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Muudatusettepanek 49
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 42 esimest lõiku 
ja artikli 43 lõiget 2,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 349, artikli 42 
esimest lõiku ja artikli 43 lõiget 2,

Or. pt

Selgitus

Määruse õiguslikku alust tuleb laiendada nii, et see hõlmaks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklit 349, mis käsitleb konkreetselt Euroopa Liidu äärepoolseimaid piirkondi.

Muudatusettepanek 50
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) ELi äärepoolseimate piirkondade 
toetamise korra eesmärkide paremaks 
elluviimiseks peaksid POSEI programmid 
hõlmama meetmeid, mis tagavad 
piirkondade varustamise toiduainetega ning 
kohaliku põllumajandustoodangu säilimise 
ja arengu. Asjaomaseid piirkondi käsitlevat 
kavandamistegevust tuleks ühtlustada ning 
komisjoni ja liikmesriikide vahelist 
partnerlust hõlmavat lähenemisviisi tuleks 
muuta süsteemsemaks.

(4) ELi äärepoolseimate piirkondade 
toetamise korra eesmärkide paremaks 
elluviimiseks peavad POSEI programmid 
hõlmama meetmeid, mis tagavad 
piirkondade varustamise toiduainetega ning 
kvaliteetse kohaliku 
põllumajandustoodangu säilimise ja 
arengu, võttes arvesse kliimamuutusest 
tingitud kohustusi. Asjaomaseid piirkondi 
käsitlevat kavandamistegevust tuleks 
ühtlustada ning komisjoni ja liikmesriikide 
vahelist partnerlust hõlmavat 
lähenemisviisi tuleks muuta 
süsteemsemaks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 51
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) ELi äärepoolseimate piirkondade 
toetamise korra eesmärkide paremaks 
elluviimiseks peaksid POSEI programmid 
hõlmama meetmeid, mis tagavad 
piirkondade varustamise toiduainetega ning 
kohaliku põllumajandustoodangu säilimise 
ja arengu. Asjaomaseid piirkondi käsitlevat 
kavandamistegevust tuleks ühtlustada ning 
komisjoni ja liikmesriikide vahelist
partnerlust hõlmavat lähenemisviisi tuleks 
muuta süsteemsemaks.

(4) ELi äärepoolseimate piirkondade 
toetamise korra eesmärkide paremaks 
elluviimiseks peavad POSEI programmid 
hõlmama meetmeid, mis tagavad 
piirkondade varustamise toiduainetega ning 
kohaliku põllumajandustoodangu säilimise 
ja arengu. Asjaomaseid piirkondi käsitlevat 
kavandamistegevust tuleks ühtlustada ning 
komisjoni, liikmesriikide ja kohalike 
omavalitsuste vahelist partnerlust hõlmavat 
lähenemisviisi tuleks muuta 
süsteemsemaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Et mitte kahjustada POSEI 
programmidega toetatavaid eesmärke, 
peaks komisjon läbi viima 
mõjuhinnanguid iga kord, kui peetakse 
läbirääkimisi rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute üle ja kui POSEI 
programmidega toetatavad sektorid võivad 
ohtu sattuda. Teostatud mõjuhinnangud 
edastab komisjon Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja äärepoolseimate 
piirkondade piirkondlikele 
omavalitsustele enne vastavate lepingute 
sõlmimist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 53
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Et mitte kahjustada POSEI 
programmidega toetatavaid eesmärke, 
peaks komisjon läbi viima 
mõjuhinnanguid iga kord, kui peetakse 
läbirääkimisi rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute üle ja kui POSEI 
programmidega toetatavad sektorid võivad 
ohtu sattuda.

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Et tagada äärepoolseimate piirkondade 
varustamine oluliste 
põllumajandustoodetega ja leevendada 
nende äärepoolseimast asukohast tingitud 
lisakulutusi, oleks asjakohane kehtestada 
tarnete erikord. Äärepoolseimate 
piirkondade eriline geograafiline asend 
põhjustab täiendavaid veokulusid 
inimtoiduks ja töötlemiseks ette nähtud 
ning toorainena kasutatavate oluliste 
toodete tarnimisel. Peale selle põhjustavad 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
saarelisest asendist ja väikesest 
põllumajanduspindalast tulenevad 
objektiivsed tegurid äärepoolseimate 
piirkondade ettevõtjatele ja tootjatele 
täiendavaid piiranguid, mis oluliselt 

(6) Ilma et see kahjustaks kohalikku 
tootmist ja selle arengut, on asjakohane 
kehtestada tarnete erikord, et tagada 
äärepoolseimate piirkondade varustamine 
oluliste põllumajandustoodetega ja 
leevendada nende äärepoolseimast 
asukohast tingitud lisakulutusi. 
Äärepoolseimate piirkondade eriline 
geograafiline asend põhjustab täiendavaid 
veokulusid inimtoiduks ja töötlemiseks ette 
nähtud ning toorainena kasutatavate 
oluliste toodete tarnimisel. Peale selle 
põhjustavad äärepoolseimast asukohast, 
eelkõige saarelisest asendist ja väikesest 
põllumajanduspindalast tulenevad 
objektiivsed tegurid äärepoolseimate 
piirkondade ettevõtjatele ja tootjatele 
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pärsivad nende tegevust. Kõnealuseid 
pärssivaid piiranguid saab vähendada 
oluliste toodete hinna alandamisega.

täiendavaid piiranguid, mis oluliselt 
pärsivad nende tegevust. Kõnealuseid 
pärssivaid piiranguid saab vähendada 
oluliste toodete hinna alandamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Et saavutada äärepoolseimates 
piirkondades hindade alandamise eesmärki 
ja leevendada piirkondade äärepoolseimast 
asukohast tingitud lisakulutusi, säilitades 
samal ajal liidu toodete konkurentsivõime, 
tuleks anda abi liidust pärit toodete 
tarnimiseks äärepoolseimatesse 
piirkondadesse. Selle abiga peaks arvesse 
võtma äärepoolseimatesse piirkondadesse 
veo täiendavaid kulusid ja kolmandatesse 
riikidesse ekspordi hindu ning tooraineks ja 
töötlemiseks ette nähtud saaduste puhul 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
saarelisest asendist ja väheviljakast 
pinnasest tingitud lisakulutusi.

(8) Et saavutada äärepoolseimates 
piirkondades hindade alandamise eesmärki 
piirkondade äärepoolseimast asukohast 
tingitud lisakulutuste leevendamise kaudu
ning võimaldada nimetatud 
territooriumite varustamist nende 
kodanike igapäevaeluks hädavajalike 
toodetega, tuleks anda abi liidust pärit 
toodete tarnimiseks äärepoolseimatesse 
piirkondadesse. Selle abiga peaks arvesse 
võtma äärepoolseimatesse piirkondadesse 
veo täiendavaid kulusid ja kolmandatesse 
riikidesse ekspordi hindu ning tooraineks ja 
töötlemiseks ette nähtud saaduste puhul 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
saarelisest asendist ja väheviljakast 
pinnasest tingitud lisakulutusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Et saavutada äärepoolseimates (8) Et saavutada äärepoolseimates 
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piirkondades hindade alandamise eesmärki 
ja leevendada piirkondade äärepoolseimast 
asukohast tingitud lisakulutusi, säilitades 
samal ajal liidu toodete konkurentsivõime, 
tuleks anda abi liidust pärit toodete 
tarnimiseks äärepoolseimatesse 
piirkondadesse. Selle abiga peaks arvesse 
võtma äärepoolseimatesse piirkondadesse 
veo täiendavaid kulusid ja kolmandatesse 
riikidesse ekspordi hindu ning tooraineks ja 
töötlemiseks ette nähtud saaduste puhul 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
saarelisest asendist ja väheviljakast 
pinnasest tingitud lisakulutusi.

piirkondades hindade alandamise eesmärki 
ja leevendada piirkondade äärepoolseimast 
asukohast tingitud lisakulutusi, säilitades 
samal ajal äärepoolseimate piirkondade
tootmise konkurentsivõime, tuleks anda abi 
toodete tarnimiseks äärepoolseimatesse 
piirkondadesse. Selle abiga peaks arvesse 
võtma nende toodete äärepoolseimatesse 
piirkondadesse vedamisega seotud
täiendavaid kulusid ja kolmandatesse 
riikidesse ekspordi hindu ning tooraineks ja 
töötlemiseks ette nähtud saaduste puhul 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
saarelisest asendist ja väheviljakast 
pinnasest tingitud lisakulutusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 57
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Et saavutada äärepoolseimates 
piirkondades hindade alandamise eesmärki 
ja leevendada piirkondade äärepoolseimast 
asukohast tingitud lisakulutusi, säilitades 
samal ajal liidu toodete konkurentsivõime, 
tuleks anda abi liidust pärit toodete 
tarnimiseks äärepoolseimatesse 
piirkondadesse. Selle abiga peaks arvesse 
võtma äärepoolseimatesse piirkondadesse 
veo täiendavaid kulusid ja kolmandatesse 
riikidesse ekspordi hindu ning tooraineks ja 
töötlemiseks ette nähtud saaduste puhul 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
saarelisest asendist ja väheviljakast 
pinnasest tingitud lisakulutusi.

(8) Et saavutada äärepoolseimates 
piirkondades hindade alandamise eesmärki 
ja leevendada piirkondade äärepoolseimast 
asukohast tingitud lisakulutusi, säilitades 
samal ajal liidu toodete konkurentsivõime, 
tuleks anda abi liidust pärit toodete 
tarnimiseks äärepoolseimatesse 
piirkondadesse. Selle abiga peaks arvesse 
võtma nende toodete äärepoolseimatesse 
piirkondadesse vedamisega seotud
täiendavaid kulusid ja kolmandatesse 
riikidesse ekspordi hindu ning tooraineks ja 
töötlemiseks ette nähtud saaduste puhul 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
saarelisest asendist ja väheviljakast 
pinnasest tingitud lisakulutusi.

Or. ro
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Muudatusettepanek 58
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Traditsioonilisi sektoreid tuleb 
toetada eriti seetõttu, et see võimaldab neil
säilitada konkurentsivõimet Euroopa 
turul kolmandate riikidega konkureerides 
ning et äsja on Ladina-Ameerika 
riikidega ja Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames 
sõlmitud uued kaubanduslepingud, mis 
raskendavad osade selliste sektorite 
olukorda. Liikmesriigid peavad samas ka 
jälgima, et äärepoolseimates piirkondades 
oleks tagatud mitmekesine 
põllumajandustegevus.

Or. es

Muudatusettepanek 59
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Traditsioonilisi sektoreid on oluline 
toetada eriti seetõttu, et see võimaldab neil 
säilitada toodete kvaliteeti ja 
konkurentsivõimet liidu turul Ladina-
Ameerika ja AKV riikidega konkureerides 
ning et äsja on Ladina-Ameerika 
riikidega ja Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames 
sõlmitud uued kaubanduslepingud, mis 
raskendavad selliste sektorite olukorda. 
Komisjon peaks samas jälgima, et toetus 
nn traditsioonilistele sektoritele (banaanid 
ja suhkruroog) ei kahjustaks arengut 
kõikides teistes sektorites, mis on seotud 
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loomade ja taimede mitmekesistamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuna Réunion toidutraditsioon 
põhineb riisil ning saarel ei toodeta seda 
kohalike vajaduste katmiseks piisavalt, 
tuleks vabastada kõnealuse toote import 
Réunionile mis tahes tollimaksudest.

(17) Kuna Réunionil põhineb
toidutraditsioon riisil ning saarel ei toodeta 
seda kohalike vajaduste katmiseks 
piisavalt, tuleks vabastada kõnealuse toote 
import Réunionile mis tahes 
tollimaksudest.

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootjaid tuleks julgustada 
tootma kvaliteetseid tooteid ning nende 
turustamist tuleks toetada. Selleks 
otstarbeks võib kasulik olla liidu graafilise 
sümboli kasutamine.

(22) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootjaid tuleks julgustada 
tootma kvaliteetseid tooteid ning nende 
turustamist tuleks toetada. Selleks 
otstarbeks võib kasulik olla liidu graafilise 
sümboli kasutamine. Soodustada tuleks 
kvaliteedimärkide, nagu märgiste ja 
kontrollitud päritolunimetuste kasutamist 
äärepoolseimate piirkondade toodete 
väärtustamiseks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 62
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootjaid tuleks julgustada 
tootma kvaliteetseid tooteid ning nende 
turustamist tuleks toetada. Selleks 
otstarbeks võib kasulik olla liidu graafilise 
sümboli kasutamine.

(22) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootjaid tuleks julgustada 
tootma kvaliteetseid tooteid ning nende 
turustamist tuleks toetada. Selleks 
otstarbeks võib kasulik olla liidu graafilise 
sümboli kasutamine. Samuti tuleks 
soodustada ja lihtsustada kontrollitud ja 
garanteeritud päritolunimetuste 
kasutamist äärepoolseimate piirkondade 
toodete väärtustamiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 63
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootjaid tuleks julgustada 
tootma kvaliteetseid tooteid ning nende 
turustamist tuleks toetada. Selleks 
otstarbeks võib kasulik olla liidu graafilise 
sümboli kasutamine.

(22) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootjaid tuleks julgustada 
tootma jätkuvalt kvaliteetseid tooteid ning 
nende turustamist tuleks toetada. Selleks
otstarbeks võib kasulik olla liidu graafilise 
sümboli kasutamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajanduskultuuride taimetervis 
kannatab kliima ja kõnealustes 
piirkondades sel eesmärgil kohaldatavate 
kontrollimeetmete puudulikkusega seotud 
probleemide tõttu. Seetõttu tuleks 
rakendada programme kahjulike 
organismide vastu võitlemiseks muu 
hulgas ka mahepõllumajanduslike 
meetodite abil, samuti tuleks täpsustada 
liidu rahaline toetus selliste programmide 
puhul.

(27) Äärepoolseimate piirkondade 
põllumajanduskultuuride taimetervis 
kannatab kliima ja kõnealustes 
piirkondades seni kasutatavate 
tõrjevahendite puudulikkusega seotud 
probleemide tõttu. Seetõttu tuleks 
kahjulike organismide vastu võitlemiseks 
rakendada tõrje-, teadus- ja 
koolitusprogramme, muu hulgas ka 
säästvate mahepõllumajanduslike 
meetodite abil, samuti tuleks täpsustada 
liidu rahaline toetus selliste programmide 
puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Viinamarjaistandused on Madeiral 
ning Kanaari saartel kõige levinum 
viljeluse liik, olles väga tähtsad ka 
Assooridele, nii et nende säilitamine on 
majanduslikel ja keskkondlikel põhjustel 
vältimatu. Et jätkuvalt tootmist edendada, 
ei kohaldata kõnealustes piirkondades 
määrusega (EÜ) nr 1234/2007 ette nähtud 
loobumislisatasu ega turumehhanisme, 
välja arvatud erakorraline destilleerimine 
Kanaari saartel, mida võib kohaldada juhul, 
kui turg on kvaliteediprobleemide tõttu 
erandlikult häiritud. Samuti on tehnilised 
ning sotsiaal-majanduslikud raskused 
takistanud õigeaegset ümberkorraldust 
Madeira ja Assooride autonoomsetes 
piirkondades, kuhu on istutatud 
viinamarjade hübriidsorte, mis on määruse 
(EÜ) nr 1234/2007 alusel keelatud. 

(28) Viinamarjaistandused on Madeiral 
ning Kanaari saartel kõige levinum 
viljeluse liik ning väga tähtsad 
Assooridele, nii et nende säilitamine on 
majanduslikel, sotsiaalsetel ja 
keskkondlikel põhjustel vältimatu. Et 
jätkuvalt tootmist edendada, ei tuleks 
kohaldada kõnealustes piirkondades 
määrusega (EÜ) nr 1234/2007 ette nähtud 
loobumislisatasu ega turumehhanisme, 
välja arvatud erakorraline destilleerimine 
Kanaari saartel, mida peaks olema võimalik
kohaldada juhul, kui turg on 
kvaliteediprobleemide tõttu erandlikult 
häiritud. Samuti on tehnilised ning sotsiaal-
majanduslikud raskused takistanud 
viinamarjaistanduste õigeaegset 
ümberkorraldust Madeira ja Assooride 
autonoomsetes piirkondades, kuhu on 
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Sellistes viinamarjaistandustes toodetud 
veini kasutatakse üksnes tavapäraseks 
kohalikuks tarbimiseks.

istutatud viinamarjade hübriidsorte, mis on 
määruse (EÜ) nr 1234/2007 alusel 
keelatud. Sellistes viinamarjaistandustes 
toodetud veini kasutatakse üksnes 
tavapäraseks kohalikuks tarbimiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Lehmapiima tootmise toetus Madeiral 
ja Réunionil ei ole olnud piisav, et säilitada 
tasakaal kodumaiste ja välismaiste tarnete 
vahel peamiselt nii sektorit mõjutavate 
tõsiste struktuuriliste raskuste tõttu kui ka 
sektori võimetuse tõttu kohaneda uue 
majanduskeskkonnaga. Selle tulemusena 
tuleks lubada liidust pärit piimapulbrist 
kõrgkuumutatud pulbripiima tootmist, 
pidades silmas kohalikku tarbimisvajadust. 
Tarbija nõuetekohaseks teavitamiseks 
tuleks kehtestada kohustus tähistada toote 
müümisel kasutataval märgistusel 
piimapulbrist toodetud kõrgkuumutatud 
pulbripiima valmistusviis.

(30) Lehmapiima tootmise toetus Madeiral 
ja Réunionil ei ole olnud piisav, et säilitada 
tasakaal kodumaiste ja välismaiste tarnete 
vahel peamiselt nii sektorit mõjutavate 
tõsiste struktuuriliste raskuste tõttu kui ka 
sektori võimetuse tõttu kohaneda uue 
majanduskeskkonnaga. Selle tulemusena 
tuleks jätkuvalt lubada liidust pärit 
piimapulbrist kõrgkuumutatud pulbripiima 
tootmist, et katta suuremal määral
kohalikku tarbimisvajadust, pidades 
seejuures silmas, et kõnealuse sektori 
areng peab püsima jääma. Tarbija 
nõuetekohaseks teavitamiseks tuleks 
kehtestada kohustus märkida piimapulbrist 
toodetud kõrgkuumutatud pulbripiima 
valmistusviis ja värske piima 
protsendimäär. Arvestades piimasektorite 
praegust olukorda Martinique’il ja 
Guadeloupe’il, tuleks kõnealust sätet seal 
rakendada alles siis, kui asjaomane 
liikmesriik on tõestanud sellise meetme 
asjakohasust nende territooriumite jaoks.

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Lehmapiima tootmise toetus Madeiral 
ja Réunionil ei ole olnud piisav, et säilitada 
tasakaal kodumaiste ja välismaiste tarnete 
vahel peamiselt nii sektorit mõjutavate 
tõsiste struktuuriliste raskuste tõttu kui ka 
sektori võimetuse tõttu kohaneda uue 
majanduskeskkonnaga. Selle tulemusena 
tuleks lubada liidust pärit piimapulbrist 
kõrgkuumutatud pulbripiima tootmist, 
pidades silmas kohalikku tarbimisvajadust. 
Tarbija nõuetekohaseks teavitamiseks 
tuleks kehtestada kohustus tähistada toote 
müümisel kasutataval märgistusel 
piimapulbrist toodetud kõrgkuumutatud 
pulbripiima valmistusviis.

(30) Lehmapiima tootmise toetus Madeiral 
ja Réunionil ei ole olnud piisav, et säilitada 
tasakaal kodumaiste ja välismaiste tarnete 
vahel peamiselt sektorit mõjutavate tõsiste 
struktuuriliste raskuste tõttu. Selle 
tulemusena tuleks jätkuvalt lubada liidust 
pärit piimapulbrist kõrgkuumutatud 
pulbripiima tootmist, et katta suuremal 
määral kohalikku tarbimisvajadust, kui 
selle meetmega ei takistata kohapeal 
toodetud piima kogumist ja turustamist 
ega selle tootmise arengu soodustamiseks 
tehtavaid jõupingutusi ning pidades 
silmas, et Réunioni puhul on 
piimatootmise valdkonnas keskpikas 
perspektiivis eesmärgiks omavarustatus. 
Tarbija nõuetekohaseks teavitamiseks 
tuleks kehtestada kohustus tähistada toote 
müümisel kasutataval märgistusel 
piimapulbrist toodetud kõrgkuumutatud 
pulbripiima valmistusviis.

Or. fr

Muudatusettepanek 68
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Käesoleva määruse rakendamine ei 
tohi kahjustada eritoetuste taset, millest 
äärepoolseimad piirkonnad on seni kasu 
saanud. Seetõttu peaks liimesriikidel 
olema sobivate meetmete rakendamiseks 
juba olemas summad, mis liidu poolt
määrusega (EÜ) nr 247/2006 eraldatud 
toetusele.

(35) Käesoleva määruse eesmärkide 
täitmiseks ja eelkõige äärepoolseimate 
piirkondade põllumajandustegevuse 
säilitamise ja vajaliku arengu tagamiseks 
tuleb vaadata üle summad, mille liit on 
juba määrusega (EÜ) nr 247/2006 ette 
nähtud toetuse näol äärepoolseimatele 
piirkondadele eraldanud.
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Or. es

Muudatusettepanek 69
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Alates 2006. aastast on karjakasvatuse 
arengu ja demograafilise surve tõttu 
suurenenud teatavates äärepoolseimates 
piirkondades, eelkõige Assooridel ja 
Prantsusmaa ülemeredepartemangudes, 
vajadus oluliste toodete järgi. Seetõttu 
tuleks suurendada seda eelarve osa, mida 
liikmesriigid saaksid kasutada asjaomaste 
piirkondade tarnete erikorra puhul.

(36) Alates 2006. aastast on karjakasvatuse 
arengu ja demograafilise surve tõttu 
suurenenud teatavates äärepoolseimates 
piirkondades, eelkõige Assooridel ja 
Prantsusmaa ülemeredepartemangudes, 
vajadus oluliste toodete järgi. Seetõttu 
tuleks suurendada POSEI programmide 
iga-aastast eelarveeraldist ning seda 
eelarve osa, mida liikmesriigid võivad
kasutada asjaomaste piirkondade tarnete 
erikorra puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses on sätestatud 
põllumajandusvaldkonna erimeetmed 
selliste raskuste kõrvaldamiseks, mis on 
tingitud ELi toimimise lepingu artiklis 349 
nimetatud ELi piirkondade (edaspidi 
„äärepoolseimad piirkonnad”) 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
eraldatusest, saarelisest asendist, väikesest 
pindalast, maastikust, halbadest 
ilmastikuoludest ja majanduslikust 
sõltuvusest piiratud hulgast toodetest.

Käesolevas määruses on sätestatud 
põllumajandusvaldkonna erimeetmed 
selliste raskuste kõrvaldamiseks, mis on 
tingitud ELi toimimise lepingu artiklis 349 
nimetatud ELi piirkondade (edaspidi 
„äärepoolseimad piirkonnad”) 
äärepoolseimast asukohast, eelkõige 
eraldatusest, saarelisest asendist, väikesest 
pindalast, maastikust, halbadest 
ilmastikuoludest ja kliimamuutuse 
tagajärgede vältimatust süvenemisest ning
majanduslikust sõltuvusest piiratud hulgast 
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toodetest.

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagada äärepoolseimate piirkondade 
varustamine inimtoiduks ja töötlemiseks 
ette nähtud ning toorainena kasutatavate 
oluliste põllumajandustoodetega;

a) tagada äärepoolseimate piirkondade 
varustamine inimtoiduks ja töötlemiseks 
oluliste ning põllumajandusliku toorainena 
kasutatavate toodetega, leevendades 
äärepoolseima asukoha lisakulutusi, ilma 
et see kahjustaks kohalikku tootmist ja 
selle arengut;

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitada ja arendada 
põllumajandustegevust äärepoolseimates 
piirkondades, sh kohalike toodete tootmist, 
töötlemist ja turustamist.

b) säilitada ja arendada äärepoolseimate 
piirkondade jätkusuutlikku
põllumajandustegevust, sh kvaliteetsete
kohalike toodete tootmist, töötlemist ja 
turustamist, et saavutada nendel 
territooriumitel lõpuks omavarustatus 
toiduainetega ja vältida seega kaupade 
tarbetut vedu.

Or. fr
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Muudatusettepanek 73
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitada ja arendada 
põllumajandustegevust äärepoolseimates 
piirkondades, sh kohalike toodete tootmist, 
töötlemist ja turustamist.

b) säilitada, arendada ja mitmekesistada 
nii palju kui võimalik äärepoolseimate 
piirkondade jätkusuutlikku 
põllumajandustegevust, sh kohalike 
toodete tootmist, töötlemist ja turustamist,
tagades seejuures tootjatele piisava 
sissetuleku.

Or. es

Muudatusettepanek 74
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitada ja arendada 
põllumajandustegevust äärepoolseimates 
piirkondades, sh kohalike toodete tootmist, 
töötlemist ja turustamist.

b) säilitada ja arendada äärepoolseimate 
piirkondade põllumajandustegevust, sh 
kohalike saaduste ja toodete tootmist, 
töötlemist ja turustamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 75
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) soodustada teadustegevust ja 
innovatsiooni, et aidata eelkõige kaasa 
kõrge lisaväärtusega jätkusuutliku 
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põllumajandustoodangu tekkele.

Or. fr

Muudatusettepanek 76
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) erimeetmeid kohaliku 
põllumajandustootmise toetamiseks 
vastavalt IV peatükile.

b) erimeetmeid jätkusuutliku kohaliku 
põllumajandustootmise toetamiseks 
vastavalt IV peatükile.

Or. fr

Muudatusettepanek 77
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) erimeetmeid kohaliku 
põllumajandustootmise toetamiseks 
vastavalt IV peatükile.

b) erimeetmeid kohaliku 
põllumajandustootmise toetamiseks 
vastavalt IV peatükis sätestatule.

Or. fr

Muudatusettepanek 78
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) meetmeid, mis võimaldavad arendada 
teadus- ja innovatsiooniprogramme kõrge 
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lisaväärtusega jätkusuutliku 
põllumajanduse tekkeks.

Or. fr

Muudatusettepanek 79
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Asjakohasel geograafilisel tasandil 
konsulteeritakse POSEI programmide 
eelnõude osas enne nende komisjonile 
heakskiitmiseks esitamist ametivõimude, 
pädevate kohalike omavalitsuste, pädevate 
organisatsioonide, esindus- ja/või 
kutseorganisatsioonidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teadusuuringute toetust, st meetmeid 
teadusuuringute kavade toetamiseks või 
meetmeid, mis vastavalt nõukogu otsusele 
2009/470/EÜ9 on liidupoolse rahastamise 
tingimustele vastavad;

välja jäetud

__________________
9 ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

Or. fr
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Muudatusettepanek 81
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) programmide, sealhulgas reklaami, 
järelevalve ja hindamise tõhusat ja 
nõuetekohast rakendamist tagavaid 
meetmeid ja kvantitatiivsete näitajate 
määratlusi programmi hindamiseks;

c) programmide, sealhulgas reklaami, 
järelevalve ja hindamise tõhusat ja 
nõuetekohast rakendamist tagavaid 
meetmeid ja kvantitatiivsete näitajate 
määratlusi programmi hindamiseks, 
kusjuures nimetatud meetmed hõlmavad 
muu hulgas kohaliku tootmise 
toetusmeetmete järelevalve ja hindamise 
komitee loomist;

Or. es

Muudatusettepanek 82
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et programme äärepoolseimate 
piirkondade nõuetele ja väljapakutud 
strateegiale paremini kohandada, esitavad
liikmesriigid POSEI programmidega 
hõlmatud meetmete aastahinnangu alusel 
komisjonile artikli 29 lõigetes 2 ja 3 
osutatud rahaliste toetuste raames oma 
muudatusettepanekud. Komisjon võtab 
programmi muudatusettepanekute 
esitamise ühtlustatud korra rakendusaktiga 
vastu.

2. Et programme äärepoolseimate 
piirkondade nõuetele ja väljapakutud 
strateegiale paremini kohandada, võivad
liikmesriigid POSEI programmidega 
hõlmatud meetmete aastahinnangu alusel 
ning pärast kohalike omavalitsustega 
konsulteerimist esitada komisjonile artikli 
29 lõigetes 2 ja 3 osutatud rahaliste toetuste 
raames oma muudatusettepanekud. 
Komisjon võtab programmi 
muudatusettepanekute esitamise 
ühtlustatud korra rakendusaktiga vastu.

Or. fr
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Muudatusettepanek 83
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Abi ei anta nende toodete tarnimiseks, 
mille suhtes on juba kohaldatud tarnete 
erikorra soodustusi muus äärepoolseimas 
piirkonnas.

3. Abi ei anta nende toodete tarnimiseks, 
mille suhtes on juba kohaldatud tarnete 
erikorra soodustusi muus äärepoolseimas 
piirkonnas, järgides artiklit 12, milles 
käsitletakse eelise jõudmist lõpptarbijani.

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaubavoogusid ülejäänud liiduga; b) kaubavoogusid ülejäänud liiduga ja 
tagajärgi kliimamuutusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vajaduse korral asjaolu, et erikord ei 
tohi takistada kohaliku tootmise 
arendamist.

d) asjaolu, et erikord ei tohi takistada 
kohaliku tootmise arendamist, mõõtes 
eelkõige tähelepanelikult mõju, mida 
tarnimiseks antav abi avaldab toodetele, 
mida ka kohapeal toodetakse, ning nende 
arengupotentsiaalile.
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Or. fr

Muudatusettepanek 86
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) eksporditud kolmandatesse riikidesse 
või lähetatud ülejäänud liitu tavapärase 
lähetamise või eksportimise piires. 
Kõnealused kogused on komisjon 
kehtestanud rakendusaktiga, võttes arvesse 
1989., 1990. ja 1991. aasta keskmist 
lähetamist või eksporti;

a) eksporditud kolmandatesse riikidesse 
või lähetatud ülejäänud liitu keskmisele 
lähetamisele või keskmisele 
eksportimisele vastavate koguste piires. 
Kõnealused kogused on komisjon 
kehtestanud rakendusaktiga, võttes arvesse 
representatiivseid andmeid ajavahemiku 
kohta, mis ei tohi hõlmata rohkem kui 
jooksvale aastale eelnenud viit aastat;

Or. fr

Muudatusettepanek 87
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) eksporditud kolmandatesse riikidesse 
või lähetatud ülejäänud liitu tavapärase 
lähetamise või eksportimise piires.
Kõnealused kogused on komisjon 
kehtestanud rakendusaktiga, võttes arvesse 
1989., 1990. ja 1991. aasta keskmist 
lähetamist või eksporti;

a) eksporditud kolmandatesse riikidesse 
või lähetatud ülejäänud liitu tavapärase 
lähetamise või eksportimise piires. 
Kõnealused kogused on komisjon 
kehtestanud rakendusaktiga, võttes arvesse 
keskmist lähetamist või eksporti jooksvale 
aastale eelnenud kolme aasta jooksul ning 
seades alampiiriks lähetamiste või 
ekspordi 1989., 1990. ja 1991. aasta
keskmise;

Or. pt
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Selgitus

Ülejäänud liitu eksporditavad või lähetatavad kogused peavad kajastama turu arengut ning 
nende kindlaksmääramisel tuleb eelkõige arvesse võtta jooksvale aastale eelnenud kolme 
aasta keskmist.

Muudatusettepanek 88
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) eksporditud kolmandatesse riikidesse 
või lähetatud ülejäänud liitu tavapärase 
lähetamise või eksportimise piires. 
Kõnealused kogused on komisjon 
kehtestanud rakendusaktiga, võttes arvesse 
1989., 1990. ja 1991. aasta keskmist 
lähetamist või eksporti;

a) eksporditud kolmandatesse riikidesse 
või lähetatud ülejäänud liitu tavapärase 
lähetamise või eksportimise piires. 
Kõnealused kogused on komisjon 
kehtestanud rakendusaktiga, võttes arvesse 
kolme parima aasta keskmist lähetamist 
või eksporti;

Or. pt

Muudatusettepanek 89
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) eksporditud kolmandatesse riikidesse 
piirkondlike kaubavoogude raames 
vastavalt komisjoni poolt rakendusaktiga 
sätestatud korras määratud sihtkohtadele 
ja tingimustele;

b) eksporditud kolmandatesse riikidesse 
piirkondlike kaubavoogude raames;

Or. pt

Selgitus

Komisjoni pakutud sõnastus piirab suuresti äärepoolseimate piirkondade agrotööstussektori 
kasvu, kuna sellega kehtestatakse aegunud kogused ja ekspordi sihtkohad, mis ei kajasta 
mingil moel hetkeolukorda.
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Muudatusettepanek 90
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lähetatud Assooridelt Madeirale või 
vastupidi;

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 91
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lähetatud Assooride, Madeira ja 
Kanaari saarte piirkondade vahel.

Or. pt

Muudatusettepanek 92
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lähetatud Madeiralt Kanaari saartele 
või vastupidi;

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 93
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevas peatükis mõistetakse 
„piirkondliku kaubanduse” all komisjoni 
rakendusaktiga kindlaks määratud
kolmandate riikide päritolu kaubatarneid
ülemeredepartemangudesse, Assooridele, 
Madeirale ja Kanaari saartele.

3. Käesolevas peatükis mõistetakse 
„piirkondliku kaubanduse” all iga 
ülemeredepartemangu, Assooride, Madeira 
ja Kanaari saarte puhul kaubatarneid
kolmandatesse riikidesse.

Or. pt

Selgitus

Komisjoni pakutud sõnastus piirab suuresti äärepoolseimate piirkondade agrotööstussektori 
kasvu, kuna sellega kehtestatakse aegunud kogused ja ekspordi sihtkohad, mis ei kajasta 
mingil moel hetkeolukorda.

Muudatusettepanek 94
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi see osa, milles käsitletakse 
kohalikku põllumajandustootmist toetavaid 
meetmeid, hõlmab vähemalt järgmisi 
üksikasju:

2. Programmi need osad, milles 
käsitletakse kohalikku 
põllumajandustootmist toetavaid 
meetmeid, hõlmavad vähemalt järgmisi 
üksikasju:

Or. fr

Muudatusettepanek 95
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) väljapakutud strateegia kirjeldust, seatud b) väljapakutud strateegia kirjeldust, seatud 
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prioriteete ning üldisi ja kvantitatiivseid 
eesmärke, samuti eelhindamist, mis näitab 
oodatavat majanduslikku, keskkonnaalast 
ja sotsiaalset mõju, sealhulgas mõju 
tööhõivele;

prioriteete ning kvantitatiivseid üld- ja 
tegevuseesmärke, samuti eelhindamist, mis 
näitab oodatavat majanduslikku, 
keskkonnaalast ja sotsiaalset mõju, 
sealhulgas mõju tööhõivele, kohalike 
toodete kvaliteeti ja meetmete positiivset 
mõju kliimamuutusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 96
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) abi eraldamise tingimused, asjaomased 
tooted ja kogused;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 97
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) programmiga kehtestatud ühe või mitme 
eesmärgi saavutamiseks ettenähtud 
meetme või tegevuse kohta kehtestatud 
abisumma.

f) abisummat, mis on kehtestatud iga 
meetme kohta, ja eeldatavat summat iga 
tegevuse jaoks, mis on ette nähtud 
programmiga kehtestatud ühe või mitme 
eesmärgi saavutamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 98
Rosa Estaràs Ferragut



PE462.855v01-00 26/32 AM\864566ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ülemmäär. välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 99
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad abisaajatele 
väljastada pärast nende projekti 
kinnitamist loa, mis hõlbustab 
eelfinantseerimiseks vajalikke 
pangatoiminguid.

Or. fr

Muudatusettepanek 100
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Olenemata määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 39 lõikest 4 võib käesoleva määruse 
lisaga ette nähtud liidupoolse toetuse 
saamise tingimustele vastavaid aastaseid 
ülemmäärasid tõsta kuni kaks korda 
Assooride järvede kaitsmise meetme puhul 
ja Madeira põllumajandusmaa maastiku ja 
iseloomulike vormide ning eelkõige 
terrasse kaitsvate kivimüüride säilitamise 
meetme puhul.

1. Olenemata määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 39 lõikest 4 võib käesoleva määruse 
lisaga ette nähtud liidupoolse toetuse 
saamise tingimustele vastavaid aastaseid 
ülemmäärasid tõsta kuni kaks korda 
Assooride järvede kaitsmise meetme puhul 
ning Madeira ja Kanaari saarte
põllumajandusmaa maastiku ja 
iseloomulike vormide ning eelkõige 
terrasse kaitsvate kivimüüride säilitamise 
meetme puhul.
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Or. es

Muudatusettepanek 101
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. EAFRD panus äärepoolseimate 
piirkondade programmide jaoks võib 
ulatuda kuni 85 %ni iga määruses (EÜ) 
nr 1698/2005 kindlaks määratud telje 
puhul.

Or. es

Muudatusettepanek 102
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina määruse (EÜ) nr 1234/9714
artikli 114 lõikest 2, lubatakse Prantsusmaa 
Réunioni ülemeredepartemangul toota liidu 
päritolu piimapulbrist kõrgkuumutatud 
pulbripiima kohalike tarbimisvajaduste 
piires, kui selle meetmega ei takistata 
kohapeal toodetud piima kogumist ja 
turustamist. Kõnealune toode on ette 
nähtud üksnes kohalikuks tarbimiseks.

Erandina määruse (EÜ) nr 1234/2007
artikli 114 lõikest 2, lubatakse Madeiral ja
Prantsusmaa Réunioni 
ülemeredepartemangul toota liidu päritolu 
piimapulbrist kõrgkuumutatud pulbripiima 
kohalike tarbimisvajaduste piires, kui selle 
meetmega ei takistata kohapeal toodetud 
piima kogumist ja turustamist. Kui 
asjaomane liikmesriik tõestab sellise 
meetme asjakohasust Prantsusmaa 
Martinique’i ja Guadeloupe’i 
ülemeredepartemangude jaoks, on 
komisjonil vajaduse korral õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt
artiklile 33, et laiendada kõnealust meedet 
nimetatud departemangudele. Kõnealune 
toode on ette nähtud üksnes kohalikuks 
tarbimiseks.
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Or. fr

Muudatusettepanek 103
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Igal eelarveaastal rahastab liit III ja 
IV peatükiga ette nähtud meetmeid, mis 
peavad hõlmama tarnete erikorra raames 
Portugali ja Prantsusmaa jaoks 
vajalikuks peetavaid 20 % suuruseid 
reaalseid suurendusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 104
Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudele ettenähtud 
eelarvevahendite eraldist suurendatakse 
proportsionaalselt, kui Prantsusmaa 
Mayotte'i ülemeredepartemangust saab 
osa liidu äärepoolseimast piirkonnast.

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Elie Hoarau

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatised ja aruanded Teatised, aruanded ja mõjuhinnangud

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hiljemalt iga aasta 31. juuliks esitavad 
liikmesriigid komisjonile aruande 
käesoleva määrusega ettenähtud meetmete 
rakendamise kohta eelmisel aastal.

2. Hiljemalt iga aasta 30. septembriks
esitavad liikmesriigid komisjonile aruande 
käesoleva määrusega ettenähtud meetmete 
rakendamise kohta eelmisel aastal.

Or. pt

Muudatusettepanek 107
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hiljemalt iga aasta 31. juuliks esitavad 
liikmesriigid komisjonile aruande 
käesoleva määrusega ettenähtud meetmete 
rakendamise kohta eelmisel aastal.

2. Hiljemalt iga aasta 31. augustiks
esitavad liikmesriigid komisjonile aruande 
käesoleva määrusega ettenähtud meetmete 
rakendamise kohta eelmisel aastal.

Or. pt

Selgitus

Tähtaega tuleb pikendada, kuna liikmesriikide pädevad asutused saavad mitmed aruande 
andmed alles juulis ning aruannet ei ole seetõttu võimalik õigeks ajaks valmis saada.
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Muudatusettepanek 108
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hiljemalt 30. juuniks 2015, seejärel iga 
viie aasta möödudes, esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
üldaruande käesoleva määruse alusel 
võetud meetmete mõju kohta (sealhulgas 
banaanisektoris), millele vajaduse korral 
lisatakse asjakohased ettepanekud.

3. Hiljemalt 30. juuniks 2015, seejärel iga 
viie aasta möödudes, esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
üldaruande käesoleva määruse alusel 
võetud meetmete mõju kohta (sealhulgas 
banaani- ja piimasektoris), millele 
vajaduse korral lisatakse asjakohased 
ettepanekud.

Or. pt

Muudatusettepanek 109
Elie Hoarau

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Enne mis tahes läbirääkimiste 
alustamist ühelt poolt Euroopa Liidu ja 
teiselt poolt kolmandate riikide või 
piirkondlike või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vahel viib komisjon läbi 
mõjuhinnangud kohalike 
põllumajandustoodete kohta, mida 
toetatakse POSEI programmiga ja mille 
üle võidakse hakata läbirääkimisi pidama. 
Komisjon lähtub nende mõjuhinnangute 
puhul Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kindlaksmääratud 
kriteeriumitest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 110
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Rahvusvaheliste kaubanduslepingute 
jõustumise või ühise 
põllumajanduspoliitika oluliste 
muudatuste korral tuleb läbi viia 
mõjuhinnanguid äärepoolsete 
piirkondade põllumajanduse ja eelkõige 
nende tähtsaimate toodete kohta.

Or. pt

Muudatusettepanek 111
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Lõike 3 a kohaselt läbiviidud 
mõjuhinnangute järel tuleb vajaduse 
korral esitada muudatusettepanekuid, et 
kohandada äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandust paremini uute 
tingimustega.

Or. pt

Muudatusettepanek 112
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
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Hilisem muutmine
Hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon uusi, 
eelkõige rahastamisalaseid ettepanekuid, 
mille eesmärk on võtta arvesse Mayotte’i 
territooriumile äärepoolseima piirkonna 
staatuse andmist ning uusi 
mitmekesistamisega seotud sektoreid.

Or. fr


