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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. septembra priekšlikums Regulai, ar ko ievieš 
īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, ir 
sagatavots ar mērķi pārstrādāt POSEI režīmu (attālu un salu reģionu īpašo attīstības problēmu 
pārvarēšanas programma), uz kuru attiecas Regula (EK) Nr. 247/006, lai ņemtu vērā 
Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Pamatojoties uz šo regulu, notiek to pārstādes produktu 
brīva tirdzniecība, uz kuriem attiecas īpašais piegādes režīms starp attālākiem Kopienas 
reģioniem, un tiek palielināts īpašā piegādes režīma maksimālais gada apjoms Francijai un 
Portugālei.  

 Priekšvēsture

Kopš 1990. gada tiek veikti īpaši pasākumi, tostarp lauksaimniecības politikas jomā, ar mērķi 
sniegt atbalstu deviņiem attālākiem reģioniem (Gvadelupai, Francijas Gviānai, Martinikai, 
Reinjonai, Senbartelemī, Senmartēnas, Azoru, Madeiras un Kanāriju salām), ņemot vērā to 
īpašās iezīmes: attālumu, nošķirtību, mazo teritoriju, reljefu, klimatu, atkarību no ierobežota 
skaita produktu. Šo režīmu grozīja 2001. un 2006. gadā, lai ņemtu vērā kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) 2003. gada reformu un Eiropas Komisijas 2004. gadā 
izstrādāto stratēģiju attālākiem reģioniem.

 POSEI rezultāti

POSEI režīms ir devis iespēju paplašināt augkopības produktu daudzveidību, atjaunot banānu 
nozari pēc ciklona Dīns un uzlabot dažādu nozaru stāvokli.

Īpašā piegādes režīma pasākumi ir ļāvuši aizsargāt vietējās ražošanas struktūras un izveidot 
papildu darba vietas.

Ražošanas atbalsta pasākumi ir ļāvuši ierobežot lauksaimniecības darbības samazināšanos, 
īpaši banānu un cukura ražošanas sarukumu.

 Vai POSEI nodrošina pietiekamu attālāko reģionu aizsardzību?

Ženēvas nolīgums un nolīgums, kas noslēgts ar Andu un Centrālamerikas valstīm, apdraud 
attālāko reģionu līdzsvaru.

Šie nolīgumi tika apspriesti ar valstīm, kurās ražošanas izmaksas ir daudz zemākas nekā 
attālākajos reģionos, īpaši tāpēc, ka šajās valstīs fitosanitārās normas atšķiras no 
Eiropas tiesību aktos noteiktajām. Pastāv risks, ka šo valstu lauksaimniecības produkti 
varētu masveidā ieplūst Eiropas tirgū, kas līdz šim bija galvenais aizjūras lauksaimniecības 
produktu noieta tirgus, un apdraudēt banānu, cukura un ruma ražošanas nozares.

 Referenta ierosinājumi

1. ierosinājums: iekļaut LESD 349. pantu — jaunā teksta pamatā ir tikai LESD 42. un 
43. pants, kas attiecas uz KLP. Savukārt LESD 349. pants dod iespēju pieņemt īpašus 
pasākumus attālākiem reģioniem, ņemot vērā to īpatnības, īpaši lauksaimniecības jomā.
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2. ierosinājums: vairāk iesaistīt vietējās iestādes, lai uzlabotu programmu piemērotību 
reālajām attālāko reģionu prasībām — 6. panta 2. punkts: 31. pants un 10. pants.
Programmā ir pilnīgāk jāievēro vietējo ieinteresēto pušu reālās vēlmes, tādēļ ir jāpiešķir 
papildtermiņš, kas jāizmanto šo pušu labākai iesaistīšanai, lai nodrošinātu lielāku skaitu 
dziļāku diskusiju par programmas efektivitāti.

3. ierosinājums: veicināt reģionālo tirdzniecību, dodot iespēju piešķirt atbalstu 
transportam un tādējādi papildinot īpašo piegādes režīmu — 9. pants.
No izejvielām iegūtu tādu pārstrādes produktu pārsūtīšana starp aizjūras departamentiem, kas 
ir saņēmuši atbalstu no īpašā piegādes režīma, ir iespējama. Savukārt, ja ir nepieciešams 
veicināt tirdzniecību starp reģioniem un dot iespēju jaunu nozaru attīstībai attālākajos 
reģionos, ir nepieciešams noteikt ar šo produktu pārvadāšanu saistīto izmaksu kompensācijas 
sistēmu. Tas radīs ievērojamas reģionālās attīstības iespējas.

4. ierosinājums: padarīt skaidrāku 18. panta formulējumu, piedāvājot jaunus noteikumus 
saistībā ar pasākumos sadalīto (katru no tiem var sadalīt darbībās) POSEI programmu 
obligāto saturu. Finanšu modelī ir precīzi norādīti finanšu piešķīrumi.

5. ierosinājums: banānu nozari iekļaut augu kaitēkļu apkarošanas programmās — 23 panta 
1. punkts.

6. ierosinājums: palielināt īpašam piegādes režīmam ierosināto maksimālo apmēru
attiecībā uz POSEI Francijai, kurš paredzēts izejvielu importam dzīvnieku barības 
ražošanai — 29. pants. Šāds palielinājums dotu iespēju ņemt vērā izaugsmes prognozes 
lopkopības nozarē aizjūras departamentos un attīstību, kas notiek lopkopības nozarē, atkarībā 
no papildizmaksu un piegādes avotu izmaiņām.

7. ierosinājums: pieprasīt, lai Eiropas Komisija sistemātiski novērtē tirdzniecības 
nolīgumu ietekmi uz attālākiem reģioniem (29. un 31. pants), izmantojot iepriekšējus 
ietekmes pētījumus un iespēju nodrošināt atbilstīgu kompensāciju attālākiem reģioniem, 
īpaši banānu nozarē.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas – ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
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Savienības darbību un jo īpaši tā 42. panta 
pirmo daļu un 43. panta 2. punktu,

Savienības darbību un jo īpaši tā 42. panta 
pirmo daļu, 43. panta 2. punktu un 
349. pantu,

Pamatojums

Pašlaik POSEI režīmam ir divējāds juridiskais pamats — divi LESD panti, kas veltīti KLP 
(bijušais 36. un 37. pants) un īpašais attālākajiem reģioniem veltītais pants (bijušā 299. panta 
2. punkts). Tomēr regulas pārstrādāšanas priekšlikumā juridiskais pamats ir tikai divi jaunie 
KLP panti (42. panta 1. punkts un 43. panta 2. punkts), un nav pieminēts īpaši attālākajiem 
reģioniem paredzētais 349. pants. Nepietiek ar vienu vienīgu atsauci uz KLP pantiem, lai 
pieņemtu pasākumus, kas īpaši veltīti attālākajiem reģioniem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai netraucētu sasniegt POSEI 
atbalstītos mērķus, Komisija veic 
iepriekšēju ietekmes izpēti nolūkā 
noskaidrot iespējamās sekas (izmantojot 
ANO noteiktos kritērijus) ikreiz, kad 
notiek sarunas par starptautiskiem 
tirdzniecības nolīgumiem un var rasties 
apdraudējums POSEI atbalstītajām 
nozarēm. Pēc to pabeigšanas Komisija 
nosūta šos iepriekšējas ietekmes izpētes 
rezultātus Eiropas Parlamentam, 
Padomei, attālākajos reģionos ievēlētajām 
vietējām vai reģionālā līmeņa pārvaldes 
iestādēm pirms attiecīgo starptautisko 
nolīgumu noslēgšanas.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Atbalsts tradicionālajām nozarēm ir 
vēl jo vairāk vajadzīgs tāpēc, ka tas ļauj 
saglabāt produktu kvalitāti un to 



PE460.663v02-00 6/16 AD\867091LV.doc

LV

konkurētspēju Savienības tirgū ar trešām 
valstīm un tāpēc, ka ir parakstīti jauni 
tirdzniecības nolīgumi ar Latīņamerikas 
valstīm un saistībā ar dalību Pasaules 
Tirdzniecības organizācijā, kas rada 
problēmas šīm nozarēm. Komisijai un 
dalībvalstīm tomēr vajadzētu raudzīties, 
lai tā dēvētajām tradicionālajām nozarēm 
piešķirtais atbalsts nekavētu pārējo 
nozaru attīstību, kuras nodrošina 
izmantojamo dzīvnieku un augu dažādību.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Lai novērstu negatīvu ietekmi uz 
īpašo atbalstu, kas ar šo regulu piešķirts 
attālākiem reģioniem, Komisijai jāuzlabo 
kopējās Savienības politikas saskaņotība 
ar nozaru politikas virzieniem. Šī politikas 
saskaņotības uzlabošana varētu notikt, 
piemēram, ar ietekmes analīzes palīdzību.

Pamatojums

Nozaru politika (reģionu, attīstības, pētniecības politika) ir jāīsteno, nodrošinot saskaņu ar 
POSEI pasākumiem, tirdzniecības politiku, lauksaimniecības vai zivsaimniecības politiku.
Tādēļ, pastāvot aizdomām, ka kāds no tirdzniecības nolīgumiem varētu negatīvi ietekmēt 
attālākos reģionus, ir jāveic īpaši ietekmes pētījumi.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
36.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36b) Tā kā beidzamā regula par atbalsta 
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programmu POSEI, respektīvi, regula 
(EK) Nr. 247/2006, tika pieņemta, ņemot 
vērā PTO apstiprinātās piekļuves tiesības 
Eiropas tirgum saskaņā ar tarifu 
EUR 176 tonnā, POSEI budžeta dotācijā 
nav ņemtas vērā PTO nolīgumos par 
banānu tirdzniecību iekļautās tiesības un 
citi samazinājumi, kas piešķirti 
tirdzniecības nolīgumos ar Andu un 
Centrālamerikas valstīm. Tādēļ laikus ir 
jāveic jauna aktualizēta, visaptveroša un 
ārēja ietekmes izpēte, un ja tā atklāj 
negatīvu ietekmi uz Eiropas Savienības 
banānu ražotājiem, ir jāmaina 
programmā POSEI pieejamie finanšu 
resursi tā, lai ieviestu atlīdzināšanu un 
atbilstīgus pasākumus, kas paredzēti 
banānu ražotāju konkurētspējas 
palielināšanai attālākajos Savienības 
reģionos.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jānodrošina tas, ka pasākumi, kas veikti 
saskaņā ar POSEI programmām, saskan ar 
tiem, kas īstenoti ar pārējo kopējās 
lauksaimniecības politikas instrumentu 
palīdzību, jo īpaši ar pasākumiem, kas 
saistīti ar kopīgām tirgus organizācijām, 
lauku attīstību, produktu kvalitāti, 
dzīvnieku labturību un vides aizsardzību.

2. Jānodrošina tas, ka pasākumi, kas veikti 
saskaņā ar POSEI programmām, saskan ar 
tiem, kas īstenoti ar pārējo kopējās 
lauksaimniecības politikas instrumentu 
palīdzību, jo īpaši ar pasākumiem, kas 
saistīti ar kopīgām tirgus organizācijām, 
lauku attīstību, produktu kvalitāti, 
dzīvnieku labturību, vides aizsardzību un 
tirdzniecības politiku.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkarībā no POSEI programmās ietverto 2. Atkarībā no POSEI programmās ietverto 
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pasākumu izpildes ikgadējās novērtēšanas, 
dalībvalstis var iesniegt Komisijai 
priekšlikumus šo programmu grozīšanai 
saskaņā ar 29. panta 2. un 3. punktā minēto 
finanšu piešķīrumu, lai labāk pielāgotu tās 
attālāko reģionu prasībām un ierosinātajai 
stratēģijai. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem vienādus sīki izstrādātus 
noteikumus par programmas grozījumu 
priekšlikumu iesniegšanu.

pasākumu izpildes ikgadējās novērtēšanas, 
dalībvalstis var ne vēlāk kā katra gada 
30. septembrī iesniegt Komisijai 
priekšlikumus nākamajam gadam šo 
programmu grozīšanai saskaņā ar 29. panta 
2. un 3. punktā minēto finanšu piešķīrumu, 
lai labāk pielāgotu tās attālāko reģionu 
prasībām un ierosinātajai stratēģijai.
Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
vienādus noteikumus par programmas 
grozījumu priekšlikumu iesniegšanu.

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts grozījumu iesniegšanas termiņu pārcelt no 30. jūnija uz 
30. septembri, jo gada programmu izpildes termiņš ir n+1. gada 30. jūnijs. Tādējādi būtu 
iespējams piesaistīt vietējās ieinteresētās puses, piemēram, lauksaimniecības kameras, 
reģionālās padomes, vispārējās padomes, un ņemt vērā secinājumus par iepriekšējo 
tirdzniecības gadu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  3.a Šā panta 3. punktu nepiemēro 
pārstrādes produktiem tajos aizjūras 
departamentos, kuros tiek izmantotas 
izejvielas, kam piemēro īpašo piegādes 
režīmu, ja šos produktus pārsūta starp 
aizjūras departamentiem.

Pamatojums
Ņemot vērā to, kādas ir transporta izmaksas starp aizjūras departamentiem, vajadzētu 
pastāvēt iespējai piešķirt papildu atbalstu īpašam piegādes režīmam tādas dzīvnieku barības 
pārsūtīšanai uz Gviānu, kura ražota Francijas Antiļās.
Šis atbalsts dotu Gviānai iespēju efektīva pārstrādes mehānisma izveides laikā saņemt 
produktus, kuru izmaksas ir līdzīgas produktu izmaksām Gvadelupā un Martinikā.
Līdzīgu atbalstu varētu nākotnē izveidot arī produktiem, kuri ražoti Reinjonā un kurus 
pārsūta uz Majotu.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecīgā gadījumā — vajadzību neradīt 
šķēršļus vietējās ražošanas potenciālai 
attīstībai.

d) vajadzību atbalstīt vietējās ražošanas 
attīstību.

Pamatojums
Lai samazinātu attālāko reģionu atkarību pārtikas piegādes jomā, ir jāatbalsta vietējā 
ražošana. Vietējās ražošanas atbalsta pasākumi ir saistīti ar īpašo piegādes režīmu, lai gan 
šo abu režīmu mērķi ir atšķirīgi.  Veicinot vietējās ražošanas attīstību, netiek nodarīts 
kaitējums POSEI iekšējai saskaņai attiecībā uz šiem abiem pīlāriem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) eksportē saistībā ar tradicionālu eksportu 
uz trešām valstīm vai pārsūta saistībā ar 
tradicionāliem sūtījumiem uz pārējo 
Savienību, ievērojot attiecīgo daudzumu 
ierobežojumu. Šos daudzumus nosaka 
Komisija ar īstenošanas aktu, pamatojoties 
uz sūtījumu vai eksporta vidējo apjomu 
1989., 1990. un 1991. gadā;

a) eksportē saistībā ar tradicionālu eksportu 
uz trešām valstīm vai pārsūta saistībā ar 
tradicionāliem sūtījumiem uz pārējo 
Savienību, ievērojot attiecīgo fiksēto 
daudzumu ierobežojumu. Šos daudzumus 
nosaka Komisija ar īstenošanas aktu, 
pamatojoties uz sūtījumu vai eksporta 
vidējo apjomu, par vidējo pārbaudīto 
atsauci ņemot trīs labākos gadus kopš 
1989. gada;

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šajā nodaļā jēdziens „reģionāla 
tirdzniecība” ir tirdzniecība, ko Francijas 
Aizjūras departamenti, Azoru salas, 
Madeira un Kanāriju salas veic, izvedot 

3. Šajā nodaļā jēdziens „reģionāla 
tirdzniecība” ir tirdzniecība, ko Francijas 
Aizjūras departamenti, Azoru salas, 
Madeira un Kanāriju salas veic, izvedot 
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produktus uz trešām valstīm, kuras 
Komisija noteikusi ar īstenošanas aktu.

produktus uz trešām valstīm, kuras pieder 
šo reģionu ģeogrāfiskajai un okeāniskajai 
telpai, kā arī uz vēsturiski saistītām 
trešām valstīm.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalsta piešķiršanas nosacījumi, 
attiecīgie produkti un to apjomi;

svītrots

Pamatojums
Nav nepieciešams precizēt šā panta formulējumu.
POSEI programmas ir sadalītas pasākumos, un piešķirtais finansējums ir noteikts finanšu 
modelī. Katru no šiem pasākumiem ir iespējams sadalīt vairākās darbībās.
Tā 2. punkts attiecas uz pasākumiem. Tiek piedāvāts svītrot e) apakšpunktu, kurš attiecas uz 
katras darbības detaļām. Šis punkts dublējas ar 4. punktu, kurš attiecas uz darbībām.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) atbalsta apjoms, kas noteikts katram 
pasākumam vai darbībai, lai sasniegtu 
vienu vai vairākus programmā noteiktus 
mērķus.

f) atbalsta apjoms, kas noteikts katram 
pasākumam, lai sasniegtu vienu vai 
vairākus programmā noteiktus mērķus.

Pamatojums
Šā panta 2. punkts attiecas uz pasākumiem, tādēļ tiek ierosināts šajā punktā svītrot atsauci uz 
darbībām.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
18. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) individuālais atbalsts; c) atbalsta vienības apmērs;

Pamatojums
Lielākas skaidrības labad tiek ierosināts c) apakšpunktā vārdus „individuālais atbalsts” 
aizstāt ar vārdiem „atbalsta vienības apmērs”.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
18. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atbalsta maksimālā summa. svītrots

Pamatojums

Pašlaik finansējuma maksimālo apmēru nosaka pasākumam, nevis darbībai. Tādēļ tiek 
ierosināts svītrot d) apakšpunktu, saskaņā ar kuru ir obligāti jānosaka „atbalsta maksimālā 
summa” darbībai. Tas nav nepieciešams, jo atbalsta vienības apmērs un tā piešķiršanas 
nosacījumi jau ir noteikti.

Grozījums Nr. 16

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 

1. Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 39. panta 4. punkta, minētās 
regulas I pielikumā paredzēto gada 
maksimālo pieļaujamo apjomu, par ko ir 
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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.

iespējams saņemt Savienības atbalstu, var 
palielināt līdz divkāršam apjomam Azoru 
salu ezeru aizsardzības pasākumiem, kā arī 
ainavas, bioloģiskās daudzveidības un 
lauksaimniecības zemju tradicionālo 
iezīmju aizsardzības pasākumiem, jo īpaši, 
lai saglabātu akmens sienas, kas balsta 
terases Madeirā.

Pamatojums
Aizjūras departamentos ir koncentrēti 80 % ES bioloģiskās daudzveidības, tādēļ ir 
nepieciešams ainavu saglabāšanas darbībā iekļaut pasākumus bioloģiskās daudzveidības 
atbalstam.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
22. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai palielinātu attālāko reģionu 
konkurētspēju tirgū un veicinātu lauku 
saimniecību ilgtspējību, saskaroties ar 
dabas katastrofu sekām un risku, ir 
jānodrošina, lai visas apakšnozares būtu 
apdrošinātas pret dabas katastrofu risku.
Šajā nolūkā kooperatīviem, 
lauksaimnieku apvienībām un visām 
pārējām ar lauksaimniecību saistītām 
struktūrām piemēro izņēmumu attiecībā 
uz aizliegumu saņemt valsts atbalstu, kas 
paredzēts, lai veicinātu pieteikšanos uz 
lauksaimniecības apdrošināšanu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Francijas un Portugāles iestādes iesniedz 
Komisijai attiecīgi Francijas Aizjūras 

1. Francijas un Portugāles iestādes iesniedz 
Komisijai attiecīgi Francijas Aizjūras 
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departamentu un Azoru salu un Madeiras 
augu vai augu produktu kaitēkļu 
apkarošanas programmas. Programmās jo 
īpaši norāda mērķus, kas jāsasniedz, 
pasākumi, kas jāveic, to ilgumu un 
izmaksas. Programmas, kas iesniegtas 
saskaņā ar šo pantu, neattiecas uz banānu 
aizsardzību.

departamentu un Azoru salu un Madeiras 
augu vai augu produktu kaitēkļu 
apkarošanas programmas. Programmās jo 
īpaši norāda mērķus, kas jāsasniedz, 
pasākumi, kas jāveic, to ilgumu un 
izmaksas.

Pamatojums
Tiek ierosināts noteikt, ka šīs programmas var attiecināt arī uz banāniem, jo banānu 
audzētājiem, tostarp Gvadelupā un Martinikā, ir jācīnās ar melno cerkosporiozi 
(mycosphaerella fijiensis), kas ir grūti apkarojama banānkoku slimība, turklāt ir vajadzīgi vēl 
vismaz pieci pētījumu gadi, lai radītu pret slimībām izturīgus banānkokus, kuru augļiem būtu 
labas garšas īpašības.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
27. pants – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spānijai ir atļauts piešķirt atbalstu tabakas 
ražošanai Kanāriju salās. Šā atbalsta 
piešķiršana nedrīkst radīt ražotāju 
savstarpēju diskrimināciju šajās salās.

Spānijai ir atļauts piešķirt atbalstu tabakas 
ražošanai Kanāriju salās, ņemot vērā šīs 
ražošanas īpatnības un ierobežotās 
iespējas palielināt vietējās 
lauksaimniecības daudzveidību. Šā 
atbalsta piešķiršana nedrīkst radīt ražotāju 
savstarpēju diskrimināciju šajās salās.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts – pirmais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Francijas Aizjūras departamentiem 24,8
miljoni euro

Francijas Aizjūras departamentiem 26,9
miljoni euro

Pamatojums

Ja tiktu saglabāts pārāk zems īpašā piegādes režīma maksimālā apmēra ierobežojums, nebūtu 
iespējams rīkoties atkarībā no papildu izmaksu un piegādes avotu izmaiņām. Tādēļ ir 
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nepieciešams palielināt ierosināto maksimālā apmēra ierobežojumu, lai ņemtu vērā 
izaugsmes prognozes aizjūras departamentu lopkopības nozarē, un nodrošināt pašlaik 
notiekošo attīstību ar lopkopību saistītajās nozarēs.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
29. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ņemot vērā tās negatīvās sekas, ko 
Eiropas banānu ražotājiem rada 
pakāpeniskā muitas nodevu 
samazināšana pēc tam, kad stājās spēkā 
daudzpusējie Ženēvas nolīgumi un brīvās 
tirdzniecības nolīgumi ar Andu un 
Centrālamerikas valstīm un citiem 
reģioniem, Eiropas attālāko reģionu 
banānu ražotājiem ir jāizmaksā pienācīga 
kompensācija. Šīs kompensācijas apmērs 
ir 30 miljoni euro gadā visām Eiropas 
valstīm, kas ražo banānus. 

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk kā 
31. jūlijā iesniedz Komisijai pārskatu par 
šajā regulā paredzēto pasākumu īstenošanu 
iepriekšējā gadā.

2. Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk kā 
30. septembrī iesniedz Komisijai pārskatu 
par šajā regulā paredzēto pasākumu 
īstenošanu iepriekšējā gadā.

Pamatojums

Tas dotu iespēju iekļaut ziņojumā informāciju, kas saņemta no vietējām ieinteresētām pusēm, 
piemēram, lauksaimniecības kameras, reģionālās padomes, vispārējās padomes, un ņemt 
vērā secinājumus par iepriekšējo tirdzniecības gadu.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
31. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja ir paredzēts veikt būtiskus kopējās 
lauksaimniecības politikas grozījumus vai 
ja Savienība uzsāk ar trešām valstīm, 
trešām reģionālām organizācijām vai 
starptautiskām organizācijām 
tirdzniecības sarunas, kas var ietekmēt 
POSEI atbalstītās lauksaimniecības 
nozares, Komisijai regulāri ar noteiktu 
intervālu ir jāveic iepriekšēja konkrētās 
ietekmes izpēte par to, kāda varētu būt 
ietekme uz attālāko reģionu 
lauksaimniecību. Šo pētījumu rezultātus 
iesniedz Eiropas Parlamentam, 
nepieciešamības gadījumā pievienojot 
atbilstīgus priekšlikumus par 
kompensēšanu.

Pamatojums

Šī nozaru politika (reģionālo, attīstības, pētniecības politiku) ir jāīsteno, nodrošinot saskaņu 
ar POSEI pasākumiem, tirdzniecības politiku, lauksaimniecības vai zivsaimniecības politiku.
Tādēļ, pastāvot aizdomām, ka kāds no tirdzniecības nolīgumiem varētu negatīvi ietekmēt 
attālākos reģionus, ir jāveic īpaši ietekmes pētījumi.
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