
AM\565946SV.doc PE 357.829v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för regional utveckling

3.5.2005 PE 357.829v01-00

ÄNDRINGSFÖRSLAG 30-41

Förslag till yttrande (PE 355.784v01-00)
Emanuel Jardim Fernandes
Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden

Förslag till förordning (KOM(2004)0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 30
Skäl 1

(1) De yttersta randområdenas speciella 
geografiska läge i förhållande till 
försörjningskällorna när det gäller vissa 
produkter som är nödvändiga som livsmedel, 
för bearbetningsindustrin och som 
insatsvaror inom jordbruket, medför höga 
transportkostnader för regionen. Objektiva 
faktorer som har samband med regionens 
övärldskaraktär och läge i gemenskapens 
yttersta randområden, medför ytterligare 
begränsningar för ekonomiska aktörer och 
producenter i de yttersta randområdena som 
blir till svåra hinder för deras verksamhet. 
Effekterna av dessa hinder kan lindras 
genom att priset på ovannämnda 
basprodukter sänks. Således bör en särskild 
försörjningsordning införas för att garantera 
de yttersta randområdena försörjning samt 

(1) De yttersta randområdenas speciella 
geografiska läge i förhållande till 
försörjningskällorna när det gäller vissa 
produkter som är nödvändiga som livsmedel, 
för bearbetningsindustrin och som 
insatsvaror inom jordbruket, medför höga 
transportkostnader för regionen. Objektiva 
faktorer som har samband med regionens 
övärldskaraktär och läge i gemenskapens 
yttersta randområden, medför ytterligare 
begränsningar för ekonomiska aktörer och 
producenter i de yttersta randområdena som 
blir till svåra hinder för deras verksamhet. I 
vissa fall förstärks övärldskaraktären ännu 
mer för de ekonomiska aktörerna och 
producenterna genom att regionens öar 
även ligger långt från varandra. Effekterna 
av dessa hinder kan lindras genom att priset 
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minska de merkostnader som uppstår till 
följd av deras avlägsenhet, deras 
övärldskaraktär och deras läge i 
gemenskapens yttersta randområden.

på ovannämnda basprodukter sänks. Således 
bör en särskild försörjningsordning införas 
för att garantera de yttersta randområdena 
försörjning samt minska de merkostnader 
som uppstår till följd av deras avlägsenhet, 
deras övärldskaraktär och deras läge i 
gemenskapens yttersta randområden.

Or. fr

Motivering

För att garantera en rättvis fördelning av stödet är det nödvändigt att anpassa det till de olika 
öarnas och de olika landsbygdsområdenas särdrag. Ju mindre och avlägsnare öarna är desto 
dyrare är insatsvarorna och desto lägre priser kommer jordbrukarna att få för sina 
produkter. Hänsyn bör tas till denna dubbla övärldskaraktär.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 31
Skäl 4

(4) Eftersom de kvantiteter som omfattas av 
den särskilda försörjningsordningen är 
begränsade till de yttersta randområdenas 
försörjningsbehov skapar systemet inga 
störningar på den inre marknaden. Den 
särskilda försörjningsordningens
ekonomiska fördelar bör inte heller leda till 
snedvridning av handeln med de berörda 
produkterna. Därför är det lämpligt att 
förbjuda sändning eller export av dessa 
produkter från de yttersta randområdena. 
Sändning eller export av dessa produkter bör 
däremot vara tillåten när den fördel som 
följt av den särskilda 
försörjningsordningen betalats tillbaka 
eller, när det gäller bearbetade produkter, i 
syfte att möjliggöra regional handel eller 
handel mellan två portugisiska 
randområden. Hänsyn bör tas till 
tredjeländernas traditionella handel med de 
yttersta randområdena som helhet, och med 
anledning av detta bör sådan export av 
bearbetade produkter som svarar mot 
traditionell export tillåtas för alla dessa 

(4) Eftersom de kvantiteter som omfattas av 
den särskilda försörjningsordningen är 
begränsade till de yttersta randområdenas 
försörjningsbehov skapar systemet inga 
störningar på den inre marknaden. Den 
särskilda försörjningsordningens 
ekonomiska fördelar bör inte heller leda till 
snedvridning av handeln med de berörda 
produkterna. Sändning till övriga 
gemenskapen eller export till tredjeländer 
av bearbetade produkter eller produkter 
som genomgått tillräcklig bearbetning eller 
behandling bör däremot vara tillåten i syfte 
att främja den regionala eller traditionella 
handeln och i synnerhet handeln mellan de 
olika randområdena.
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regioner. Denna begränsning gäller inte 
heller traditionella sändningar av 
bearbetade produkter. Det är i klarhetssyfte 
lämpligt att fastställa en referensperiod för 
definitionen av traditionellt exporterade 
eller avsända kvantiteter.

Or. pt

Motivering

Benämningen "bearbetade produkter" hänvisar till produkter som omfattas av de åtgärder 
som fastställs i bestämmelserna om bearbetning under tullkontroll i enlighet med 
gemenskapens tullkodex, till vilka kommissionens förordning (EG) nr 20/2002 av den 
28 december 2001 hänvisar till när det gäller möjligheten till återexport till tredje land eller 
till övriga gemenskapen. Vid sidan om dessa produkter finns det skäl att även beakta 
produkter som genomgått en aktiv förädling och för vilka samma möjligheter gäller i enlighet 
med bestämmelserna i tillämpningsförordningen från 2001 för Posei-programmet (jordbruk).

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 32
Skäl 18

(18) Traditionell verksamhet inom 
djuruppfödningen bör stödjas. I syfte att 
fylla de lokala konsumtionsbehoven i de 
franska utomeuropeiska departement och på 
Madeira är det därför lämpligt att tillåta 
tullfri import från tredjeländer av handjur av 
nötkreatur för uppfödning under vissa 
villkor och inom ramen för en årlig högsta 
gräns. Det är också lämpligt att fortsätta att 
bevilja den möjlighet som genom förordning 
(EG) nr 1782/2003 ges Portugal att överföra 
bidragsrätter för am- och dikor från 
fastlandet till Azorerna, samt att anpassa 
denna stödform till det nya stödsammanhang 
som gäller för de yttersta randområdena.

(18) Traditionell verksamhet inom 
djuruppfödningen bör stödjas. I syfte att 
fylla de lokala konsumtionsbehoven i de 
franska utomeuropeiska departement och på 
Madeira är det därför lämpligt att tillåta 
tullfri import från tredjeländer av handjur av 
nötkreatur för uppfödning under vissa 
villkor och inom ramen för en årlig högsta 
gräns. Det är också lämpligt att fortsätta att 
bevilja den möjlighet som genom förordning 
(EG) nr 1782/2003 ges Portugal att överföra 
bidragsrätter för am- och dikor från 
fastlandet till Azorerna, samt att anpassa 
denna stödform till det nya stödsammanhang 
som gäller för de yttersta randområdena. För 
att fylla det lokala konsumtionsbehovet i de 
franska utomeuropeiska departementen är 
det lämpligt att tillåta tullfri import från 
tredjeländer av hästar, nötkreatur, bufflar, 
får och getter för uppfödning under vissa 
villkor och inom ramen för en årlig högsta 
gräns.
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Or. fr

Motivering

Produktion av nötkött av god kvalitet är ett komplement och, i vissa fall, ett alternativ till 
mjölkproduktion. Import från tredjeländer av djur av olika arter som är anpassade till den 
lokala omgivningen borde göra det möjligt att fylla de lokala konsumtionsbehoven och 
gradvis etablera djurproduktionsverksamhet.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 33
Artikel 4, punkt 2, inledningen

2. Den begränsning som avses i punkt 1 
skall inte gälla sådana produkter som 
bearbetas i de yttersta randområdena med 
utgångspunkt i produkter som omfattats av 
den särskilda försörjningsordningen och

2. Den begränsning som avses i punkt 1 
skall inte gälla sådana produkter som 
bearbetas eller produkter som genomgått 
tillräcklig bearbetning eller behandling i de 
yttersta randområdena med utgångspunkt i 
produkter som omfattats av den särskilda 
försörjningsordningen och som exporteras 
till tredjeländer eller sänds till resten av 
gemenskapen inom ramen för regional 
eller traditionell handel i enlighet med de 
villkor som fastställs i artikel 26.2.

Or. pt

Motivering

Denna ändring ligger i linje med det som fastställs i ändringsförslaget till skäl 4. Den 
traditionella handeln utgörs av de traditionella sändningarna till resten av gemenskapen och 
följaktligen även av de traditionella sändningar till tredjeländer som vid den tidpunkt då 
denna förordning trädde i kraft var aktuella, regelbundna och betydande enligt 
EG-domstolens dom (femte avdelningen) av den 15 maj 2003 i målet C-282/2000: Refinarias 
de Açúcar Reunidas SA (RAR) mot Sociedade de Indústrias Agricolas Açoreanas SA (Sinaga). 
I detta beslut anser EG-domstolen att den nationella domstolen är behörig att bedöma om 
dessa villkor uppfylldes av de sändningar av socker från Azorerna som genomfördes till det 
portugisiska fastlandet. 

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 34
Artikel 9, punkt 1a (ny)
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1a. Gemenskapens stödprogram syftar till 
att främja försörjningen av de lokala 
marknaderna med jordbruksprodukter och 
produktionen av regionala specialiteter, 
särskilt med tanke på genetiska resurser.

Or. de

Motivering

På grund av långa transportvägar till och från öarna är det inte hållbart att inrikta 
jordbruket på massexport och -import av stora mängder livsmedel. I exporthänseende är det 
på lång sikt mer konkurrenskraftigt att satsa på produktion av högkvalitativa regionala 
specialiteter. Den lokala identiteten, som även förstärks genom framställning av särskilda 
produkter, är dessutom en viktig faktor för turismen. En hög grad av självförsörjning genom 
regional handel liksom små och medelstora lokala bearbetningsföretag gör 
livsmedelsförsörjningen tryggare och förbättrar det ekonomiska läget för företagen genom att 
det skapas ett lokalt mervärde.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 35
Artikel 9, punkt 1b (ny)

1b. Gemenskapens stödprogram främjar 
förbättringar av ekologi och livsmiljö på 
landsbygden liksom av användningen och 
den fysiska planeringen av 
landsbygdsområdena genom stöd till en 
hållbar markförvaltning.

Or. de

Motivering

Förbättrad markförvaltning är ett bidrag till en hållbar utformning av jordbruket. 
Förbättringar av ekologi och livsmiljö på landet kan i många regioner i de yttersta 
randomådena både förbättra livsvillkoren för lokalbefolkningen och bidra till att stärka 
turismsektorn.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 36
Artikel 19, punkt 2, stycke 3
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Portugal skall varje år till kommissionen 
överlämna en rapport om hur omställnings-
och omstruktureringsarbetet fortskrider på 
de arealer som odlats med de förbjudna 
direktproducerande hybridvinstockssorterna.

Portugal skall varje år till kommissionen 
överlämna en rapport innehållande de 
uppgifter som erhållits från Azorerna och 
Madeira om hur omställnings- och 
omstruktureringsarbetet fortskrider på de 
arealer som odlats med de förbjudna 
direktproducerande hybridvinstockssorterna.

Or. pt

Motivering

Detta ligger i linje med medlemsstaternas möjligheter att göra en inventering av 
produktionskapaciteten för vin på regional nivå. Denna möjlighet fastställs i artikel 16.2 i 
rådets förordning (EG) nr 1493/1999, inom ramen för bestämmelser om information 
(kapitel IV) avseende produktionskapaciteten (avdelning II).

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 37
Artikel 20, punkt 4, stycke 2

Tillämpningsföreskrifter för denna punkt 
skall antas enligt förfarandet i artikel 26.2. I 
dessa föreskrifter skall det bland annat 
fastställas hur stor kvantitet lokalt 
producerad färsk mjölk som skall blandas i 
den rekonstituerade UHT-mjölk som avses i 
första stycket.

Tillämpningsföreskrifter för denna punkt 
skall antas enligt förfarandet i artikel 26.2. I 
dessa föreskrifter skall det bland annat 
fastställas hur stor kvantitet lokalt 
producerad färsk mjölk som skall blandas i 
den rekonstituerade UHT-mjölk som avses i 
första stycket, en kvantitet som endast är 
obligatorisk om inte avsättningen av lokalt 
producerad mjölk kan garanteras.

Or. pt

Motivering

Syftet är att var mindre sträng med skyldigheten för regionen Madeira att blanda i lokalt 
producerad färsk mjölk, samtidigt som avsättningen av den lokala produktionen garanteras. 

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 38
Artikel 24, punkt 2

2. Gemenskapen skall finansiera de åtgärder 2. Gemenskapen skall finansiera de åtgärder 
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som föreskrivs i avdelningarna II och III i 
den här förordningen med följande belopp:

som föreskrivs i avdelningarna II och III i 
den här förordningen med följande belopp:

– för de franska utomeuropeiska 
departementen 84,7 miljoner euro

– för de franska utomeuropeiska 
departementen 85,7 miljoner euro

– för Azorerna och Madeira: 
77,3 miljoner euro

– för Azorerna och Madeira: 
80,3 miljoner euro

– för Kanarieöarna: 127,3 miljoner euro. – för Kanarieöarna: 131,3 miljoner euro.

Or. pt

Motivering

Till följd av beräkningen av de maximala årliga kvantiteterna på grundval av de belopp som 
avsatts för att finansiera den särskilda försörjningsordningen under 
referensperioden 2002-2004 (perioden då de särskilda försörjningsordningarna konkret 
tillämpades) bör de belopp som fastställts för de utomeuropeiska territorierna, Azorerna och 
Madeira samt för Kanarieöarna, i motsats till perioden 2001-2003, ökas med 1, 3 respektive 
4 miljoner euro.

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 39
Artikel 24, punkt 2

2. Gemenskapen skall finansiera de åtgärder 
som föreskrivs i avdelningarna II och III i 
den här förordningen med följande belopp:

2. Gemenskapen skall finansiera de åtgärder 
som föreskrivs i avdelningarna II och III i 
den här förordningen med ett årligt belopp 
beräknat på grundval av anslagen för 
finansiering av den särskilda 
försörjningsordningen för referensperioden 
2004 för de franska utomeuropeiska 
departementen, med ett genomsnitt av åren 
2002, 2003 och 2004 för Azorerna och 
Madeira samt för Kanarieöarna, samt på 
grundval av gällande utgiftstak för stöd till 
lokal produktion.

– för de franska utomeuropeiska 
departementen 84,7 miljoner euro
– för Azorerna och Madeira: 
77,3 miljoner euro
– för Kanarieöarna: 127,3 miljoner euro.

Or. fr
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Motivering

Mitt förslag till lösning på problemet med att olika randområden har olika situationer är en 
kompromiss med föredragandens ändringsförslag. Genom att enbart basera sig på 
referensperioderna 2001-2003 för att beräkna de totala budgetanslagen till den särskilda 
försörjningsordningen bortser kommissionen från budgetanslagens progressivitet, som var 
särskilt påtaglig 2004, i synnerhet i de franska utomeuropeiska departementen.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 40
Artikel 24, punkt 2a (ny)

2a. Inom ramen för den särskilda 
försörjningsordningen skall importtullar 
som betalats för de produkter som avses i 
artikel 3.1 återföras till de årliga belopp 
som fastställs i punkt 2.

Or. pt

Motivering

Undantaget från tullar för produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen, 
och som härrör från tredje länder, måste beaktas vid fastställandet av de årliga maximala 
kvantiteter som tilldelas de yttersta randområdena, i det fall att dessa områden av 
marknadsrelaterade eller andra skäl inte längre skulle kunna dra nytta av undantaget. Om så 
var fallet skulle nämligen de gemenskapsstöd som beviljats för områdenas försörjning 
allvarligt minska till följd av skyldigheten att betala importtullar. 

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 41
Artikel 24, punkt 3

3. De årliga anslagen för de program som 
föreskrivs i avdelning II får inte överstiga 
följande belopp:

3. De årliga anslagen för de program som 
föreskrivs i avdelning II får inte överstiga 
följande belopp:

– för de franska utomeuropeiska 
departementen: 20,7 miljoner euro

– för de franska utomeuropeiska 
departementen: 21,7 miljoner euro

– för Azorerna och Madeira: 
17,7 miljoner euro

– för Azorerna och Madeira: 
20,3 miljoner euro

– för Kanarieöarna: 72,7 miljoner euro. – för Kanarieöarna: 76,7 miljoner euro.
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Or. pt

Motivering

Till följd av beräkningen av de maximala årliga kvantiteterna på grundval av de belopp som 
avsatts för att finansiera den särskilda försörjningsordningen under 
referensperioden 2002-2004 (perioden då de särskilda försörjningsordningarna konkret 
tillämpades) bör de belopp som fastställts för de utomeuropeiska territorierna, Azorerna och 
Madeira samt för Kanarieöarna, i motsats till perioden 2001-2003, ökas med 1, 3 respektive 
4 miljoner euro.
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