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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Prireikė 30 metų, kad Europos Bendrijoje atsirastų ir būtų įtvirtinta atokiausio regiono 
sąvoka: labiausiai jos atsiradimą paskatino 1978 m. Europos Teisingumo Teismo priimtas 
sprendimas Hansen byloje, Europos Parlamente 1987 m. parengtas M. Ligios pranešimas, 
Europos Vadovų Tarybos pozicijos ir Europos Komisija. Taigi 1989 m. buvo pradėta 
atsižvelgti į atokiausių regionų ypatumus ir parengta atitinkama teisinė bazė, sudaranti 
galimybes patvirtinti priemones, kurias naudojant būtų galima geriau ir teisingiau integruoti 
atokiausius regionus į Europos bendriją. Amsterdamo sutartimi buvo sutvirtinti atokiausiems 
regionams skirtų specialių priemonių teisiniai pagrindai. Lisabonos sutartyje patvirtinta, kad 
atokiausi regionai apibūdinami kaip labai nutolę nuo didžiosios Bendrijos rinkos ir nuolat 
priklausomi nuo tam tikrų veiksnių, dėl kurių jie yra išskirtinėje padėtyje ES ir tai suteikia 
pagrindą jų atžvilgiu taikyti atitinkamas priemones.

Kadangi 1989 m. Europos Sąjungoje pradėta pripažinti atokiausių regionų ypatumus, šie 
metai svarbūs ir atsižvelgiant į Atokiausiems regionams ir saloms skirtas programas (POSEI). 
POSEI buvo pirmoji programa, kurią ES parengė siekdama spręsti atokiausiems regionams 
būdingas problemas.

Atsižvelgiant į tai, patvirtinama nuomonė, kad 349 straipsnis (buvusi 299 traipsnio 2 dalis), 
kartu su 42 straipsnio pirma pastraipa ir 43 straipsnio 2 dalimi, turi likti POSEI reglamento 
teisinis pagrindas.

Pagal 349 straipsnį Regioninės plėtros komitetui numatomas ypatingai svarbus vaidmuo 
nagrinėjant visus su šia sritimi susijusius dokumentus ar reglamentus. Taigi ir šio dokumento 
istorija, ir pats reglamentas labai svarbūs Regioninės plėtros komiteto nariams.

Kodėl atokiausių regionų žemės ūkiui reikia specialios paramos?

Atokiausių regionų žemės ūkis – tai ekonomikos sektorius, kuris strategiškai svarbus dviem 
aspektais. Viena vertus, tai vienas svarbiausių šių regionų užimtumo ir ekonominės plėtros 
veiksnių, kadangi su žemės ūkiu susijusi didžioji dalis darbingų gyventojų. Kita vertus, žemės 
ūkis ir jo įvairovė glaudžiai susiję su apsirūpinimo maistu saugumu, kuris šiems regionams 
dar svarbesnis dėl to, kad jie atskirti, yra salose ir toli nuo Europos žemyno.

Tikslai

Savarankiškas apsirūpinimas maistu, kuriam didėjant turėtų mažėti žemės ūkio produktų 
importas ir kartu išaugti vidaus žemės ūkio produkcijos lygis ir didėti gaminamų žemės ūkio 
produktų įvairovė, yra svarbiausias atokiausių regionų ir jų plėtros strategijų aspektas.

Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad norint įvykdyti šią užduotį nereikia tradicinių (bananų, 
cukraus, romo) sektorių keisti naujais sektoriais. Įvairovė ir žemės ūkio įvairinimo pastangos 
veiksmingos tuomet, kai gerai veikia tradiciniai sektoriai. Parama tradiciniams sektoriams 
reikalinga dar ir dėl to, kad sudaro galimybes jiems likti konkurencingiems Europos rinkoje 
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atsižvelgiant į Lotynų Amerikos ir AKR šalių sudaromą konkurenciją. Minėtose šalyse 
gamybos ir darbo užmokesčio kaštai daug mažesni, be to, jos turi galimybę dėl masto 
ekonomijos sumažinti šias išlaidas tiek, kiek to padaryti negali atokiausi regionai dėl savo 
geografinės padėties (salos), atokumo nuo didžiosios Europos rinkos ir savo nevalstybinio, 
bet regioninio administracinio statuso. Vis dėlto pelnas, gaunamas realizuojant tradicinių 
sektorių produktus ir šalutinius produktus, turi būti teisingai padalytas ūkininkams, 
perdirbėjams ir platintojams, kad kiekvienas galėtų deramai gyventi iš savo veiklos.

Vertinimas ir reformos

Buvusią programą POSEI (nuo 2006 m. iki dabar) galima vertinti kaip gerą ir sėkmingą, tai 
matyti iš Europos Audito Rūmų ataskaitos ir iš Europos Komisijos užsakytos bei 2010 m. 
paskelbtos ataskaitos. Taigi dabar reikia išlaikyti ir užtikrinti šios priemonės tęstinumą bei 
valdymo lankstumą, kuris buvo pagrindinis programos sėkmės veiksnys. Atsižvelgdamas į tai, 
pranešėjas nori pabrėžti, kad Europos Komisija turėtų atlikti poveikio tyrimą kaskart, kai 
pasirašomi tarptautiniai prekybos susitarimai ir pagal POSEI remiamiems sektoriams gali 
grėsti pavojus.

Vis dėlto reikėtų geriau apibrėžti tikslus, kurių siekiama pagal POSEI, ir juos pritaikyti 
atsižvelgiant į atokiausių regionų problemas. Siekiant šio tikslo reikėtų į POSEI įtraukti 
atskirą uždavinį plėtoti vietos žemės ūkį ir sumažinti importą.

Be to, reikia numatyti naują POSEI tikslą įgyvendinti mokslinių tyrimų ir mokymo 
programas, kurios gali padėti plėtoti tvarius ir didelę papildomą naudą teikiančius žemės ūkio 
produktus. Tam būtina suderinti programą POSEI ir 2008 m. Komisijos komunikatą dėl 
naujos atokiausiems regionams skirtos strategijos.

Būtina, kad visuose atokiausiuose regionuose ir ypač Prancūzijoje išrinkti atokiausių regionų 
už žemės ūkį atsakingi vietos bendruomenių vadovai kiek galima daugiau dalyvautų POSEI. 
Dėmesys vietos regionams yra svarbiausias POSEI aspektas, taigi išrinkti atstovai turi 
prisiimti savo atsakomybės dalį ją įgyvendinant. 

Europos Komisija turi nuolat centralizuotai vertinti POSEI programas, kad numatyti tikslai 
būtų konkrečiai ir veiksmingai įgyvendinami.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnio 
pirmą pastraipą ir 43 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 349 straipsnį,  
42 straipsnio pirmą pastraipą ir 43 
straipsnio 2 dalį,

Pagrindimas

Reglamento teisinis pagrindas turėtų būti išplėstas įtraukiant Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 349 straipsnį, kuriame kalbama apie atokiausius Europos Sąjungos regionus.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Kad atokiausiems Sąjungos regionams 
taikomos tvarkos siekiai būtų geriau 
įgyvendinti, į POSEI programas reikėtų 
įtraukti priemones, kuriomis būtų 
užtikrintas žemės ūkio produktų tiekimas 
bei vietinės žemės ūkio produktų gamybos 
išsaugojimas ir plėtojimas. Reikėtų 
suartinti atitinkamų regionų planavimo 
lygmenis, o Komisijos ir valstybių narių 
partnerystę padaryti sistematingesnę.

(4) Kad atokiausiems Sąjungos regionams 
taikomos tvarkos siekiai būtų geriau 
įgyvendinti, į POSEI programas reikėtų 
įtraukti priemones, kuriomis būtų 
užtikrintas žemės ūkio produktų tiekimas 
bei kokybiškos vietinės žemės ūkio 
produktų gamybos išsaugojimas ir 
plėtojimas, atsižvelgiant į suvaržymus, 
susijusius su kova su klimato kaita. 
Reikėtų suartinti atitinkamų regionų 
planavimo lygmenis, o Komisijos,
valstybių narių ir renkamų departamento 
arba regiono valdžios institucijų 
atokiausiuose regionuose partnerystę 
padaryti sistematingesnę.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Siekiant išvengti neigiamo poveikio 
POSEI programų tikslų įgyvendinimui, 
Komisija, vykdydama derybas dėl 
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tarptautinių susitarimų, dėl kurių gali 
kilti pavojus pagal POSEI programas 
remiamiems sektoriams, kiekvieną kartą 
atlieka poveikio įvertinimą arba išankstinį 
galimų padarinių tyrimą (pagal JT 
nustatytus kriterijus). Atliktą poveikio 
vertinimą arba išankstinį galimų 
padarinių tyrimą Komisija, prieš 
sudarydama atitinkamus tarptautinius 
susitarimus, pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir renkamoms 
departamento arba regiono valdžios 
institucijoms atokiausiuose regionuose.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kad atokiausiems regionams būtų 
užtikrintas būtiniausių produktų tiekimas ir 
sumažėtų dėl šių regionų atokumo 
atsirandančių papildomų išlaidų, reikėtų 
nustatyti specialią tiekimo tvarką. Dėl 
atokiausių regionų ypatingos geografinės 
padėties, tiekiant žmonėms vartoti, 
perdirbti arba žemės ūkyje naudoti 
būtiniausius produktus, atsiranda 
papildomų transporto išlaidų. Be to, dėl jų 
atokumo, ypač dėl izoliuotumo ir nedidelių 
žemės ūkiui tinkančių plotų atsirandantys 
kiti objektyvūs veiksniai dar labiau suvaržo 
atokiausių regionų ūkinės veiklos 
vykdytojus bei gamintojus ir labai kenkia 
jų veiklai. Šios kliūtys gali būti 
sušvelnintos sumažinant minėtų būtiniausių 
produktų kainą.

(6) Nedarant poveikio vietos gamybai ir 
jos plėtrai, reikėtų nustatyti specialią 
tiekimo tvarką, kad atokiausiems 
regionams būtų užtikrintas būtiniausių 
produktų tiekimas ir sumažėtų dėl šių 
regionų atokumo atsirandančių papildomų 
išlaidų. Dėl atokiausių regionų ypatingos 
geografinės padėties, tiekiant žmonėms 
vartoti, perdirbti arba žemės ūkyje naudoti 
būtiniausius produktus, atsiranda 
papildomų transporto išlaidų. Be to, dėl jų 
atokumo, ypač dėl izoliuotumo ir nedidelių 
žemės ūkiui tinkančių plotų atsirandantys 
kiti objektyvūs veiksniai dar labiau suvaržo 
atokiausių regionų ūkinės veiklos 
vykdytojus bei gamintojus ir labai kenkia 
jų veiklai. Šios kliūtys gali būti 
sušvelnintos sumažinant minėtų būtiniausių 
produktų kainą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti
kainas atokiausiuose regionuose ir 
sumažinti papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl jų atokumo ir tuo pačiu 
metu išlaikyti Sąjungos produktų 
konkurencingumą, pagalba turėtų būti 
teikiama Sąjungos kilmės produktų 
tiekimui į atokiausius regionus. Teikiant 
tokią pagalbą turėtų būti atsižvelgiama į 
papildomas vežimo į atokiausius regionus 
išlaidas bei eksportui į trečiąsias šalis 
taikomas kainas ir, jei tai yra žemės ūkyje 
naudojami ir perdirbimui skirti produktai, į 
papildomas išlaidas, atsirandančias dėl 
atokumo, ypač dėl izoliuotumo ir nedidelio 
ploto.

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti 
kainas atokiausiuose regionuose 
sumažinant papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl jų atokumo, ir tuo pačiu 
metu išlaikyti atokiausių regionų produktų 
konkurencingumą, pagalba turėtų būti 
teikiama Sąjungos produktų tiekimui į 
atokiausius regionus. Teikiant tokią 
pagalbą turėtų būti atsižvelgiama į 
papildomas išlaidas, susijusias su šių 
produktų vežimu į atokiausius regionus,
bei eksportui į trečiąsias šalis taikomas 
kainas ir, jei tai yra žemės ūkyje naudojami 
ir perdirbimui skirti produktai, į 
papildomas išlaidas, atsirandančias dėl 
atokumo, ypač dėl izoliuotumo ir nedidelio 
ploto.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Parama tradiciniams sektoriams ypač 
reikalinga dėl to, kad sudaro galimybes 
jiems likti konkurencingiems Sąjungos 
rinkoje atsižvelgiant į trečiųjų šalių
sudaromą konkurenciją, ir dėl to, kad 
neseniai buvo pasirašyti nauji prekybos 
susitarimai su Lotynų Amerikos šalimis ir 
pagal Pasaulio prekybos organizacijos 
sistemą, dėl kurių šiems sektoriams kyla 
sunkumų. Vis dėlto Komisija ir valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad 
vadinamiesiems tradiciniams sektoriams 
teikiama parama neturėtų neigiamo 
poveikio visų kitų sektorių, skirtų 
gyvulininkystės ir augalininkystės 
produkcijai įvairinti, vystymuisi.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Tačiau turėtų būti imtasi tinkamų 
priemonių, kurios sudarytų sąlygas 
restruktūrizuoti Azorų salų cukraus 
gamybos sektorių. Šiose priemonėse turėtų 
būti atsižvelgiama į tai, kad Azorų salų 
cukraus sektorius gali būti gyvybingas tik 
užtikrinus tam tikrą gamybos ir perdirbimo 
lygį. Atsižvelgiant į tai, išimties tvarka ir 
toliau turėtų būti leidžiama, kad cukraus 
išsiuntimas iš Azorų salų į likusią Sąjungos 
dalį ne ilgesniu kaip penkerių metų 
laikotarpiu viršytų tradicinius srautus, 
palaipsniui mažinant metinį kiekį.
Kadangi kiekis, kurį galima persiųsti, bus 
proporcingas ir ribojamas tuo, kas tikrai 
būtina vietos cukraus gamybos ir 
perdirbimo gyvybingumui užtikrinti, 
laikinas cukraus išsiuntimas iš Azorų salų 
neturės neigiamos įtakos Sąjungos vidaus 
rinkai.

(14) Tačiau turėtų būti imtasi tinkamų 
priemonių, kurios sudarytų sąlygas 
restruktūrizuoti Azorų salų cukraus 
gamybos sektorių. Šiose priemonėse turėtų 
būti atsižvelgiama į tai, kad Azorų salų 
cukraus sektorius gali būti gyvybingas tik 
užtikrinus tam tikrą gamybos ir perdirbimo 
lygį. Atsižvelgiant į tai, ir toliau turi būti 
leidžiama, kad cukraus išsiuntimas iš 
Azorų salų į likusią Sąjungos dalį viršytų 
tradicinius srautus. Kadangi kiekis, kurį 
galima persiųsti, bus ribojamas tuo, kas 
tikrai būtina vietos cukraus gamybos ir 
perdirbimo gyvybingumui užtikrinti,  
cukraus išsiuntimas iš Azorų salų neturės 
neigiamos įtakos Sąjungos vidaus rinkai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kadangi ryžiai yra pagrindinis 
Reunjono mitybos elementas, o vietoje jų
neužauginama tiek, kad būtų patenkinti 
poreikiai, reikėtų ir toliau leisti netaikyti 
importo muitų šiam produktui, jį 
importuojant į Reunjoną.

(17) Kadangi ryžiai yra pagrindinis 
mitybos elementas Reunjone ir ryžių 
apdorojimo bei balinimo pramonės 
įmonės čia veikia jau daugelį metų, bet 
kadangi Reunjone ryžių neužauginama 
tiek, kad būtų patenkinti vietos poreikiai, 
reikėtų ir toliau leisti netaikyti importo 
muitų šiam produktui, jį importuojant į 
Reunjoną.

Pakeitimas 9
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Atokiausių regionų ūkininkai turėtų 
būti skatinami tiekti kokybiškus produktus, 
o prekyba jais turėtų būti palengvinama. 
Šiuo tikslu gali būti naudingas Sąjungos 
nustatyto grafinio simbolio naudojimas.

(22) Atokiausių regionų ūkininkai turėtų 
būti skatinami ir toliau tiekti kokybiškus 
produktus, o prekyba jais turėtų būti 
palengvinama. Šiuo tikslu gali būti 
naudingas Sąjungos nustatyto grafinio 
simbolio naudojimas. Be to, siekiant 
skatinti vartoti atokiausių regionų 
produktus, turėtų būti remiamas kokybės 
ženklų, pvz., etikečių arba registruotų 
kilmės vietos nuorodų, naudojimas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Atokiausių regionų žemės ūkio pasėlių 
fitosanitarinei padėčiai turi įtakos 
konkrečios problemos, susijusios su 
klimatu ir šiuose departamentuose iki šiol 
taikytų kontrolės priemonių 
nepakankamumu. Todėl turėtų būti 
įgyvendinamos kovos su kenksmingais 
organizmais, taip pat ir naudojant 
organinius metodus, programos. Turėtų 
būti tiksliai nurodytas Sąjungos finansinis 
įnašas į tokias programas.

(27) Atokiausių regionų žemės ūkio pasėlių 
fitosanitarinei padėčiai turi įtakos 
konkrečios problemos, susijusios su 
klimatu ir šiuose departamentuose iki šiol 
taikytų kontrolės priemonių 
nepakankamumu. Todėl turėtų būti 
įgyvendinamos kovos su kenksmingais 
organizmais, mokslinių tyrimų ir mokymo
programos, kurios iš esmės būtų pagrįstos 
tvarių ir aplinkos apsaugą užtikrinančių 
metodų naudojimu. Turėtų būti tiksliai 
nurodytas Sąjungos finansinis įnašas į 
tokias programas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Vynuogynų, kurie Madeiros ir Kanarų 
salų regione yra labiausiai paplitusi 

(28) Vynuogynų, kurie Madeiros ir Kanarų 
salų regione yra labiausiai paplitusi 
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ūkininkavimo rūšis ir užima svarbią vietą 
Azorų salose, išsaugojimas yra būtinas tiek 
dėl ekonominių, tiek dėl aplinkos apsaugos 
priežasčių. Siekiant remti gamybą, šiuose 
regionuose neturėtų būti taikomos nei 
išmokos už auginimo nutraukimą, nei 
rinkos mechanizmai, numatyti Reglamente 
(EB) Nr. 1234/2007, tačiau Kanarų salose 
turėtų būti galima taikyti distiliavimo 
krizės atveju priemones, jeigu rinka ypač 
sutrikdoma dėl kokybės problemų. Be to, 
techniniai, socialiniai ir ekonominiai 
sunkumai sutrukdė per nustatytą laiką 
visiškai pakeisti Madeiros ir Azorų salų 
regionų plotus, kurie buvo apsodinti 
hibridinėmis vynmedžių veislėmis, 
draudžiamomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1234/2007. Šiuose vynuogynuose 
pagamintas vynas yra skirtas tik 
tradiciniam vietiniam vartojimui.

ūkininkavimo rūšis ir užima svarbią vietą 
Azorų salose, išsaugojimas yra būtinas dėl 
ekonominių, socialinių ir aplinkos 
apsaugos priežasčių. Siekiant remti 
gamybą, šiuose regionuose neturėtų būti 
taikomos nei išmokos už auginimo 
nutraukimą, nei rinkos mechanizmai, 
numatyti Reglamente (EB) Nr. 1234/2007, 
tačiau Kanarų salose turėtų būti galima 
taikyti distiliavimo krizės atveju 
priemones, jeigu rinka ypač sutrikdoma dėl 
kokybės problemų. Be to, techniniai, 
socialiniai ir ekonominiai sunkumai 
sutrukdė per nustatytą laiką visiškai 
pakeisti Madeiros ir Azorų salų regionų 
plotus, kurie buvo apsodinti hibridinėmis 
vynmedžių veislėmis, draudžiamomis 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007. 
Šiuose vynuogynuose pagamintas vynas 
yra skirtas tik tradiciniam vietiniam 
vartojimui.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nepaisant skiriamos paramos karvės 
pieno gamybai Madeiroje ir Reunjone 
nepavyko išlaikyti vidaus ir išorės tiekimo 
pusiausvyros, visų pirma dėl didelių 
struktūrinių sunkumų, su kuriais 
susiduriama šiame sektoriuje, ir menkų šio 
sektoriaus galimybių prisitaikyti prie 
naujos ekonominės aplinkos. Todėl ir 
toliau turėtų būti leidžiama iš Sąjungos 
kilmės pieno miltelių gaminti ypač aukšta 
temperatūra (UHT) apdorotą pieną, kad 
būtų galima geriau patenkinti vietinius 
vartojimo poreikius. Siekiant geriau 
informuoti vartotoją, reikėtų numatyti 
prievolę ant pardavimo etiketės nurodyti, 
kad tai yra ypač aukšta temperatūra (UHT) 
apdorotas pienas iš pieno miltelių.

(30) Nepaisant skiriamos paramos karvės 
pieno gamybai Madeiroje ir Reunjone 
nepavyko išlaikyti vidaus ir išorės tiekimo 
pusiausvyros, visų pirma dėl didelių 
struktūrinių sunkumų, su kuriais 
susiduriama šiame sektoriuje, ir šio 
sektoriaus problemų siekiant prisitaikyti 
prie naujos ekonominės aplinkos. Todėl ir 
toliau turėtų būti leidžiama iš Sąjungos 
kilmės pieno miltelių gaminti ypač aukšta 
temperatūra (UHT) apdorotą pieną, kad 
būtų galima geriau patenkinti vietinius 
vartojimo poreikius, jei ši priemonė 
netrukdo surinkti ir realizuoti visą vietoje 
pagamintą pieną ir nekenkia pastangoms 
skatinti šio gamybos sektoriaus plėtrą, 
siekiant vidutinės trukmės laikotarpiu 
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užtikrinti savarankišką Reunjono 
apsirūpinimą pieno produktais. Siekiant 
geriau informuoti vartotoją, reikėtų 
numatyti prievolę ant pardavimo etiketės 
nurodyti, kad tai yra ypač aukšta 
temperatūra (UHT) apdorotas pienas iš 
pieno miltelių. Šią nuostatą turėtų būti 
galima taikyti Martinikai, Gvianai ir 
Gvadelupai, jei Prancūzija pateiktų 
atitinkamą prašymą ir pagrįstų šį prašymą 
vietos veikėjų noru pasinaudoti šia 
galimybe ir jų pajėgumais skatinti pieno 
sektoriaus vystymąsi.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Įgyvendinant šį reglamentą neturėtų 
būti sumažintas konkrečios paramos, kuri 
iki šiol buvo skiriama atokiausiems 
regionams, dydis. Todėl, tam kad būtų 
įgyvendintos atitinkamos priemonės, 
valstybės narės turėtų turėti lėšų, 
atitinkančių pagal Reglamentą (EB) Nr. 
247/2006 jau skirtą Sąjungos paramą.

(35) Siekiant užtikrinti, kad šio 
reglamento tikslai, visų pirma siekis 
išlaikyti ir plėtoti žemės ūkio veiklą 
atokiausiuose regionuose, būtų 
įgyvendinti, reikėtų persvarstyti lėšas, 
atitinkančias pagal Reglamentą (EB) Nr. 
247/2006 atokiausiems regionams jau 
skirtą Sąjungos paramą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti būtiniausių žmonėms vartoti, 
perdirbti arba naudoti žemės ūkyje skirtų 
produktų tiekimą atokiausiems regionams, 
sumažinant dėl šių regionų atokumo 
atsirandančias papildomas išlaidas;

a) užtikrinti būtiniausių žmonėms vartoti, 
perdirbti arba naudoti žemės ūkyje skirtų 
produktų tiekimą atokiausiems regionams, 
sumažinant dėl šių regionų atokumo 
atsirandančias papildomas išlaidas, 
nedarant neigiamo poveikio vietos 
gamybai ir jos plėtrai;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išsaugoti ir plėtoti atokiausių regionų 
žemės ūkio veiklą, įskaitant vietinių 
produktų gamybą, perdirbimą ir prekybą 
jais.

b) užtikrinti tvarų atokiausių regionų 
sektorių, skirtų gyvulininkystės ir 
augalininkystės produkcijai įvairinti, 
vystymąsi ir juos plėtoti, įskaitant vietinių 
produktų gamybą, perdirbimą ir prekybą 
jais, kad padidinus vietos gamybą ir 
sumažinus mokesčius iš esmės pagerėtų 
vietos gyventojų galimybės savarankiškai 
apsirūpinti maistu;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrinti vadinamųjų tradicinių 
žemės ūkio sektorių vystymąsi 
atokiausiuose regionuose, įskaitant vietos 
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pirminių ir perdirbtų produktų gamybą, 
apdorojimą ir prekybą jais, ir didinti šių 
sektorių konkurencingumą, garantuojant 
sąžiningą pajamų, gautų realizuojant šių 
sektorių produktus ir šalutinius 
produktus, paskirstymą gamintojams, 
perdirbėjams ir platintojams;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) skatinti mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, visų pirma siekiant kurti 
tvarius ir didelę papildomą naudą 
teikiančius žemės ūkio produktus.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nurodyti tikslai turi būti 
įgyvendinami vadovaujantis visapusišku 
požiūriu, siekiant tvaraus vystymosi ir tuo 
pat metu užtikrinant aplinkos apsaugą bei 
tinkamas gamintojų ir ūkininkų pajamas. 
Be to, šių tikslų turi būti siekiama 
užtikrinant nuolatinį ūkininkų ir 
perdirbėjų mokymą, kad būtų skatinamas 
kokybiškos, našios ir tvarios žemės ūkio 
sektorių veiklos vystymasis.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) specialias paramos vietos žemės ūkio 
produktams priemones, kaip numatyta IV 
skyriuje.

b) specialias paramos vietos žemės ūkio 
produktams priemones, kaip numatyta 
IV skyriuje ir pagal 2 straipsnyje 
nurodytus tikslus.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybė narė gali pateikti tik vieną su 
jos atokiausiais regionais susijusią 
POSEI programą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programa POSEI parengiama tokiam 
geografiniam regionui, kurį suinteresuota 
valstybė narė mano esant tinkamiausiu. 
Programą rengia valstybės narės 
paskirtos kompetentingos institucijos;
valstybė narė, pasikonsultavusi su 
atitinkamo teritorinio lygio 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, programas pateikia 
Komisijai tvirtinti pagal 6 straipsnį.

2. Suinteresuotos valstybės narės paskirta 
institucija arba institucijos parengia 
programas POSEI tokiu geografiniu 
lygmeniu, kuris laikomas tinkamiausiu.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prieš pateikiant programų POSEI 
projektus Komisijai patvirtinti, turi būti 
konsultuojamasis su tinkamo geografinio 
lygmens valdžios institucijomis, 
kompetentingomis departamento arba 
regiono valdžios institucijomis, 
atsakingomis organizacijomis ir 
suinteresuotomis atstovaujančiomis ir 
(arba) profesinėmis organizacijomis.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė gali pateikti tik vieną su 
jos atokiausiais regionais susijusią 
POSEI programą.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai ir 
visoms su programa POSEI susijusioms 
organizacijoms aiškią organizacinę 
programos POSEI rengimo proceso 
schemą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priemonės, kurių imamasi pagal POSEI 
programas, turi atitikti Sąjungos teisę, būti 
suderinamos su kitomis Sąjungos politikos 
kryptimis ir priemonėmis, kurių pagal jas 
imamasi.

1. Priemonės, kurių imamasi pagal POSEI 
programas, turi atitikti Sąjungos teisę, būti 
suderinamos su kitomis Sąjungos politikos 
kryptimis ir priemonėmis, kurių pagal jas 
imamasi, nepažeidžiant Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnio, 
pagal kurį atokiausiems regionams 
suteikiamas specialus statusas siekiant 
užtikrinti jų vystymąsi ir tinkamą 
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integraciją į Sąjungą, įgyvendinant 
konkrečias, šių regionų reikmėms 
pritaikytas programas ir priemones.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paramą mokslinių tyrimų projektams, 
priemonėms, skirtoms remti mokslinius 
projektus arba priemonėms, kurios 
atitinka Sąjungos finansavimo skyrimo 
reikalavimus remiantis Tarybos 
sprendimu 2009/470/EB9;

Išbraukta.

__________________
9OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priemonės, kurių imtasi siekiant 
užtikrinti veiksmingą ir tinkamą programų 
įgyvendinimą, įskaitant reklamos, 
stebėsenos bei įvertinimo priemones, 
konkretūs kiekybiniai rodikliai, naudotini 
atliekant programos įvertinimą;

c) priemonės, kurių imtasi siekiant 
užtikrinti veiksmingą ir tinkamą programų 
įgyvendinimą, įskaitant reklamos, 
stebėsenos bei įvertinimo priemones, 
konkretūs kiekybiniai rodikliai, naudotini 
atliekant programos įvertinimą; pagal šias 
priemones, be kita ko, numatoma įsteigti 
veiksmų, kuriais siekiama paremti vietos 
produktus, stebėsenos ir vertinimo 
komitetą;
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kompetentingų institucijų ir už
programos įgyvendinimą atsakingų įstaigų 
nurodymas ir atitinkamo lygio institucijų ar 
susijusių įstaigų ir socialinių bei 
ekonominių partnerių nurodymas, taip pat 
surengtų konsultacijų rezultatai.

d) kompetentingų institucijų ir už 
programos įgyvendinimą atsakingų įstaigų 
nurodymas ir atitinkamo lygio institucijų,
kompetentingų departamento arba 
regiono valdžios institucijų, susijusių 
įstaigų ir socialinių bei ekonominių 
partnerių nurodymas, taip pat surengtų 
konsultacijų rezultatai.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdamos į 29 straipsnio 2 ir 3 
dalyse nurodytą finansavimą, valstybės 
narės Komisijai pateikia POSEI programos 
projektą.

1. Atsižvelgdamos į 29 straipsnio 2 ir 3 
dalyse nurodytą finansavimą, valstybės 
narės Komisijai pateikia POSEI programos 
projektą. POSEI programos projektą 
Komisija laiko priimtinu tik tuo atveju, jei 
apie jį pranešta kompetentingų renkamų 
departamento arba regiono valdžios 
institucijų vadovams.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamosi į POSEI programų įtrauktų 
priemonių įgyvendinimo metiniu 
įvertinimu ir atsižvelgdamos į 29 straipsnio 
2 ir 3 dalyse nurodytą finansavimą, 
valstybės narės Komisijai gali pateikti 
programų pakeitimo pasiūlymus, kad 
programos būtų geriau pritaikytos prie 

2. Remdamosi į POSEI programų įtrauktų 
priemonių įgyvendinimo metiniu 
įvertinimu ir atsižvelgdamos į 29 straipsnio 
2 ir 3 dalyse nurodytą finansavimą, 
valstybės narės, pasikonsultavusios su 
renkamomis departamento arba regiono 
valdžios institucijomis, Komisijai gali 
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atokiausių regionų poreikių ir siūlomos 
strategijos. Komisija įgyvendinimo aktu 
patvirtina vienodas programos pakeitimo 
pasiūlymų teikimo taisykles.

pateikti programų pakeitimo pasiūlymus, 
kad programos būtų geriau pritaikytos prie
atokiausių regionų poreikių ir siūlomos 
strategijos. Komisija įgyvendinimo aktu 
patvirtina vienodas programos pakeitimo 
pasiūlymų teikimo taisykles.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagalba neskiriama už tiekiamus 
produktus, kuriems speciali tiekimo tvarka 
buvo taikoma kitame atokiausiame regione.

3. Pagalba neskiriama už tiekiamus 
produktus, kuriems speciali tiekimo tvarka 
buvo taikoma kitame atokiausiame regione, 
atsižvelgiant į 12 straipsnio nuostatas dėl 
naudos poveikio.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pirma pastraipa netaikoma Prancūzijos 
užjūrio departamentų tarpusavio prekybos 
srautams.

3. Pirma pastraipa netaikoma Prancūzijos 
užjūrio departamentų tarpusavio prekybos 
srautams, taip pat Prancūzijos užjūrio 
departamentų ir užjūrio teritorijų 
tarpusavio prekybos srautams. Vis dėlto 
Prancūzijos užjūrio departamentų 
tarpusavio prekybos atveju taikomos 
12 straipsnio nuostatos dėl naudos 
poveikio.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra eksportuojami į trečiąsias šalis ar į 
likusią Sąjungos dalį, neviršijant tradicinio 
išsiuntimo ir tradicinio eksporto kiekio. 
Tokį kiekį Komisija nustato įgyvendinimo 
aktu, remdamasi išsiuntimų ar eksporto 
1989, 1990 ir 1991 metais vidurkiu;

a) yra eksportuojami į trečiąsias šalis ar į 
likusią Sąjungos dalį, neviršijant nustatyto
tradicinio išsiuntimo ir tradicinio eksporto 
kiekio. Tokį kiekį Komisija nustato 
įgyvendinimo aktu, kaip atskaitos tašku
remdamasi patvirtintu išsiuntimų ar 
eksporto vidurkiu trejais geriausiais 1989–
2010 m. laikotarpio metais;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) yra eksportuojami į trečiąsias šalis 
vykdant regioninę prekybą; paskirties 
vietas ir sąlygas Komisija nustato 
įgyvendinimo aktu;

b) yra eksportuojami į trečiąsias šalis 
vykdant regioninę prekybą;

Pagrindimas

Pagal Komisijos siūlomą formuluotę ženkliai apribojamos atokiausių regionų žemės ūkio ir 
pramonės sektorių galimybės augti, kadangi nustatomi neaktualūs kiekiai ir eksporto 
paskirties vietos, kurios jokiu būdu neatspindi realybės.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) iš Azorų į Madeirą arba iš Madeiros į 
Azorus siunčiami produktai;

Išbraukta.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tarp Azorų, Madeiros ir Kanarų salų 
regionų siunčiami produktai;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) iš Madeiros į Kanarų salas arba iš 
Kanarų salų į Madeirą siunčiami 
produktai;

Išbraukta.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiame skyriuje „regioninė prekyba“ 
reiškia kiekvieno Prancūzijos užjūrio 
departamento, Azorų, Madeiros ir Kanarų 
salų prekybą su Komisijos įgyvendinimo 
aktu nustatytomis trečiosiomis šalimis.

Šiame skyriuje „regioninė prekyba“ reiškia 
kiekvieno Prancūzijos užjūrio 
departamento, Azorų, Madeiros ir Kanarų 
salų prekybą su trečiosiomis šalimis, 
priklausančiomis toms pačioms 
geografinėms ir vandenų teritorijoms kaip 
tie regionai, ir su trečiosiomis šalimis, su 
kuriomis jie turi istorinių ryšių.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nukrypstant nuo 2 dalies pirmos 
pastraipos a punkto, iš Azorų į likusią 
Sąjungos dalį per penkerius metus
kiekvienais metais galima išsiųsti tokį 

5. Nukrypstant nuo 2 dalies pirmos 
pastraipos a punkto, iš Azorų į likusią 
Sąjungos dalį kiekvienais metais galima 
išsiųsti daugiausiai 3 000 tonų cukraus 



AD\872439LT.doc 21/28 PE462.637v03-00

LT

didžiausią kiekį cukraus (KN kodas 1701): (KN kodas 1701).

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programos dalyje, skirtoje vietinės 
žemės ūkio produktų gamybos 
priemonėms, nurodoma bent tokia 
informacija:

2. Programos dalyse, skirtose vietinės 
žemės ūkio produktų gamybos priemonėms 
ir atitinkančiose 2 straipsnyje nurodytus 
tikslus, nurodoma bent tokia informacija:

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siūlomos strategijos, pasirinktų 
prioritetų ir kiekybinių bendrųjų bei 
veiklos tikslų apibūdinimas, poveikio, 
kurio tikimasi ekonomikos, aplinkos ir 
socialinėje srityse, įskaitant užimtumą, 
įvertinimas;

b) siūlomos strategijos, pasirinktų 
prioritetų ir kiekybinių bendrųjų bei 
veiklos tikslų apibūdinimas, poveikio, 
kurio tikimasi ekonomikos, aplinkos ir 
socialinėje srityse, įskaitant užimtumą ir 
vietos produktų kokybę, įvertinimas;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kiekvienai priemonei ar veiklos rūšiai
nustatytas pagalbos dydis siekiant vieno ar 
kelių programoje numatytų tikslų.

f) kiekvienai priemonei nustatytas pagalbos 
dydis ir kiekvienos rūšies veiklai 
numatytas laikinas pagalbos dydis siekiant 
vieno ar kelių programoje numatytų tikslų.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai gavėjų projektas patvirtinamas, 
valstybės narės gali jiems išduoti 
atitinkamą patvirtinimą, kad jie galėtų 
lengviau gauti išankstinį finansavimą iš 
bankų.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąlygas, kuriomis naudojamas 1 dalyje 
numatytas grafinis simbolis, pasiūlo 
atitinkamos profesinės organizacijos. 
Tokius pasiūlymus ir savo nuomonę 
nacionalinės valdžios institucijos siunčia 
Komisijai.

2. Sąlygas, kuriomis naudojamas 1 dalyje 
numatytas grafinis simbolis, pasiūlo 
atitinkamos profesinės organizacijos. 
Tokius pasiūlymus ir savo nuomonę 
nacionalinės valdžios institucijos,
pasikonsultavusios su renkamomis 
departamento arba regiono valdžios 
institucijomis, siunčia Komisijai.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 46
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 114 straipsnio 2 dalies, 
Madeiroje ir Prancūzijos užjūrio 
departamente Reunjone leidžiama, 
neviršijant vietos vartotojų poreikių, iš 
Sąjungos kilmės pieno miltelių gaminti 
ypač aukšta temperatūra (UHT) apdorotą 
pieną, jei ši priemonė netrukdo surinkti ir 
realizuoti vietoje pagaminto pieno. Šis 
produktas skiriamas tik vietiniam 
vartojimui.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 114 straipsnio 2 dalies, 
Madeiroje ir Prancūzijos užjūrio 
departamente Reunjone leidžiama, 
neviršijant vietos vartotojų poreikių, iš 
Sąjungos kilmės pieno miltelių gaminti 
ypač aukšta temperatūra (UHT) apdorotą 
pieną, jei ši priemonė netrukdo surinkti ir 
realizuoti vietoje pagaminto pieno. Jei 
atitinkama valstybė narė įrodo, kad tokią 
priemonę tikslinga taikyti Prancūzijos 
užjūrio departamentuose Martinikoje ir 
Gvadelupoje, Komisija prireikus pagal 
33 straipsnį gali patvirtinti deleguotuosius 
aktus, kad minėtosios priemonės taikymas 
būtų išplėstas įtraukiant šiuos 
departamentus. Šis produktas skiriamas tik 
vietiniam vartojimui.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienais finansiniais metais Sąjunga 
finansuoja III ir IV skyriuose nurodytas 
priemones neviršydama tokios metinės 
sumos:

Kiekvienais finansiniais metais Sąjunga 
finansuoja III ir IV skyriuose nurodytas 
priemones neviršydama tokios metinės 
minimalios sumos:

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies antros skilties pirma eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

278,41 mln. EUR, 306,41 mln. EUR,
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies antros skilties antra eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies antros skilties trečia eilutės

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

268,42 mln. EUR. 295,42 mln. EUR.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekvienais finansiniais metais 
Sąjunga finansuoja III ir IV skyriuose 
nurodytas priemones, pagal kurias turi 
būti numatyta pasiekti 20   realų 
padidinimą pagal specialią tiekimo tvarką, 
kuri būtina Portugalijos ir Prancūzijos 
atvejais.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalies antros skilties pirma eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24,8 mln. EUR, 28,6 mln. EUR,

Pakeitimas 53
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Suteikus atokiausio regiono statusą 
Majoto teritorijai, Komisija, 
atsižvelgdama į naują Majoto teritorijos 
statusą ir siekdama įtraukti konkrečias su 
Majotu susijusias nuostatas, pateikia 
naują pasiūlymą, kurio tikslas būtų 
proporcingai padidinti užjūrio 
departamentams skirtą biudžetą.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisija užtikrina, kad paskirstant 
pagalbą vienos valstybės narės 
atokiausiems regionams vienas ar keli šių 
regionų nepatektų į pernelyg nepalankią 
padėtį.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad būtų užtikrintas tinkamas ir 
proporcingas finansinių priemonių 
paskirstymas studijoms, demonstravimo 
projektams, mokymo ir techninės pagalbos 
priemonėms, Komisija deleguotuoju teisės 
aktu nustato didžiausią metinę sumą, kuri 
gali būti skirta šioms priemonėms.

4. Kad būtų užtikrintas tinkamas ir 
proporcingas finansinių priemonių 
paskirstymas studijoms, mokslinių tyrimų 
ir inovacijų programoms, demonstravimo 
projektams, mokymo ir techninės pagalbos 
priemonėms, Komisija deleguotuoju teisės 
aktu nustato didžiausią metinę sumą, kuri 
gali būti skirta šioms priemonėms.

Pakeitimas 56



PE462.637v03-00 26/28 AD\872439LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimai ir ataskaitos Pranešimai, ataskaitos ir poveikio 
vertinimas

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų 
metų liepos 31 d. pateikia Komisijai 
ataskaitą už praėjusius metus dėl šiame 
reglamente numatytų priemonių 
įgyvendinimo.

2. Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų 
metų rugsėjo 30 d. pateikia Komisijai 
ataskaitą už praėjusius metus dėl šiame 
reglamente numatytų priemonių 
įgyvendinimo.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d., 
o vėliau kas penkeri metai Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
bendrąją ataskaitą apie priemonių, kurių 
buvo imtasi taikant šį reglamentą, įskaitant 
priemones bananų sektoriuje, poveikį, 
prireikus pridedant atitinkamus 
pasiūlymus.

3. Ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d., 
o vėliau kas penkeri metai Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
bendrąją ataskaitą apie priemonių, kurių 
buvo imtasi taikant šį reglamentą, įskaitant 
priemones bananų ir pieno sektoriuose, ir 
veiksmų, kurių buvo imtasi siekiant 
2 straipsnyje nurodytų tikslų, poveikį, 
prireikus pridėdama atitinkamus 
pasiūlymus. Atliktas vertinimas nedelsiant 
išverčiamas į ispanų, prancūzų ir 
portugalų kalbas ir perduodamas 
renkamoms departamento arba regiono 
valdžios institucijoms atokiausiuose 
regionuose.

Pakeitimas 59
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tuo atveju, jei Sąjunga pradeda 
derybas su trečiosiomis šalimis ir 
regioninėmis trečiųjų šalių 
organizacijomis arba tarptautinėmis 
organizacijomis dėl prekybos susitarimų, 
kurie gali turėti poveikio pagal programas 
POSEI remiamiems žemės ūkio 
sektoriams, ir tuo atveju, jei numatoma iš 
esmės keisti bendrą žemės ūkio politiką, 
turi būti atliekamas poveikio vertinimas 
arba išankstinis galimų padarinių žemės 
ūkiui atokiausiuose regionuose tyrimas. 
Šiam vertinimui arba tyrimui atlikti 
Komisija taiko JT nustatytus kriterijus.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Atsižvelgiant į atliktą poveikio 
vertinimą, kaip numatyta 3a dalyje, 
prireikus turėtų būti siūlomi pakeitimai, 
kuriais būtų siekiama geriau pritaikyti 
žemės ūkio veiklą atokiausiuose 
regionuose prie naujų sąlygų.
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