyhteistyöpolitiikka, tutkimuspolitiikka) on 
harjoitettava johdonmukaisesti Posei-toimien, kauppapolitiikan, maatalouspolitiikan ja 
kalastuspolitiikan kanssa. Tästä syystä on sellaisten kauppasopimusten yhteydessä, joilla 
saattaa olla kielteistä vaikutusta syrjäisimpiin alueisiin, toteutettava erityinen 
vaikutustutkimus.
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