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LYHYET PERUSTELUT

Syrjäisimpiä alueita koskevan käsitteen kehittämiseen ja vahvistamiseen tarvittiin Euroopan 
yhteisössä 30 vuotta. Käsitteen muodostumiseen vaikuttivat pääasiallisesti Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen Hansen-tuomio vuodelta 1978, Euroopan parlamentin vuonna 
1987 hyväksymä Ligiosin mietintö, Eurooppa-neuvoston näkökannat ja Euroopan komissio. 
Syrjäisimpien alueiden erityispiirteiden huomioon ottamisen kannalta lähtökohta oli vuosi 
1989, jolloin luotiin asianmukaiset oikeudelliset puitteet, jotka mahdollistavat sellaisten 
toimenpiteiden hyväksymisen, joilla syrjäisimmät alueet voidaan integroida paremmin ja 
oikeudenmukaisesti Euroopan yhteisöön. Amsterdamin sopimuksessa vahvistettiin 
syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden oikeusperusta. Lissabonin 
sopimuksessa vahvistettiin, että syrjäisimmille alueille on luonteenomaista suuri etäisyys 
yhteisön laajoista markkinoista ja pysyvät rajoitteet, joiden vuoksi syrjäisillä alueilla on 
EU:ssa poikkeuksellisen ainutlaatuinen asema, jonka perusteella mukautettujen 
toimenpiteiden täytäntöönpano on oikeutettua.

Posei-järjestelmän kannalta vuosi 1989, jolloin syrjäisimpien alueiden erityispiirteet 
tunnustettiin ensimmäisen kerran, ei ole merkityksetön ajankohta. Posei-järjestelmä oli 
ensimmäinen ohjelma, jonka EU perusti ottaakseen huomioon syrjäisimpien alueiden 
erityispiirteet.

Tämä lujittaa näkemystä siitä, että 349 artiklan (aiempi 299 artiklan 2 kohta), jota 42 artiklan 
ensimmäinen kohta ja 43 artiklan 2 kohta täydentävät, on oltava edelleen Posei-asetuksen 
oikeusperusta.

SEUT 349 artikla antaa aluekehitysvaliokunnalle merkittävän erityisaseman kaikkien siihen 
liittyvien asiakirjojen tai asetusten käsittelyssä. Siksi sekä tämän asiakirjan historia että itse 
asetus ovat erittäin tärkeitä aluekehitysvaliokunnan jäsenille.

Maatalouden tukeminen erityistoimenpiteillä syrjäisimmillä alueilla

Maatalous on syrjäisimmillä alueilla taloudellisesti strateginen ala kahdessa suhteessa. 
Toisaalta se on yksi tärkeimmistä työllisyyden ja talouskehityksen moottoreista näillä alueilla, 
joilla suurin osa aktiiviväestöstä on sidoksissa maatalouteen. Toisaalta maatalous ja sen 
monipuolistaminen liittyvät elintarviketurvaan, joka on erittäin tärkeä näille alueille, jotka 
ovat sijainniltaan syrjäisiä, saarialueita ja kaukana Euroopan mantereesta.

Tavoitteet

Elintarvikeomavaraisuuden lisääminen, jonka on johdettava tuonnin vähenemiseen 
maataloustuotteiden alalla ja samalla alueiden omien maataloustuotteiden tason ja laadun 
lisääntymiseen, on keskeinen kysymys syrjäisimmille alueille ja niiden kehittämisstrategioille.
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On kuitenkin ymmärrettävä, että tähän haasteeseen ei voida vastata korvaamalla perinteiset 
alat (banaani, sokeri ja rommi) uusilla aloilla. Monipuolistaminen ja maatalouden 
monipuolistamiseen tähtäävät toimet onnistuvat, kun perinteiset alat menestyvät. Perinteisten 
alojen tukeminen on sitäkin tärkeämpää, koska se mahdollistaa niiden kilpailukyvyn 
säilyttämisen Euroopan markkinoilla Latinalaisen Amerikan maista ja AKT-maista tulevaan 
kilpailuun nähden. Näissä maissa tuotanto- ja palkkakustannukset ovat huomattavasti 
pienemmät ja lisäksi ne voivat saavuttaa mittakaava-etuja, joita syrjäisimmät alueet eivät voi 
saavuttaa kuin erittäin vähän, koska niihin kuuluu saaria, ne sijaitsevat kaukana laajoista 
Euroopan markkinoista ja niiden hallinto on alueellista eikä valtiollista. Perinteisten alojen 
tuotteista ja sivutuotteista saatavat edut on kuitenkin jaettava oikeudenmukaisesti 
maanviljelijöiden, jalostajien ja jakelijoiden kesken, jotta jokainen saa toiminnastaan 
ihmisarvoisen toimeentulon.

Tilinpäätös ja uudistukset

Tilinpäätös, joka voidaan tehdä edellisestä Posei-ohjelmasta (vuodesta 2006 tähän päivään), 
on hyvä ja positiivinen, kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus ja Euroopan 
komission tilaama vuonna 2010 julkaistu selvitys osoittavat. On siis syytä säilyttää ja 
vakiinnuttaa tämä väline sekä hallinnon joustavuus, joka sille on ominaista ja joka takaa sen 
menestyksen. Tämän vuoksi valmistelijan mielestä on tärkeää korostaa, että Euroopan 
komission on tehtävä vaikutustutkimus joka kerta, kun kansainvälinen kauppasopimus 
allekirjoitetaan ja kun Posei-järjestelmästä tuettavat alat voivat olla uhattuina.

Posei-järjestelmällä saavutettavat tavoitteet on kuitenkin määriteltävä paremmin ja niiden on 
pystyttävä vastaamaan syrjäisimpien alueiden asettamiin haasteisiin. Tätä varten Posei-
järjestelmään on luotava muista tavoitteista riippumaton tavoite, jolla pyritään kehittämään 
omaa maataloutta ja vähentämään tuontia.

Sellaisten tutkimusta ja koulutusta koskevien ohjelmien täytäntöönpano, joilla voidaan edistää 
kestävien, suurta lisäarvoa tuottavien maatalouden tuotantotapojen käyttöönottoa ja 
kehittämistä, on asetettava Posei-järjestelmän yhdeksi uudeksi tavoitteeksi. Tämän vuoksi on 
myös varmistettava, että Posei-ohjelma on johdonmukainen komission vuonna 2008 antaman 
syrjäisimpien alueiden uutta strategiaa koskevan viimeisimmän tiedonannon kanssa.

On tärkeää, että paikallisyhteisöjen valitut johtajat, jotka vastaavat maatalouskysymyksistä 
syrjäisimmillä alueilla, otetaan mahdollisuuksien mukaan kaikilla syrjäisimmillä alueilla ja 
erityisesti Ranskassa mukaan Posei-järjestelmään. Paikallinen taso on keskeinen Posei-
ohjelmalle, ja valittujen edustajien on voitava ottaa kantaakseen osa heille kuuluvasta 
vastuusta. 

Euroopan komission on arvioitava Posei-ohjelmia säännöllisesti ja keskitetysti, jotta 
saavutettavat tavoitteet johtavat todelliseen ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon.
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TARKISTUKSET

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

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 394 artiklan, 42 artiklan 
ensimmäisen kohdan ja 43 artiklan 
2 kohdan,

Perustelu

Asetuksen oikeusperustaa on laajennettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 349 artiklalla, joka koskee erityisesti Euroopan unionin syrjäisimpiä alueita.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta unionin syrjäisimpien alueiden 
hyväksi toteutettavan järjestelmän 
tavoitteet toteutuisivat paremmin, Posei-
ohjelmiin olisi sisällytettävä toimenpiteitä, 
joilla taataan maataloustuotteiden hankinta 
sekä paikallisen maataloustuotannon 
säilyttäminen ja kehittäminen. On syytä 
yhdenmukaistaa kyseisten alueiden 
ohjelmatyön tasoa sekä soveltaa 
järjestelmällisesti komission ja 
jäsenvaltioiden väliseen kumppanuuteen 
perustuvaa lähestymistapaa.

(4) Jotta unionin syrjäisimpien alueiden 
hyväksi toteutettavan järjestelmän 
tavoitteet toteutuisivat paremmin, Posei-
ohjelmiin olisi sisällytettävä toimenpiteitä, 
joilla taataan maataloustuotteiden hankinta 
sekä paikallisen laadukkaan 
maataloustuotannon säilyttäminen ja 
kehittäminen siten, että otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät 
vaatimukset. On syytä yhdenmukaistaa 
kyseisten alueiden ohjelmatyön tasoa sekä 
soveltaa järjestelmällisesti komission, 
jäsenvaltioiden ja syrjäisimpien alueiden 
departementti- tai alueviranomaisten
väliseen kumppanuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta Posei-järjestelmässä 
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ei 
vaarantuisi, komissio tekee mahdollisia 
seurauksia koskevan 
vaikutustenarvioinnin tai 
ennakkoarvioinnin (YK:n määrittelemien 
kriteerien mukaisesti) aina, kun 
neuvotellaan kansainvälisistä 
kauppasopimuksista ja 
Posei-järjestelmästä tukea saavat alat 
voivat tämän vuoksi olla uhattuina. Kun 
mahdollisia seurauksia koskevat 
vaikutustenarvioinnit tai 
ennakkoarvioinnit on toteutettu, komissio 
toimittaa ne Euroopan parlamentille, 
neuvostolle sekä syrjäisimpien alueiden 
departementtien tai alueiden vaaleilla 
valituille viranomaisille ennen kyseisten 
kansainvälisten sopimusten tekemistä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) On aiheellista ottaa käyttöön erityinen 
hankintajärjestelmä, jotta varmistetaan 
välttämättömien maataloustuotteiden 
toimittaminen syrjäisimmille alueille ja 
vähennetään näiden alueiden syrjäisimpien 
alueiden asemasta johtuvia 
lisäkustannuksia. Kuljetuskustannukset 
ovat syrjäisimmillä alueilla korkeat, sillä 
kyseisten alueiden maantieteellinen sijainti 
on poikkeuksellinen verrattuna 
ihmisravinnoksi, jalostukseen tai 
maatalouden tuotantopanoksina 
käytettävien välttämättömien tuotteiden 

(6) On aiheellista ottaa käyttöön erityinen 
hankintajärjestelmä, jotta varmistetaan 
välttämättömien maataloustuotteiden 
toimittaminen syrjäisimmille alueille ja 
vähennetään näiden alueiden syrjäisimpien 
alueiden asemasta johtuvia 
lisäkustannuksia, vahingoittamatta 
kuitenkaan paikallistuotantoa ja sen 
kehitystä. Kuljetuskustannukset ovat 
syrjäisimmillä alueilla korkeat, sillä 
kyseisten alueiden maantieteellinen sijainti 
on poikkeuksellinen verrattuna 
ihmisravinnoksi, jalostukseen tai 
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hankintalähteisiin. Tämän lisäksi muut 
syrjäisimpien alueiden asemaan liittyvät 
objektiiviset tekijät, erityisesti 
saaristoluonne ja maatalousmaan 
vähäisyys, aiheuttavat toimijoille ja 
tuottajille syrjäisimmillä alueilla 
lisärajoitteita, jotka haittaavat vakavasti 
heidän toimintaansa. Näitä haittoja voidaan 
vähentää alentamalla mainittujen 
välttämättömien tuotteiden hintoja.

maatalouden tuotantopanoksina 
käytettävien välttämättömien tuotteiden 
hankintalähteisiin. Tämän lisäksi muut 
syrjäisimpien alueiden asemaan liittyvät 
objektiiviset tekijät, erityisesti 
saaristoluonne ja maatalousmaan 
vähäisyys, aiheuttavat toimijoille ja 
tuottajille syrjäisimmillä alueilla 
lisärajoitteita, jotka haittaavat vakavasti 
heidän toimintaansa. Näitä haittoja voidaan 
vähentää alentamalla mainittujen 
välttämättömien tuotteiden hintoja.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta hintojen alentamista 
syrjäisimmillä alueilla sekä syrjäisimpien 
alueiden asemasta johtuvien 
lisäkustannusten vähentämistä koskeva 
tavoite saavutettaisiin tehokkaasti ja 
samalla säilytettäisiin unionin tuotteiden 
kilpailukyky, unionin tuotteiden 
hankintaan syrjäisimmillä alueilla olisi 
myönnettävä tukia. Näissä tuissa olisi 
otettava huomioon syrjäisimmille alueille 
suuntautuvien kuljetusten
lisäkustannukset ja hinnat kolmansiin 
maihin suuntautuvassa viennissä sekä 
maatalouden tuotantopanosten tai 
jalostukseen tarkoitettujen tuotteiden osalta 
muut syrjäisimpien alueiden asemasta, 
eritoten saaristoluonteesta ja 
maatalousmaan vähäisyydestä, johtuvat 
lisäkustannukset.

(8) Jotta hintojen alentamista 
syrjäisimmillä alueilla syrjäisimpien 
alueiden asemasta johtuvia 
lisäkustannuksia vähentämällä koskeva 
tavoite saavutettaisiin tehokkaasti ja 
samalla säilytettäisiin syrjäisimpien 
alueiden tuotteiden kilpailukyky, unionin 
tuotteiden hankintaan syrjäisimmillä 
alueilla olisi myönnettävä tukia. Näissä 
tuissa olisi otettava huomioon näiden 
tuotteiden syrjäisimmille alueille 
suuntautuviin kuljetuksiin liittyvät
lisäkustannukset ja hinnat kolmansiin 
maihin suuntautuvassa viennissä sekä 
maatalouden tuotantopanosten tai 
jalostukseen tarkoitettujen tuotteiden osalta 
muut syrjäisimpien alueiden asemasta, 
eritoten saaristoluonteesta ja 
maatalousmaan vähäisyydestä, johtuvat 
lisäkustannukset.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(8 a) Perinteisten alojen tukeminen on 
erityisen tärkeää, koska se mahdollistaa 
tuotteiden laadun ja niiden kilpailukyvyn 
säilyttämisen unionin 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 eläin-
ja kasvintuotannon monipuolistamiseen 
liittyvien alojen kehittämistä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Asianmukaisia toimenpiteitä olisi 
kuitenkin toteutettava, jotta 
sokerinjalostusalan tarpeellinen 
rakenneuudistus Azoreilla voitaisiin 
toteuttaa. Näissä toimenpiteissä olisi 
otettava huomioon, että Azorien sokerialan 
elinkelpoisuus edellyttää tietynlaajuisen 
tuotanto- ja jalostustoiminnan 
varmistamista. Näin ollen olisi 
poikkeuksellisesti edelleen sallittava, että 
sokerin lähetykset Azoreilta muualle 
unioniin ylittävät perinteiset kauppavirrat 
rajoitetun viiden vuoden ajan edellyttäen, 
että vuosittaisia enimmäismääriä 
vähennetään asteittain. Koska määrät, 
jotka voidaan jälleenlähettää, ovat 
suhteellisia ja rajoittuvat siihen, mikä on 
välttämätöntä paikallisen sokerintuotannon 
ja -jalostuksen elinkelpoisuudelle, 
väliaikainen sokerin lähettäminen 
Azoreilta ei haittaa unionin 

(14) Asianmukaisia toimenpiteitä olisi 
kuitenkin toteutettava, jotta 
sokerinjalostusalan tarpeellinen 
rakenneuudistus Azoreilla voitaisiin 
toteuttaa. Näissä toimenpiteissä olisi 
otettava huomioon, että Azorien sokerialan 
elinkelpoisuus edellyttää tietynlaajuisen 
tuotanto- ja jalostustoiminnan 
varmistamista. Näin ollen on ehdottomasti
edelleen sallittava, että sokerin lähetykset 
Azoreilta muualle unioniin ylittävät 
perinteiset kauppavirrat. Koska määrät, 
jotka voidaan jälleenlähettää, rajoittuvat 
siihen, mikä on välttämätöntä paikallisen 
sokerintuotannon ja -jalostuksen 
elinkelpoisuudelle, sokerin lähettäminen 
Azoreilta ei haittaa unionin 
sisämarkkinoita.



AD\872439FI.doc 9/29 PE462.637v03-00

FI

sisämarkkinoita.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Koska riisi on Réunionilla 
peruselintarvike, jota ei tuoteta riittävästi 
kattamaan pakolliset tarpeet, kyseinen 
tuote olisi Réunionilla edelleen 
vapautettava kaikissa tuontitulleista.

(17) Koska riisi on Réunionilla 
peruselintarvike ja riisin jalostusta ja 
valkaisua on harjoitettu siellä useita 
vuosia ja Réunion ei tuota riittävästi riisiä 
kattamaan paikalliset tarpeet, kyseinen 
tuote olisi Réunionilla edelleen 
vapautettava kaikissa tuontitulleista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Syrjäisimpien alueiden 
maataloustuottajia olisi kannustettava 
toimittamaan laatutuotteita ja näiden 
laatutuotteiden kaupan pitämistä olisi 
edistettävä. Unionin käyttöön ottaman 
graafisen tunnuksen käyttö voisi olla tässä 
hyödyksi.

(22) Syrjäisimpien alueiden 
maataloustuottajia olisi kannustettava 
jatkamaan sellaisten laatutuotteiden 
toimittamista, joiden kaupan pitämistä olisi 
edistettävä. Unionin käyttöön ottaman 
graafisen tunnuksen käyttö voisi olla tässä 
hyödyksi. Myös laatumerkkien, kuten 
alkuperämerkintöjen ja tarkistettujen 
alkuperänimitysten käyttöä olisi 
kannustettava, jotta syrjäisimpien 
alueiden tuotteiden arvostus kasvaisi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Syrjäisimpien alueiden 
maataloustuotannon kasvinsuojelutilanne 

(27) Syrjäisimpien alueiden 
maataloustuotannon kasvinsuojelutilanne 
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kärsii erityisistä ilmasto-oloista sekä 
kyseessä olevilla alueilla tähän asti 
käytettyjen torjuntamenetelmien 
riittämättömyydestä. Siksi olisi otettava 
käyttöön myös biologisia menetelmiä 
käyttäviä haitallisten organismien 
torjuntaohjelmia ja täsmennettävä unionin 
rahoitusosuus näiden ohjelmien 
toteutuksessa.

kärsii erityisistä ilmasto-oloista sekä 
kyseessä olevilla alueilla tähän asti 
käytettyjen torjuntamenetelmien 
riittämättömyydestä. Siksi olisi otettava 
käyttöön pääasiassa kestäviä biologisia 
menetelmiä käyttäviä ja 
ympäristöystävällisiä haitallisten 
organismien torjunta-, tutkimus- ja 
koulutusohjelmia ja täsmennettävä unionin 
rahoitusosuus näiden ohjelmien 
toteutuksessa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Viininviljely on yleisin viljelymuoto 
Madeiralla ja Kanariansaarilla ja erittäin 
tärkeä Azorien alueille, joten sen 
jatkuminen on taloudellisista ja 
ympäristösyistä välttämätöntä. Asetuksessa 
(EY) N:o 1234/2007 säädettyjä 
luopumispalkkioita tai markkinoiden 
sääntelymekanismeja ei tuotannon 
tukemiseksi kyseisillä alueilla pitäisi 
soveltaa lukuun ottamatta erityistä 
tislaustoimenpidettä, jota olisi voitava 
soveltaa Kanariansaarilla laatuongelmista 
aiheutuvien poikkeuksellisten 
markkinahäiriöiden ilmaantuessa. Lisäksi 
tekniset ja sosioekonomiset ongelmat ovat 
estäneet sen, että kaikilla niillä Madeiran ja 
Azorien viljelyaloilla, joille on istutettu 
asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 kiellettyjä 
hybridiviiniköynnöslajikkeita, olisi siirrytty 
käyttämään toisia lajikkeita määräajan 
kuluessa. Näillä viljelmillä tuotettu viini on 
tarkoitettu yksinomaan paikalliseen 
perinteiseen kulutukseen.

(28) Viininviljely on yleisin viljelymuoto 
Madeiralla ja Kanariansaarilla ja erittäin 
tärkeä Azorien alueille, joten sen 
jatkuminen on taloudellisista, sosiaalisista 
ja ympäristösyistä välttämätöntä. 
Asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 
säädettyjä luopumispalkkioita tai 
markkinoiden sääntelymekanismeja ei 
tuotannon tukemiseksi kyseisillä alueilla 
pitäisi soveltaa lukuun ottamatta erityistä 
tislaustoimenpidettä, jota olisi voitava 
soveltaa Kanariansaarilla laatuongelmista 
aiheutuvien poikkeuksellisten 
markkinahäiriöiden ilmaantuessa. Lisäksi 
tekniset ja sosioekonomiset ongelmat ovat 
estäneet sen, että kaikilla niillä Madeiran ja 
Azorien viljelyaloilla, joille on istutettu 
asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 kiellettyjä 
hybridiviiniköynnöslajikkeita, olisi siirrytty 
käyttämään toisia lajikkeita määräajan 
kuluessa. Näillä viljelmillä tuotettu viini on 
tarkoitettu yksinomaan paikalliseen 
perinteiseen kulutukseen.

Tarkistus 12
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Madeiralla ja Réunionilla 
lehmänmaidon tuotantoon myönnetty tuki 
ei ole ollut riittävä kotimaisten ja 
ulkomaisten hankintojen tasapainon 
säilyttämiseksi erityisesti siitä syystä, että 
alalla on huomattavia rakenteellisia 
vaikeuksia ja heikot valmiudet sopeutua 
uudenlaisiin yritysympäristöihin. Sen 
vuoksi on syytä edelleen sallia 
iskukuumennetun maidon tuotanto unionin 
alkuperää olevasta maitojauheesta, jotta 
paikallinen kulutustarve voitaisiin kattaa 
laajemmin. Virheettömien tietojen 
esittämiseksi kuluttajille olisi säädettävä 
velvoitteesta esittää maitojauheesta 
ennastetun iskukuumennetun maidon 
valmistustapa myyntipäällysmerkinnässä.

(30) Madeiralla ja Réunionilla 
lehmänmaidon tuotantoon myönnetty tuki 
ei ole ollut riittävä kotimaisten ja 
ulkomaisten hankintojen tasapainon 
säilyttämiseksi erityisesti siitä syystä, että 
alalla on huomattavia rakenteellisia 
vaikeuksia ja vaikeuksia sopeutua 
uudenlaisiin yritysympäristöihin. Sen 
vuoksi on syytä edelleen sallia 
iskukuumennetun maidon tuotanto unionin 
alkuperää olevasta maitojauheesta, jotta 
paikallinen kulutustarve voitaisiin kattaa 
laajemmin, sikäli kuin tämä toimenpide ei 
haittaa paikallisesti tuotetun maidon 
keräystä ja sen kokonaismenekkiä eikä 
toimia, joihin on ryhdytty tämän 
tuotantoalan kehittämiseksi, samalla kun 
keskipitkän aikavälin tavoitteena on 
saavuttaa maidontuotannon 
omavaraisuus Réunionilla. Virheettömien 
tietojen esittämiseksi kuluttajille olisi 
säädettävä velvoitteesta esittää 
maitojauheesta ennastetun 
iskukuumennetun maidon valmistustapa 
myyntipäällysmerkinnässä. Tätä säännöstä 
olisi voitava soveltaa Martiniquella, 
Guyanassa ja Guadeloupella, kun Ranska 
näin pyytää ja kun se perustelee pyynnön 
paikallisten toimijoiden halukkuudella 
hyötyä siitä sekä toimijoiden valmiudella 
kehittää maitosektoria.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Tämän asetuksen täytäntöönpanon ei 
pitäisi vaikuttaa syrjäisimmille alueille 
tähän asti myönnetyn erityistuen tasoon. 

(35) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen tavoitteiden saavuttaminen ja 
erityisesti syrjäisimpien alueiden 
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Jäsenvaltioilla olisi tästä syystä oltava 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista 
varten käytettävissään sitä tukea vastaavat 
määrät, jota unioni on jo myöntänyt 
asetuksen (EY) N:o 247/2006 nojalla.

maataloustoiminnan säilyttäminen ja 
kehitys, on syytä tarkistaa sitä tukea 
vastaavat määrät, jota unioni on jo 
myöntänyt asetuksen (EY) N:o 247/2006 
nojalla syrjäisimmille alueille.

Tarkistus 14

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 talousarviotukea ja määrärahoja, 
jotka jäsenvaltiot voivat käyttää 
asianomaisten alueiden erityiseen 
hankintajärjestelmään.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistetaan ihmisravinnoksi tai 
jalostukseen ja maatalouden 
tuotantopanoksina käytettävien 
välttämättömien tuotteiden hankinta 
syrjäisimmillä alueilla vähentämällä 
syrjäisimpien alueiden asemasta aiheutuvia 
lisäkustannuksia;

a) varmistetaan ihmisravinnoksi tai 
jalostukseen ja maatalouden 
tuotantopanoksina käytettävien 
välttämättömien tuotteiden hankinta 
syrjäisimmillä alueilla vähentämällä 
syrjäisimpien alueiden asemasta aiheutuvia 
lisäkustannuksia, vahingoittamatta 
kuitenkaan paikallistuotantoa ja sen 
kehitystä;
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) säilytetään ja kehitetään syrjäisimpien 
alueiden maataloustoimintaa, mukaan 
lukien paikallisten tuotteiden tuotanto, 
jalostus ja kaupan pitäminen.

b) vakiinnutetaan ja kehitetään kestävällä 
tavalla syrjäisimpien alueiden 
eläintuotannon ja viljelykasvien 
monipuolistamiseen liittyviä aloja, 
mukaan lukien paikallisten tuotteiden 
tuotanto, jalostus ja kaupan pitäminen, ja 
parannetaan tätä varten merkittävästi 
paikallisen väestön omavaraisuusastetta 
lisäämällä alueiden omia 
tuotantomahdollisuuksia ja vähentämällä 
tuontia;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) turvataan syrjäisimpien alueiden 
perinteisen maataloustoiminnan 
kehittäminen ja lisätään sen 
kilpailukykyä, paikallistuotanto ja 
paikallisten tuotteiden tuotanto, jalostus 
ja kaupan pitäminen mukaan luettuina, 
samalla kun varmistetaan, että 
maatalouden tuotteista ja sivutuotteista 
saatavat tulot jakautuvat 
oikeudenmukaisesti tuottajien, jalostajien 
ja jakelijoiden kesken;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) edistetään tutkimusta ja innovointia, 
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jotta voidaan etenkin ottaa käyttöön 
kestäviä, suurta lisäarvoa tuottavia 
maatalouden tuotantotapoja.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa esitetyt tavoitteet 
on toteutettava kestävän kehityksen 
kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, jossa 
otetaan huomioon sekä ympäristöseikat 
että tuottajien ja viljelijöiden 
asianmukaisen tulotason varmistaminen. 
Nämä tavoitteet on pantava täytäntöön 
myös siten, että varmistetaan viljelijöiden 
ja jalostajien jatkuva täydennyskoulutus, 
jotta edistetään laadukkaan, tehokkaan ja 
kestävän maatalousalan kehitystä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) paikallista maataloustuotantoa edistäviä 
erityistoimenpiteitä, joista säädetään 
IV luvussa.

b) jäljempänä IV luvussa määriteltyjä 2 
artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
mukaisia paikallista maataloustuotantoa 
edistäviä erityistoimenpiteitä.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltio voi esittää syrjäisimmille 
alueilleen ainoastaan yhden Posei-
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ohjelman.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Posei-ohjelma laaditaan kyseisen 
jäsenvaltion soveltuvimmaksi katsomalla
maantieteellisellä tasolla. Jäsenvaltion 
nimeämät toimivaltaiset viranomaiset 
laativat ohjelman, ja neuvoteltuaan 
tarkoituksenmukaisella alueellisella 
tasolla toimivaltaisten viranomaisten ja 
järjestöjen kanssa jäsenvaltio toimittaa 
sen komissiolle hyväksyttäväksi 6 artiklan 
mukaisesti.

2. Kyseisen jäsenvaltion nimeämä yksi tai 
useampi viranomainen laatii Posei-
ohjelmat soveltuvimmaksi katsotulla
maantieteellisellä tasolla.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viranomaisia, toimivaltaisia 
departementti- ja alueyhteisöjä ja 
järjestöjä sekä kyseistä alaa edustavia 
järjestöjä ja/tai ammattijärjestöjä on 
kuultava soveltuvalla maantieteellisellä 
tasolla Posei-ohjelmia koskevista 
luonnoksista, ennen kuin ne esitetään 
komission hyväksyttäviksi.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi esittää syrjäisimmille 
alueilleen ainoastaan yhden Posei-

3. Jäsenvaltiot esittävät komissiolle ja 
kaikille järjestöille, joita Posei-järjestelmä 
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ohjelman. koskee, Posei-ohjelmien laatimiseen 
liittyvän selkeän 
organisaatiosuunnitelman.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Posei-ohjelmien osana toteutettavien 
toimenpiteiden on noudatettava unionin 
lainsäädäntöä ja oltava johdonmukaisia 
unionin muun politiikan ja sen mukaisesti 
sovellettavien toimenpiteiden kanssa.

1. Posei-ohjelmien osana toteutettavien 
toimenpiteiden on noudatettava unionin 
lainsäädäntöä ja oltava johdonmukaisia 
unionin muun politiikan ja sen mukaisesti 
sovellettavien toimenpiteiden kanssa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 349 artiklan soveltamista siltä 
osin kuin siinä annetaan mahdollisuus 
soveltaa syrjäisimpiin alueisiin eriytettyä 
kehystä, jotta ne voivat kehittyä ja 
integroitua tasavertaisesti unionissa 
panemalla täytäntöön erityisiä, niiden 
tilanteeseen sopivia ohjelmia ja välineitä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukena tutkimushankkeisiin, 
tutkimushankkeita tukeviin 
toimenpiteisiin tai toimenpiteisiin, joille 
voidaan myöntää unionin rahoitusta 
neuvoston päätöksen 2009/470/EY9

nojalla;

Poistetaan.

__________________
9 EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

Tarkistus 27
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) järjestelyt ohjelmien tehokkaan ja 
tarkoituksenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi, mukaan luettuina 
tiedotus, seuranta ja arviointi sekä 
määrällisten arviointi-indikaattoreiden 
määritteleminen;

c) ohjelmien tehokkaan ja 
tarkoituksenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseen tähtäävät järjestelyt, 
mukaan luettuina tiedotus, seuranta ja 
arviointi, määrällisten arviointi-
indikaattoreiden määritteleminen, jotka 
käsittävät muiden toimenpiteiden ohella 
myös paikallistuotantoihin suunnattujen 
tukitoimien seuranta- ja 
arviointikomitean perustamisen;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimivaltaisten viranomaisten ja 
ohjelmien täytäntöönpanosta vastaavien 
elinten nimeäminen sekä asiaan liittyvien
viranomaisten tai elinten sekä 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten nimeäminen 
sopivilla tasoilla samoin kuin käytyjen 
neuvottelujen tulokset.

d) toimivaltaisten viranomaisten ja 
ohjelmien täytäntöönpanosta vastaavien 
elinten nimeäminen sekä viranomaisten, 
toimivaltaisten departementti- ja 
alueyhteisöjen, asiaan liittyvien elinten 
sekä talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten nimeäminen 
sopivilla tasoilla samoin kuin käytyjen 
neuvottelujen tulokset.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle Posei-ohjelmaa koskeva 
luonnos 29 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen rahoitusvarojen rajoissa.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle Posei-ohjelmaa koskeva 
luonnos 29 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen rahoitusvarojen rajoissa. 
Komissio ei voi hyväksyä tätä 
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Posei-ohjelmaa koskevaa luonnosta, ellei 
siitä ole ilmoitettu toimivaltaisten 
departementti- tai alueyhteisöjen vaaleilla 
valituille johtajille.

Tarkistus 30

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 vaaleilla 
valittuja departementtien tai alueiden 
viranomaisia kuultuaan 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.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tukea ei myönnetä sellaisten tuotteiden 
hankintaan, jotka ovat jo saaneet erityisen 
hankintajärjestelmän mukaista tukea jollain 
muulla syrjäisimmällä alueella.

3. Tukea ei myönnetä sellaisten tuotteiden 
hankintaan, jotka ovat jo saaneet erityisen 
hankintajärjestelmän mukaista tukea jollain 
muulla syrjäisimmällä alueella, ottaen 
huomioon 12 artiklan, jossa säädetään 
edun siirtymisestä eteenpäin.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
Ranskan merentakaisten departementtien 
väliseen kauppaan.

3. Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
Ranskan merentakaisten departementtien 
väliseen eikä merentakaisten 
departementtien ja alueiden väliseen
kauppaan. Sen sijaan Ranskan 
merentakaisten departementtien välisessä 
kaupassa sovelletaan edun siirtymistä 
eteenpäin koskevaa 12 artiklaa.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 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 ajanjaksolle 1989–
2010 sijoittuvien parhaimpien kolmen 
vuoden lähetysten tai viennin tarkistettua 
keskiarvoa;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viedään kolmansiin maihin osana 
alueellista kauppaa komission 
täytäntöönpanosäädöksellä vahvistamien 

b) viedään kolmansiin maihin osana 
alueellista kauppaa;
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määräpaikkojen ja edellytysten 
mukaisesti;

Perustelu

Komission ehdottamalla sanamuodolla rajoitetaan huomattavasti syrjäisimpien alueiden 
maatalousliiketoiminnan kasvua edellyttämällä ajastaan jäljessä olevia määriä ja 
vientikohteita, jotka eivät millään tavalla heijastele todellista tilannetta.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lähetetään Azoreilta Madeiralle tai 
päinvastoin;

Poistetaan.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) lähetetään Azorien, Madeiran ja 
Kanariansaarten välillä;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lähetetään Madeiralta Kanariansaarille 
tai päinvastoin;

Poistetaan.
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Tarkistus 38

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.

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 39

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
säädetään, Azoreilta muualle unioniin 
voidaan vuosittain lähettää viiden vuoden 
ajan seuraavat sokerin (CN-koodi 1701) 
enimmäismäärät:

5. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
säädetään, Azoreilta muualle unioniin 
voidaan vuosittain lähettää sokeria
(CN-koodi 1701) enintään 3 000 tonnia.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Paikallista maataloustuotantoa edistävän 
ohjelmaosan on sisällettävä vähintään 
seuraavat osatekijät:

2. Paikallista maataloustuotantoa 
edistävien ja 2 artiklassa esitettyjä 
tavoitteita vastaavien ohjelmaosien on 
sisällettävä vähintään seuraavat osatekijät:

Tarkistus 41



PE462.637v03-00 22/29 AD\872439FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ehdotetun strategian kuvaus, valitut 
toimintalinjat, yleiset ja toiminnalliset 
tavoitteet määrällisinä sekä arvio 
odotettavissa olevista taloudellisista, 
ympäristöllisistä ja sosiaalisista 
vaikutuksista, työllisyysvaikutukset 
mukaan luettuina;

b) ehdotetun strategian kuvaus, valitut 
toimintalinjat, yleiset ja toiminnalliset 
tavoitteet määrällisinä sekä arvio 
odotettavissa olevista taloudellisista, 
ympäristöllisistä ja sosiaalisista 
vaikutuksista, työllisyysvaikutukset ja 
paikallisten tuotteiden laatu mukaan 
luettuina;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

f) kuhunkin toimenpiteeseen vahvistettu 
tukimäärä ja kutakin toimea varten 
varattu ohjeellinen tukimäärä yhden tai 
useamman ohjelmassa tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
tuensaajille sopimuksen, jolla helpotetaan 
pankkirahoitukseen liittyviä toimia, sen 
jälkeen kun niiden hanke on hyväksytty.
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaiset ammattialajärjestöt 
tekevät ehdotuksen 1 kohdassa säädetyn 
graafisen tunnuksen käyttöedellytyksistä. 
Kansallisten viranomaisten on toimitettava 
ehdotukset ja lausuntonsa komissiolle.

2. Asianomaiset ammattialajärjestöt 
tekevät ehdotuksen 1 kohdassa säädetyn 
graafisen tunnuksen käyttöedellytyksistä. 
Kansallisten viranomaisten on toimitettava 
lausuntonsa ja departementin tai alueen 
vaaleilla valittuja viranomaisia kuultuaan 
ehdotukset komissiolle.

Tarkistus 45

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 Madeiran ja Kanariansaarten
pengerviljelmiä tukevien kivimuurien 
säilyttämisen osalta.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä asetuksen 
(EY) N:o 1234/2007 114 artiklan 
2 kohdassa säädetään, Madeiralle ja 
Ranskan merentakaiselle Réunionin 

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o
1234/2007 114 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, Madeiralle ja Ranskan 
merentakaiselle Réunionin departementille 
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departementille annetaan paikallisten 
kulutustarpeiden rajoissa lupa tuottaa 
iskukuumennettua maitoa unionin 
alkuperää olevasta maitojauheesta 
edellyttäen, ettei tämä toimenpide haittaa 
paikallisesti tuotetun maidon keräystä ja 
menekkiä. Tämä tuote on tarkoitettu 
yksinomaan paikalliseen kulutukseen.

annetaan paikallisten kulutustarpeiden 
rajoissa lupa tuottaa iskukuumennettua 
maitoa unionin alkuperää olevasta 
maitojauheesta edellyttäen, ettei tämä 
toimenpide haittaa paikallisesti tuotetun 
maidon keräystä ja menekkiä. Jos 
jäsenvaltio osoittaa tällaisen toimenpiteen 
tarjoaman mahdollisuuden Ranskan 
merentakaisille departementeille 
Martiniquelle ja Guadeloupelle, 
komissiolle siirretään tarvittaessa valta 
antaa 33 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joiden avulla se voi ulottaa 
kyseisen toimenpiteen koskemaan edellä 
mainittuja departementteja. Tämä tuote on 
tarkoitettu yksinomaan paikalliseen 
kulutukseen.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kunakin varainhoitovuonna unioni 
rahoittaa tämän asetuksen III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä seuraavilla 
vuotuisilla enimmäismäärillä:

Kunakin varainhoitovuonna unioni 
rahoittaa tämän asetuksen III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä seuraavilla 
vuotuisilla vähimmäismäärillä:

Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

278,41 miljoonaa euroa, 306,41 miljoonaa euroa,
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Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

106,21 miljoonaa euroa, 117,21 miljoonaa euroa,

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

268,42 miljoonaa euroa. 295,42 miljoonaa euroa.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunakin varainhoitovuonna unioni 
rahoittaa tämän asetuksen III ja 
IV luvussa säädettyjä toimenpiteitä, joihin 
on sisällyttävä erityisen 
hankintajärjestelmän puitteissa 
20 prosentin tosiasiallisia korotuksia, 
joiden on katsottu olevan välttämättömiä 
Portugalin ja Ranskan osalta.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta – 2 sarake – 1 rivi

Komission teksti Tarkistus

24,8 miljoonaa euroa, 28,6 miljoonaa euroa,
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Heti kun Mayotten alueen asema 
vaihtuu syrjäisimpiin alueisiin 
lukeutuvaksi, komissio tekee uuden 
ehdotuksen, jolla korotetaan 
merentakaisille departementeille 
talousarviosta osoitettua määrää 
suhteellisesti siten, että otetaan huomioon 
Mayotten alueen aseman vaihtuminen 
syrjäisimpiin alueisiin lukeutuvaksi, ja 
jolla otetaan käyttöön Mayottea koskevia 
erityissäännöksiä.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio valvoo, että jäsenvaltioissa 
tuki jaetaan syrjäisimmille alueille 
tasapuolisesti siten, että sitä ei osoiteta 
kohtuuttoman paljon yhdelle tai usealle 
näistä alueista.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta varmistettaisiin tutkimusten, 
esittelyhankkeiden, koulutuksen sekä 
teknisen avun toimenpiteiden järkevä ja 
oikeasuhteinen rahoitusosuus, komissio 
vahvistaa näihin toimenpiteisiin vuosittain 
myönnettävän enimmäismäärän 
delegoidulla säädöksellä.

4. Jotta varmistettaisiin tutkimusten, 
tutkimus- ja innovointiohjelmien,
esittelyhankkeiden, koulutuksen sekä 
teknisen avun toimenpiteiden järkevä ja 
oikeasuhteinen rahoitusosuus, komissio 
vahvistaa näihin toimenpiteisiin vuosittain 
myönnettävän enimmäismäärän 
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delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiedotukset ja kertomukset Tiedotukset, kertomukset ja 
vaikutustutkimukset

Tarkistus 57

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 kunkin vuoden 
30 päivänä syyskuuta mennessä kertomus 
tässä asetuksessa säädettyjen 
toimenpiteiden täytäntöönpanosta 
edellisenä vuonna.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2015 ja sen jälkeen joka viides 
vuosi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yleiskertomuksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
toteutettujen toimien vaikutuksista, 
banaaniala mukaan luettuna, sekä 
tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset.

3. Komissio antaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2015 ja sen jälkeen joka viides 
vuosi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yleiskertomuksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
toteutettujen toimien sekä 2 artiklassa 
määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti 
toteutettujen toimien vaikutuksista, 
banaani- ja maidontuotantoala mukaan 
luettuna, sekä tarvittaessa asianmukaiset 
ehdotukset. Kun nämä arvioinnit on 
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toteutettu, ne on käännettävä viipymättä 
espanjan, ranskan ja portugalin kielille ja 
toimitettava syrjäisimpien alueiden 
departementtien tai alueiden vaaleilla 
valituille viranomaisille.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mahdollisia seurauksia syrjäisimpien 
alueiden maatalouteen tarkastelevat
vaikutustenarvioinnit tai 
ennakkoarvioinnit on toteutettava heti, 
kun unioni käynnistää kolmansien 
maiden, alueellisten kolmansien 
järjestöjen tai kansainvälisten järjestöjen 
kanssa kauppaneuvottelut, jotka saattavat 
koskea Posei-järjestelmästä tuettavia 
maatalouden aloja, ja kun suunnitellaan 
yhteisen maatalouspolitiikan merkittäviä 
muutoksia. Komissio käyttää näissä 
tutkimuksissa tai arvioinneissa YK:n 
asiassa määrittelemiä kriteereitä.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Edellä olevan 3 a kohdan mukaisten 
vaikutustenarviointien toteuttamisen 
jälkeen on esitettävä tarvittaessa 
muutoksia, joiden avulla pyritään 
mukauttamaan syrjäisimpien alueiden 
maatalous uudenlaiseen tilanteeseen.
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