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ĪSS PAMATOJUMS

Bija nepieciešami 30 gadi, lai Eiropas Kopienā tiktu radīts un apstiprināts attālinātības 
jēdziens; Tiesas 1978. gada spriedums Hansen lietā, Eiropas Parlamenta 1987. gada LIGIOS
ziņojums, Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas nostājas bija galvenie šī procesa veicinātāji.
Tādējādi 1989. gadā sāka ņemt vērā attālāko reģionu īpatnības, izstrādājot atbilstošu tiesisku 
regulējumu tādu pasākumu pieņemšanai, lai varētu nodrošināt labāku un pilnvērtīgāku 
attālāko reģionu integrāciju Eiropas Kopienā. Amsterdamas līgumā tika konsolidēts īpašo 
attālākajiem reģioniem paredzēto pasākumu tiesiskais pamats. Lisabonas līgumā tika 
apstiprināts, ka attālinātībai ir raksturīga pārmērīga nošķirtība no lielā Kopienas tirgus un 
pastāvīgi ierobežojumi, kuru ietekmē attālākie reģioni atrodas ārkārtīgi īpatnējā situācijā ES, 
kura ir risināma, īstenojot pielāgotus pasākumus.

1989. gadā tika pirmoreiz atzīta attālāko reģionu īpašā situācija ES, un šim gadam ir arī 
būtiska nozīme attiecībā uz POSEI. POSEI bija pirmā ES izstrādātā programma attālāko 
reģionu problemātikas risināšanai.

Tas atbilst uzskatam, ka 349. pantam (bijušajam 299.2. pantam) papildinājumā ar 42. panta 
pirmo daļu un 43. panta 2. punktu ir jāveido POSEI regulējuma tiesiskais pamats.

349. pantā Reģionālās attīstības komisijai tiek piešķirta īpaša un redzama loma ar to saistīto 
dokumentu vai regulējuma izskatīšanā. Tieši tāpēc gan šī teksta priekšvēsture, gan regula ir 
ļoti svarīga Reģionālās attīstības komisijas locekļiem.

Kāda ir atbalsta lauksaimniecības jomā īpašā nozīme attālākajos reģionos?

Lauksaimniecība ir stratēģiska tautsaimniecības nozare attālākajos reģionos divējādā ziņā. No 
vienas puses, tā ir svarīgākais nodarbinātības un ekonomiskās attīstības līdzeklis šajos 
reģionos, un šajā jomā darbojas liela daļa aktīvo iedzīvotāju. No otras puses, lauksaimniecībai 
un tās dažādošanai ir saistība ar pārtikas nodrošinājuma jēdzienu — šim jēdzienam ir vēl jo 
lielāka nozīme, jo attālākie reģioni ir nošķirti reģioni, kas atrodas uz salām un ir atdalīti no 
Eiropas kontinenta.

Kādi ir mērķi?

Attālākajos reģionos un to attīstības stratēģijās galvenā nozīme ir pašpietiekama pārtikas 
nodrošinājuma līmeņa pieaugumam, kā rezultātā ir jāpanāk lauksaimniecības produktu 
importa samazinājums un vienlaikus iekšējās lauksaimnieciskās ražošanas līmeņa 
paaugstinājums un veidu dažādošana.

Tomēr ir jāsaprot, ka šī problēmjautājuma risināšanai nav nepieciešams tradicionālās nozares 
(banāni, cukurs, rums) aizstāt ar jaunām nozarēm. Dažādošana un lauksaimniecības 
dažādošanas centieni ir sekmīgi, ja norit sekmīgs darbs tradicionālajās nozarēs. Atbalsts 
tradicionālajām nozarēm ir vēl jo nepieciešamāks, jo tas ļauj uzturēt to konkurētspēju Eiropas 
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tirgū, ņemot vērā Latīņamerikas un ĀKK valstu radīto konkurenci. Šajās valstīs ir ievērojami 
zemākas ražošanas un atalgojuma izmaksas, turklāt tās var samazināt cenu slieksni, ko 
attālākajiem reģioniem tikpat kā nav iespējas izdarīt tāpēc, ka tie atrodas uz salām, tālu no 
Eiropas lielā tirgus, un to reģionālās administratīvās, nevalstiskās dabas dēļ. Tomēr no 
tradicionālo nozaru produktiem un blakusproduktiem gūtie ienākumi ir līdzvērtīgi jāsadala 
starp lauksaimniekiem, pārstrādātājiem un izplatītājiem, lai viņi varētu pienācīgi turpināt 
darbību.

Kāds ir rezultāts? Kādas ir izmaiņas?

Iepriekšējās POSEI programmas (no 2006. gada līdz šim brīdim) rezultāts ir labs un pozitīvs, 
un par to liecina Eiropas Revīzijas palātas ziņojums un Eiropas Komisijas pasūtītais ziņojums, 
kas tika publicēts 2010. gadā. Tāpēc ir jāsaglabā šis pasākums, kā arī tam raksturīgā 
pārvaldības elastība, kas ir garantējusi tā panākumus, un jānodrošina tam pastāvīgs atbalsts.
Tāpēc referentam ir jāuzsver, ka Eiropas Komisijai ir jāveic ietekmes novērtējums ikreiz, kad 
tiek parakstīti starptautiski tirdzniecības nolīgumi un var rasties apdraudējumus POSEI
atbalstītajām nozarēm.

Tomēr ir nepieciešams skaidrāk noteikt POSEI mērķus, lai tie atbilstu attālāko reģionu 
radītajam izaicinājumam. Šim nolūkam atsevišķi no pārējiem POSEI paredzētajiem mērķiem 
ir jāparedz iekšējās lauksaimniecības attīstība un importa samazinājums.

Vēl POSEI mērķi ir jāpapildina ar jaunu sadaļu, kuras ietvaros tiek īstenotas pētniecības un 
apmācības programmas, kas var veicināt tādas ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas 
rašanos un attīstību, kurai ir augsta pievienotā vērtība. To nosaka arī nepieciešamība saskaņot 
POSEI programmu ar pēdējo Komisijas 2008. gada paziņojumu par jauno attālākajiem 
reģioniem paredzēto stratēģiju.

Šim nolūkam ir jānodrošina, ka vietējo kompetento pašvaldību attālāko reģionu 
lauksaimniecības jautājumā deleģētie priekšsēdētāji visos attālākajos reģionos un jo īpaši 
Francijā tiek pēc iespējas iesaistīti POSEI. POSEI darbības pamatā ir vietējais līmenis, tāpēc 
deleģētajiem pārstāvjiem ir jādod iespēja uzņemties attiecīgo atbildību.

Visbeidzot, Eiropas Komisijai ir regulāri jāveic centralizēts POSEI programmu novērtējums, 
lai nodrošinātu reālu un efektīvu sasniedzamo mērķu īstenošanu.

GROZĪJUMI
Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 349. pantu, 42. panta 
pirmo daļu un 43. panta 2. punktu,

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai labāk īstenotu Savienības attālāko 
reģionu labā izveidotā režīma mērķus, 
POSEI programmās jāiekļauj pasākumi, ar 
ko garantē lauksaimniecības produktu 
piegādi un uzglabāšanu, kā arī vietējās 
lauksaimnieciskās ražošanas attīstību. Ir 
jātuvina attiecīgo reģionu plānošanas 
līmenis un jāsistematizē partnerattiecību 
pieeja starp Komisiju un dalībvalstīm.

(4) Lai labāk īstenotu Savienības attālāko 
reģionu labā izveidotā režīma mērķus, 
POSEI programmās jāiekļauj pasākumi, ar 
ko garantē lauksaimniecības produktu 
piegādi, kā arī uzglabāšanu, kā arī vietējās 
lauksaimnieciskās ražošanas attīstību. Ir 
jātuvina attiecīgo reģionu plānošanas 
līmenis un jāsistematizē partnerattiecību 
pieeja starp Komisiju, dalībvalstīm un 
attālākajiem reģioniem.

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai netraucētu sasniegt POSEI 
noteiktos mērķus, Komisijai ir jāveic 
ietekmes novērtējums ikreiz, kad tiek 
pārrunāti starptautiski tirdzniecības 
nolīgumi un var rasties apdraudējums 
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POSEI atbalstītajām nozarēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai sasniegtu mērķi pazemināt cenas 
attālākajos reģionos un atvieglinātu papildu 
izmaksas, ko rada šo reģionu attālais, 
izolētais un nomaļais ģeogrāfiskais 
novietojums, vienlaikus saglabājot 
Savienības izcelsmes produktu
konkurētspēju, ir jāpiešķir atbalsts 
Savienības izcelsmes produktu piegādei 
attālākajiem reģioniem. Piešķirot šādu 
atbalstu, ir jāņem vērā papildu izmaksas, 
kas rodas, transportējot produktus uz 
attālākajiem reģioniem, un cenas, ko 
piemēro eksportam uz trešām valstīm, 
un — attiecībā uz lauksaimnieciskās 
ražošanas resursiem un pārstrādei 
paredzētiem produktiem — ar lielo 
ģeogrāfisko attālumu saistītās papildu 
izmaksas, jo īpaši atrašanās uz salām un 
niecīgā teritorija.

(8) Lai sasniegtu mērķi pazemināt cenas 
attālākajos reģionos un atvieglinātu papildu 
izmaksas, ko rada šo reģionu attālais, 
izolētais un nomaļais ģeogrāfiskais 
novietojums, vienlaikus saglabājot attālāko 
reģionu lauksaimnieciskās ražošanas
konkurētspēju, ir jāpiešķir atbalsts 
produktu piegādei attālākajiem reģioniem.
Piešķirot šādu atbalstu, ir jāņem vērā 
papildu izmaksas, kas ir saistītas ar šo 
produktu transportēšanu uz attālākajiem 
reģioniem, un cenas, ko piemēro eksportam 
uz trešām valstīm, un — attiecībā uz 
lauksaimnieciskās ražošanas resursiem un 
pārstrādei paredzētiem produktiem — ar 
lielo ģeogrāfisko attālumu saistītās papildu 
izmaksas, jo īpaši atrašanās uz salām un 
niecīgā teritorija.

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Atbalsts tradicionālajām nozarēm ir 
vēl jo nepieciešamāks, jo tas ļauj uzturēt 
to konkurētspēju Eiropas tirgū, ņemot 
vērā Latīņamerikas un ĀKK valstu radīto 



PA\862651LV.doc 7/25 PE462.637v01-00

LV

konkurenci, un ir parakstīti jauni 
tirdzniecības nolīgumi ar Latīņamerikas 
valstīm un PTO, kuri rada grūtības šīm 
nozarēm. Līdz ar to Komisijas pienākums 
ir uzraudzīt, ka tradicionālajām nozarēm 
(banāni un niedres) piešķirtajam 
atbalstam nav negatīva ietekme uz citu 
nozaru kopumu, kuru pamatā ir dzīvnieku 
un augu izmantošanas dažādošana.

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Attiecībā uz pārstrādes produktiem ir 
jāatļauj preču apmaiņa starp attālākajiem 
reģioniem, lai nodrošinātu tirdzniecību 
starp tiem. Ir jāņem vērā arī preču plūsmas 
reģionālās tirdzniecības ietvaros un 
tradicionālais eksports un preču sūtījumi 
uz Savienību vai trešām valstīm no 
attālākajiem reģioniem, un attiecīgi visiem 
šiem attālākajiem reģioniem jāatļauj 
pārstrādātu produktu eksportēšana, kas 
atbilst tradicionālajai tirdzniecības 
plūsmai. Skaidrības labad ir jāprecizē 
atsauces laikposms šo tradicionāli 
eksportēto vai nosūtīto daudzumu 
noteikšanai.

(13) Attiecībā uz pārstrādes produktiem ir 
jāatļauj preču apmaiņa starp attālākajiem 
reģioniem, lai nodrošinātu tirdzniecību 
starp tiem. Ir jāņem vērā arī preču plūsmas 
reģionālās tirdzniecības ietvaros un 
eksports un preču sūtījumi no attālākajiem 
reģioniem uz Savienību vai trešām valstīm, 
un attiecīgi visiem šiem attālākajiem 
reģioniem jāatļauj pārstrādātu produktu 
eksportēšana.

Or. fr
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tomēr ir jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
Azoru salās varētu īstenot cukura 
pārstrādes nozares vajadzīgo 
pārstrukturēšanu. Veicot šos pasākumus, ir 
jāņem vērā, ka ir jānodrošina noteikts 
produkcijas un pārstrādes līmenis, lai 
cukura nozare Azoru salās būtu 
dzīvotspējīga. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
ierobežotā laikposmā — piecus gadus —
izņēmuma kārtā ir jāatļauj cukura 
nosūtīšana no Azoru salām uz pārējo 
Savienības teritoriju apjomā, kas pārsniedz 
tradicionālās plūsmas, piemērojot 
pakāpeniski samazinātus gada 
ierobežojumus. Tā kā cukura daudzums, 
ko var nosūtīt tālāk, būs proporcionāls
apjomam, kas ir noteikti nepieciešams, lai 
nodrošinātu vietējās cukura ražošanas un 
pārstrādes dzīvotspēju, un tas nepārsniegs 
šo apjomu, cukura īslaicīgai nosūtīšanai no 
Azoru salām nebūs negatīva ietekme uz 
Savienības iekšējo tirgu.

(14) Tomēr ir jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
Azoru salās varētu īstenot cukura 
pārstrādes nozares vajadzīgo 
pārstrukturēšanu. Veicot šos pasākumus, ir 
jāņem vērā, ka ir jānodrošina noteikts 
produkcijas un pārstrādes līmenis, lai 
cukura nozare Azoru salās būtu 
dzīvotspējīga. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
ir jānodrošina cukura nosūtīšana no Azoru 
salām uz pārējo Savienības teritoriju 
apjomā, kas pārsniedz tradicionālās 
plūsmas. Tā kā cukura daudzums, ko var 
nosūtīt tālāk, būs atbilstošs apjomam, kas 
ir noteikti nepieciešams, lai nodrošinātu 
vietējās cukura ražošanas un pārstrādes 
dzīvotspēju, un tas nepārsniegs šo apjomu, 
cukura nosūtīšanai no Azoru salām nebūs 
negatīva ietekme uz Savienības iekšējo 
tirgu.

Or. fr

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Tā kā rīsi ir Reinjonas pārtikas režīma 
pamatelements un tā kā Reinjona pati 
nesaražo šo produktu pietiekamā 
daudzumā, lai apmierinātu vietējās 
vajadzības, ir jāsaglabā atbrīvojums no 
ievedmuitas šā produkta importēšanai 
Reinjonā.

(17) Tā kā rīsi ir Reinjonas pārtikas režīma 
pamatelements, ir jāsaglabā atbrīvojums no 
ievedmuitas šā produkta importēšanai 
Reinjonā.
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Or. fr

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Attālāko reģionu lauksaimnieki ir 
jāmudina piegādāt kvalitatīvus produktus, 
un ir jāsekmē šo produktu tirdzniecība.
Šajā nolūkā varētu būt lietderīgi izmantot 
Savienības ieviestu grafisko simbolu.

(22) Attālāko reģionu lauksaimnieki ir 
jāmudina piegādāt kvalitatīvus produktus, 
un ir jāsekmē šo produktu tirdzniecība.
Šajā nolūkā varētu būt lietderīgi izmantot 
Savienības ieviestu grafisko simbolu. Kā 
arī ir jāiedrošina un jāveicina reģistrētas 
izcelsmes vietas nosaukumu izmantošana, 
lai piešķirtu vērtību attālāko reģionu 
produktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Attālāko reģionu augkopības 
fitosanitāro stāvokli apgrūtina īpašas 
problēmas, kas saistītas ar klimatu, un tur 
piemēroto augu aizsardzības pasākumu 
nepietiekamība. Tādēļ ir jāīsteno 
programmas kaitēkļu apkarošanai, tostarp 
ar bioloģiskām metodēm. Ir jānosaka 
Savienības finansiālais ieguldījums šādās 
programmās.

(27) Attālāko reģionu augkopības 
fitosanitāro stāvokli apgrūtina īpašas 
problēmas, kas saistītas ar klimatu, un tur 
piemēroto augu aizsardzības pasākumu 
nepietiekamība. Tādēļ ir jāīsteno 
programmas kaitēkļu apkarošanai un 
pētniecībai, kuru pamatā galvenokārt ir 
bioloģiskas un videi draudzīgas metodes. 
Ir jānosaka Savienības finansiālais 
ieguldījums šādās programmās.

Or. fr
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Atbalsts govs piena ražošanai Madeirā 
un Reinjonā nav bijis pietiekams, lai 
saglabātu iekšējās un ārējās piegādes 
līdzsvaru, jo īpaši lielo strukturālo grūtību 
dēļ, kas iespaido nozari, un tādēļ, ka 
nozare slikti spēj pielāgoties jauniem 
ekonomikas apstākļiem. Tādēļ, lai pilnīgāk 
nodrošinātu vietējo patēriņu, ir jāturpina 
atļaut atjaunota sterilizēta piena ražošanu, 
izmantojot Savienības izcelsmes piena 
pulveri. Lai pareizi informētu patērētāju, ir 
jāuzliek par pienākumu atjaunota sterilizētā 
piena iegūšanas veidu no piena pulvera 
norādīt uz pārdošanas etiķetes.

(30) Atbalsts govs piena ražošanai Madeirā 
un Reinjonā ir nepieciešams, jo īpaši lielo 
strukturālo grūtību dēļ, kas iespaido nozari.
Tādēļ, lai pilnīgāk nodrošinātu vietējo 
patēriņu, ir jāturpina atļaut atjaunota 
sterilizēta piena ražošanu, izmantojot 
Savienības izcelsmes piena pulveri un 
neatstājot novārtā nepieciešamību 
nodrošināt šīs nozares ilgtspējīgu 
attīstību. Lai pareizi informētu patērētāju, 
ir jāuzliek par pienākumu atjaunota 
sterilizētā piena iegūšanas veidu no piena 
pulvera, kā arī izmantotā svaigā piena un 
piena pulvera procentuālo daudzumu
norādīt uz pārdošanas etiķetes.

Or. fr

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Kopš 2006. gada pieprasījums pēc 
galvenajiem produktiem ir pieaudzis dažos 
attālākajos reģionos, jo īpaši Azoru salās 
un Francijas Aizjūras departamentos 
ganāmpulka palielināšanās un 
demogrāfiskā spiediena pieauguma dēļ
Tātad ir jāpalielina tā dalībvalstu budžeta 
daļa, kuru tās var izmantot īpašajam 
piegādes režīmam attiecīgajos attālākajos 
reģionos.

(36) Kopš 2006. gada pieprasījums pēc 
galvenajiem produktiem ir pieaudzis dažos 
attālākajos reģionos, jo īpaši Azoru salās 
un Francijas Aizjūras departamentos 
ganāmpulka palielināšanās un 
demogrāfiskā spiediena pieauguma dēļ
Tātad ir jāpalielina POSEI budžeta 
ikgadējā dotācija un attiecīgi tā 
dalībvalstu budžeta daļa, kuru tās var 
izmantot īpašajam piegādes režīmam 
attiecīgajos attālākajos reģionos.

Or. fr
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) saglabāt un attīstīt attālāko reģionu 
lauksaimniecisko ražošanu, ieskaitot 
vietējo produktu ražošanu, pārstrādi un 
laišanu tirdzniecībā.

b) nodrošināt pastāvīgu atbalstu un attīstīt
nozares, kurās tiek dažādota dzīvnieku un 
augu izmantošana, attālākajos reģionos, 
ieskaitot vietējo produktu ražošanu, 
pārstrādi un laišanu tirdzniecībā, tādējādi 
būtiski uzlabojot vietējo iedzīvotāju 
pašapgādi, palielinot iekšējās ražošanas 
un samazinot importa apjomu.

Or. fr

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba. saglabāt tradicionālo 
lauksaimniecības darbību, tostarp šo 
produktu ražošanas, pārstrādes un 
realizācijas, attīstību un uzlabot 
konkurētspēju, nodrošinot, ka no 
tradicionālo lauksaimniecības nozaru 
produktiem un apakšproduktiem gūtie 
ienākumi tiek taisnīgi sadalīti starp 
ražotājiem, pārstrādātājiem un 
izplatītājiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb. atbalstīt pētniecību un inovācijas, 
īpaši lai veicinātu tādas ilgtspējīgas 
lauksaimnieciskas ražošanas attīstību, 
kurai ir augsta pievienotā vērtība;

Or. fr

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a 1. punktā minētie mērķi ir jāīsteno, 
ņemot vērā ilgtspējīgu attīstību, un tiem 
vienlaikus jābūt videi draudzīgiem un 
jāgarantē atbilstoši ienākumi ražotājiem 
un lauksaimniekiem. Šie mērķi ir arīdzan 
jāīsteno, lai nodrošinātu pastāvīgu 
apmācību lauksaimniekiem un 
pārstrādātājiem un tādējādi veicinātu 
kvalitatīvu, efektīvu un ilgtspējīgu 
lauksaimniecības nozaru attīstību.

Or. fr

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) īpaši pasākumi, lai palīdzētu vietējai 
lauksaimnieciskajai ražošanai, kā paredzēts 
IV nodaļā.

b) īpaši pasākumi, lai palīdzētu vietējai 
lauksaimnieciskajai ražošanai (MFPAL), 
kurā dažādo dzīvnieku un augu 
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izmantošanu, kā paredzēts IV nodaļā.

Or. fr

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba. īpaši pasākumi, lai palīdzētu 
tradicionālajai lauksaimnieciskajai 
ražošanai (MFPAT), kā paredzēts 
IV nodaļā;

Or. fr

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb. pasākumi, kas veicina pētniecības un 
novatorisma programmu izstrādi tādas 
ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstībai, 
kurai ir augsta pievienotā vērtība.

Or. fr

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis attiecībā uz to 
attālākajiem reģioniem drīkst iesniegt 
tikai vienu POSEI programmu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. POSEI programmu izveido tādā 
ģeogrāfiskajā mērogā, kādu attiecīgā
dalībvalsts uzskata par vispiemērotāko. To 
sagatavo kompetentā iestāde, ko 
izraudzījusies minētā dalībvalsts, kura, 
apspriedusies ar kompetentām iestādēm 
un organizācijām attiecīgajā vietējā 
līmenī, iesniedz to Komisijai 
apstiprināšanai saskaņā ar 6. pantu.

2. POSEI programmu izveido tādā 
ģeogrāfiskajā mērogā, kādu attiecīgās
dalībvalsts izraudzītā iestāde vai iestādes
uzskata par vispiemērotāko

Or. fr

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pirms iesniegt POSEI programmu 
projektus Komisijai apstiprinājuma 
saņemšanai, par tiem ir jākonsultējas ar 
attiecīgā ģeogrāfiskā mēroga iestādēm, 
vietējām kompetentajām pašvaldībām, 
kompetentajām organizācijām, 
pilnvarotajām organizācijām un/vai 
attiecīgajiem speciālistiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts attiecībā uz šiem reģioniem 
var iesniegt tikai vienu POSEI 
programmu.

3. Dalībvalstis iesniedz Komisijai un 
visām attiecīgajām organizācijām, kurām 
POSEI ir saistoša, skaidru POSEI 
programmu ieviešanas procesa 
organizatorisko shēmu.

Or. fr

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 
POSEI programmām, jāatbilst Savienības 
tiesību aktiem un jāsaskan ar pārējām 
Savienības politikas jomām un 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar tām.

1. Pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 
POSEI programmām, jāatbilst Savienības 
tiesību aktiem un jāsaskan ar pārējām 
Savienības politikas jomām un 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar tām, 
neskarot Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 349. pantu par atšķirīga 
regulējuma piemērošanu attālākajiem 
reģioniem, lai veicinātu to attīstību un 
taisnīgu integrāciju Savienībā, īstenojot 
īpašas programmas un instrumentus, kas 
pielāgoti to situācijai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba. pamatojums tam, ka programmu 
dažādie pasākumi atbilst 2. pantā 
noteiktajiem mērķiem, kā arī kritēriji un 
kvantitatīvie rādītāji, ko izmanto 
uzraudzībai un izvērtēšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
5. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) to kompetentu iestāžu un struktūru 
izraudzīšana, kas atbild par programmas 
īstenošanu, un asociētu attiecīgā līmeņa
iestāžu vai struktūru un sociāli ekonomisko 
partneru izraudzīšana, kā arī veikto 
apspriežu iznākums.

d) to kompetentu iestāžu un struktūru 
izraudzīšana, kas atbild par programmas 
īstenošanu, un iestāžu, vietējo kompetento 
pašvaldību, asociētu attiecīgā līmeņa 
struktūru un sociāli ekonomisko partneru 
izraudzīšana, kā arī veikto apspriežu 
iznākums.

Or. fr

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz 29. panta 2. un 3. punktā 
minētā finanšu piešķīruma dalībvalstis 
iesniedz Komisijai POSEI programmas 
projektu.

1. Attiecībā uz 29. panta 2. un 3. punktā 
minētā finanšu piešķīruma dalībvalstis 
iesniedz Komisijai POSEI programmas 
projektu. Komisija drīkst uzskatīt šo 
POSEI programmas projektu par 
pieņemamu tikai tādā gadījumā, ja par to 



PA\862651LV.doc 17/25 PE462.637v01-00

LV

ir informēti vietējo kompetento pašvaldību 
priekšsēdētāji.

Or. fr

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns) (Pirms virsraksta „III nodaļa – Īpašais piegādes režīms”)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Ik pēc trīs gadiem dalībvalstis pārsūta 
Komisijai detalizētu 2. pantā noteikto 
mērķu īstenošanas novērtējumu. Lai 
apkopotu salīdzināmu un atbilstošu 
informāciju, Komisija saskaņā ar 
konsultēšanās procedūru pieņem 
īstenošanas aktu, kurā nosaka 
novērtējumu, kas dalībvalstīm jāveic, 
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regulējumu un elementus. Komisija 
apkopo un analizē dalībvalstu pārsūtītos 
novērtējumus. Tā nosūta minēto 
novērtējumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, attiecīgajām dalībvalstīm un 
attālāko reģionu vietējo kompetento 
pašvaldību priekšsēdētājiem.
Pirmais novērtējums ir īstenojams 
vēlākais 2014. gada 31. decembrī.

Or. fr

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu nepiešķir par tādu produktu 
piegādēm, kuriem īpašais piegādes režīms 
jau ir piemērots citā attālākajā reģionā.

3. Atbalstu nepiešķir par tādu produktu 
piegādēm, kuriem īpašais piegādes režīms 
jau ir piemērots citā attālākajā reģionā. Ja 
notiek piegāde uz citu attālāku reģionu, 
Komisija nodrošina 12. panta noteikumu 
piemērošanu, kurā ir noteikta 
saimnieciskā izdevīguma pārnese.

Or. fr

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
10. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) vajadzību neradīt šķēršļus vietējās 
ražošanas potenciālai attīstībai, īpaši rūpīgi 
nosakot tāda piegādes atbalsta ietekmi, 
kas piešķirts produktiem, kas tiek ražoti 
arī vietējā mērogā, kā arī tā ietekmi uz 
minēto produktu attīstības potenciālu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Produktus, uz ko attiecas īpašais 
piegādes režīms, var eksportēt uz trešām 
valstīm vai pārsūtīt uz pārējo Savienību 
tikai saskaņā ar vienādiem nosacījumiem, 
kurus Komisija nosaka ar īstenošanas aktu 
un kuros ietilpst ievedmuitas nodokļa 
maksāšana vai saņemtā 9. pantā minētā 
atbalsta atmaksāšana.

1. Produktus, uz ko attiecas īpašais 
piegādes režīms un kuri netiek kultivēti, 
audzēti vai pārstrādāti, var atpakaļievest
trešās valstīs vai pārsūtīt uz pārējo 
Savienību tikai saskaņā ar vienādiem 
nosacījumiem, kurus Komisija nosaka ar 
īstenošanas aktu un kuros ietilpst 
ievedmuitas nodokļa maksāšana vai 
saņemtā 9. pantā minētā atbalsta 
atmaksāšana.

Or. fr

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā punkta pirmās daļas nosacījumi 
neattiecas uz tirdzniecības plūsmām starp 
Francijas Aizjūras departamentiem 
(DOM).

3. Šā punkta pirmās daļas nosacījumi 
neattiecas uz tirdzniecības plūsmām starp 
Francijas Aizjūras departamentiem 
(DOM), kā arī Francijas Aizjūras 
departamentiem (DOM) un Aizjūras 
teritorijām (TOM). Tomēr, ja notiek 
tirdzniecība starp Francijas DOM, ir 
piemērojama 12. pantā paredzētā 
saimnieciskā izdevīguma pārnese.

Or. fr
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta pirmā daļa neattiecas 
uz produktiem, kuri pārstrādāti attālākajos 
reģionos un kuru sastāvā ir izejvielas, uz 
ko attiecas īpašais piegādes režīms, ja šos 
produktus:

2. Šā panta 1. punkta pirmā daļa neattiecas 
uz produktiem, kuri kultivēti, audzēti vai 
pārstrādāti attālākajos reģionos un kuru 
sastāvā ir izejvielas, uz ko attiecas īpašais 
piegādes režīms, ja šos produktus:

Or. fr

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) eksportē saistībā ar tradicionālu eksportu 
uz trešām valstīm vai pārsūta saistībā ar 
tradicionāliem sūtījumiem uz pārējo 
Savienību, ievērojot attiecīgo daudzumu 
ierobežojumu. Šos daudzumus nosaka 
Komisija ar īstenošanas aktu, pamatojoties 
uz sūtījumu vai eksporta vidējo apjomu 
1989., 1990. un 1991. gadā Ja nosūtītais 
vai eksportētais daudzums pārsniedz 
vidējo daudzumu, kuru Komisija noteikusi 
īstenošanas aktā saskaņā ar 
konsultēšanās procedūru, Komisija 
paaugstina šo vidējo daudzumu par 10 % 
gadā, sākot ar pirmo gadu, kad tika 
konstatēts vidējā daudzuma pārsniegums;

Or. fr
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Šajā nodaļā jēdziens „reģionāla 
tirdzniecība” ir tirdzniecība, ko Francijas 
Aizjūras departamenti, Azoru salas, 
Madeira un Kanāriju salas veic, izvedot 
produktus uz trešām valstīm ģeogrāfiskās 
un okeāna teritorijās, kurās šie reģioni 
ietilpst, kā arī uz vēsturiski saistītām 
trešām valstīm. Komisija nosaka šo valstu 
sarakstu īstenošanas aktā saskaņā ar 
konsultēšanās procedūru pēc tam, kad ir 
ņemtas vērā dalībvalstu un attiecīgo 
vietējo kompetento pašvaldību 
priekšsēdētāju prasības.

Or. fr

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atkāpjoties no 2. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunkta, piecu gadu laikā katru 
gadu no Azoru salām uz pārējo Savienības 
teritoriju var pārsūtīt šādu maksimālo
cukura (KN kods 1701) daudzumu:

5. Atkāpjoties no 2. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunkta, katru gadu no Azoru salām 
uz pārējo Savienības teritoriju var pārsūtīt 
ne vairāk kā 3000 tonnas cukura 
(KN kods 1701):

Or. fr
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas daļā, kas veltīta 
pasākumiem vietējās lauksaimnieciskās 
ražošanas labā, ietilpst vismaz šādi 
elementi:

2. Programmas daļā, kas veltīta 
pasākumiem vietējās lauksaimnieciskās 
ražošanas labā, ir divas atsevišķas 
apakšdaļas, atsaucoties uz 2. panta 
1. punkta b) un c) apakšpunktu un 
3. panta 1. punktu. Abās minētajās daļās
ietilpst vismaz šādi elementi:

Or. fr

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētā grafiskā 
simbola izmantošanas nosacījumus ierosina 
attiecīgās nozaru organizācijas. Attiecīgo 
valstu iestādes šos priekšlikumus līdz ar 
atzinumu nosūta Komisijai apstiprināšanai.

2. Šā panta 1. punktā paredzētā grafiskā 
simbola izmantošanas nosacījumus ierosina 
attiecīgās nozaru organizācijas. Attiecīgo 
valstu iestādes šos priekšlikumus līdz ar 
atzinumu un pēc konsultēšanās ar 
attiecīgajām vietējām kompetentajām 
pašvaldībām nosūta Komisijai 
apstiprināšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi atjaunota sterilizētā piena iegūšanas 
veidu no piena pulvera skaidri norāda uz 

Šādi atjaunota sterilizētā piena iegūšanas 
veidu no piena pulvera un izmantotā 
svaigā piena un piena pulvera 
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pārdošanas etiķetes. procentuālo daudzumu skaidri, salasāmi 
un redzami norāda uz pārdošanas etiķetes.

Or. fr

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katram finanšu gadam Savienība finansē 
III un IV nodaļā paredzētos pasākumus par 
šādām gada summām:

Katram finanšu gadam Savienība finansē 
III un IV nodaļā paredzētos pasākumus par 
šādām gada minimālajām summām:

Or. fr

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 2. stabiņš – 1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

278,41 miljoni euro 306,41 miljoni euro

Or. fr

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 2. stabiņš – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

106,21 miljoni euro 117,21 miljoni euro

Or. fr
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 2. stabiņš – 3. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

268,42 miljoni euro 295,42 miljoni euro

Or. fr

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts – 2. stabiņš – 1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24,8 miljoni euro 28,6 miljoni euro

Or. fr

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Francijas Aizjūras departamentiem 
paredzētās budžeta apropriācijas tiks 
proporcionāli pārdalītas pēc tam, kad 
Francijas Majotes departaments kļūs par 
Savienības attālāko reģionu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
29. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Komisija uzrauga, lai atbalsta sadale 
starp vienas un tās pašas dalībvalsts 
attālākajiem reģioniem būtu 
proporcionāla un netiktu pieļauta sadale 
par labu vienam vai vairākiem minētajiem 
reģioniem.

Or. fr

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu saprātīgu un 
proporcionālu piešķīrumu izpētes, 
demonstrēšanas projektu, mācību un 
tehniskās palīdzības pasākumu 
finansēšanai, Komisija ar deleģētu aktu 
nosaka gada maksimālo apjomu, kādu var 
piešķirt par šiem pasākumiem.

4. Lai nodrošinātu saprātīgu un 
proporcionālu piešķīrumu izpētes, 
pētniecības un inovāciju programmu,
demonstrēšanas projektu, mācību un 
tehniskās palīdzības pasākumu 
finansēšanai, Komisija ar deleģētu aktu 
nosaka gada maksimālo apjomu, kādu var 
piešķirt par šiem pasākumiem.

Or. fr


