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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentti on katsonut sopivaksi määritellä päätöslauselmassa, jonka se antoi 
komission kertomuksesta toimista, joilla pannaan täytäntöön unionin syrjäisimpien alueiden 
hyväksi EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohta (sellaisena kuin se on hyväksytty 
Amsterdamin sopimuksessa), yleisen ja johdonmukaisen strategian, jolla säädetään alueiden 
kestävästä kehityksestä.

Samaisessa päätöslauselmassa sekä Euroopan parlamentin toukokuussa 2001 antamassa 
mietinnössä tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä pyydettiin erityisten 
hankintajärjestelmien täytäntöönpanon helpottamista. Tällä uudelleentarkastelulla olisi ennen 
kaikkea lisättävä joustavuutta mainittuihin järjestelmiin.

Tästä syystä valmistelija pyytää, että komissio ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
huolestumisen ja ehdotukset järjestelmien hallinnon parantamiseksi:

– Valmistelija tukee direktiiviehdotuksen perustana olevaa komission aikomusta 
mahdollistaa pitkällä aikavälillä nopea reagointi alueiden erityistilanteisiin. 

– Valmistelija suhtautuu myös myönteisesti ajattelutapaan, jolla kannustetaan 
osallistumaan päätöksentekomenettelyyn.

Valmistelija haluaisi kuitenkin ehdottaa joitakin muutoksia, jotka voivat osoittautua 
hyödyllisiksi syrjäisimpien alueiden alueelliselle kehittämiselle. 

Erityisen hankintajärjestelmän, avustusohjelmien ja paikallista maataloustuotantoa koskevien 
tukitoimien tarkoituksena on poistaa taloudelliset erot ja epäsuhdat, jotka aiheutuivat 
syrjäisimpien alueiden liittämisestä Euroopan unioniin. Sitä vastoin rajoituksilla, jotka on 
asetettu erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvien tuotteiden viennille kolmansiin maihin ja 
lähettämiselle muualle yhteisöön, tukahdutetaan elintarvike- ja juomateollisuus ja haitataan 
syrjäisimpien alueiden kehittämistä. On siis taattava maatalouden ja 
elintarviketeollisuusyritysten elinkelpoisuus syrjäisimmillä alueilla. Tämä voidaan saavuttaa 
vain poistamalla kaikki kyseisten alueiden maataloustuotteiden vientirajoitukset.

Asetuksen tarkoituksena on tehdä erityinen hankintajärjestelmä joustavammaksi. Tästä syystä 
valmistelija katsoo, että maataloustuotteet, jotka kuuluvat erilaisiin erityisiin 
hankintajärjestelmiin, eivät saa olla mukana asetuksen liitteessä. Läheisyysperiaatteen 
noudattaminen vaatii pikemminkin, että erilaisten maataloustuotteiden luettelo laaditaan 
kunkin syrjäisimmän alueen erityisissä hankintaohjelmissa.
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Syrjäisimpien alueiden maaseudun kehittäminen riippuu suuresti tuesta, joka on tarkoitettu 
investointeihin, joilla joko pyritään tuotannon monipuolistamiseen, uudelleenjärjestelyihin ja 
kestävään maatalouteen suuntautumiseen tai jotka suunnataan pääasiassa paikallisia 
maataloustuotteita jalostaviin ja kaupan pitäviin yrityksiin. On tarpeen sallia poikkeuksia 
neuvoston asetukseen (EY) N:o 1257/1999, jotta voidaan lisätä tämäntyyppisiin
investointeihin tarkoitetun tuen tehokkuutta. Tässä yhteydessä on huomattava, että pienet ja 
keskisuuret yritykset luovat eniten työpaikkoja niiden liikevaihtoon verrattuna. 
Yhteiskunnalliselta näkökannalta on siis kannattavaa tukea enemmän pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, sillä julkisen tuen ja työpaikkojen luonnin suhde on oleellisinta. 

Tiettyjen, syrjäisimpien alueiden alueelliselle kehittämiselle tärkeiden maatalousalojen on 
selviydyttävä erityisistä ongelmista, joiden ratkaiseminen vaatii soveltuvampia toimia. 

Suurin ongelma Azoreilla on sokerintuotannon elinkelpoisuus, mikä on avaintekijä Azorien 
tasapainoiselle alueelliselle kehittymiselle ja autonomialle. Komission nykyisessä 
ehdotuksessa luvallinen vientimäärä, joka vastaa perinteistä lähettämistä laskettuna 
lähettämisen tai viennin keskiarvon perusteella vuosilta 1989, 1990 ja 1991, ei riitä Azorien 
sokerintuotannon taloudelliselle elinkelpoisuudelle ja se ei myöskään kuvasta tilannetta, kun 
alue liittyi Euroopan yhteisöön.

Viininviljely on tärkeä osa maataloutta tietyillä syrjäisimmillä alueilla. Tästä syystä 
viininviljely tukee alueellista kehittämistä. Ottaen huomioon Azorien viininviljelyn ongelmat 
on myös toivottavaa osoittaa enemmän joustavuutta, kun kyseessä on viljelyn vaiheittainen 
lopettaminen aloilla, joille on istutettu kiellettyjä hybridiviiniköynnöslajikkeita. 

Valmistelija on myös sitä mieltä, että Azorien ja Madeiran on ilmoitettava suoraan, miten 
uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja rakenneuudistus edistyvät niillä viljelyaloilla, joille on 
istutettu kiellettyjä hybridiviiniköynnöslajikkeita, ja tiedottaa tästä keskushallinnolle. Näin 
vältetään Azorien ja Madeiran mahdollisen rankaiseminen sen takia, että Portugalin 
keskushallinto ei ole toimittanut tietoja.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
36 ja 37 artiklan sekä 299 artiklan 

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 

  
1 EYVL / EUVL C ..., ..., s. ....
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2 kohdan, 299 artiklan 2 kohdan,

Perustelu

Ainoastaan 299 artiklan 2 kohta on asianmukainen ja riittävä oikeusperusta asetukselle 
unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Koska erityiseen hankintajärjestelmään 
kuuluvat määrät rajoittuvat syrjäisimpien 
alueiden hankintatarpeisiin, järjestelmä ei 
haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa. Erityisen hankintajärjestelmän 
taloudellisista hyödyistä ei lisäksi saisi 
aiheutua kaupan vääristymiä kyseisten 
tuotteiden osalta. Tästä syystä näiden 
tuotteiden lähettäminen tai vienti 
syrjäisimmiltä alueilta olisi kiellettävä.
Kyseisten tuotteiden lähettäminen tai vienti 
olisi kuitenkin sallittava, kun erityisestä 
hankintajärjestelmästä aiheutuva hyöty 
palautetaan; jalostettujen tuotteiden 
lähettäminen tai vienti olisi lisäksi 
sallittava alueellisen kaupankäynnin tai 
Portugalin kahden syrjäisimmän alueen 
välisen kaupankäynnin mahdollistamiseksi.
Lisäksi olisi otettava huomioon kaikkien 
syrjäisimpien alueiden perinteiset 
kauppavirrat kolmansiin maihin ja sen 
vuoksi sallittava perinteistä vientiä 
vastaavien jalostettujen tuotteiden vienti 
kaikilta syrjäisimmiltä alueilta. Tätä 
rajoitusta ei sovelleta myöskään 
jalostettujen tuotteiden perinteiseen 
lähettämiseen; selkeyden vuoksi on syytä 
täsmentää viitekausi kyseisten perinteisesti 
vietyjen tai lähetettyjen määrien 
määrittelemiseksi.

(4) Koska erityiseen hankintajärjestelmään 
kuuluvat määrät rajoittuvat syrjäisimpien 
alueiden hankintatarpeisiin, järjestelmä ei 
haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa. Erityisen hankintajärjestelmän 
taloudellisista hyödyistä ei lisäksi saisi 
aiheutua kaupan vääristymiä kyseisten 
tuotteiden osalta. Sellaisten tuotteiden 
lähettäminen muualle yhteisöön tai vienti 
kolmansiin maihin olisi kuitenkin sallittava, 
jotka on jalostettu alueellisen tai perinteisen 
kaupankäynnin edistämiseksi ja varsinkin 
erilaisten syrjäisimpien alueiden välisen 
kaupankäynnin edistämiseksi.

Perustelu

Rajoituksilla, jotka on asetettu erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvien tuotteiden viennille 
kolmansiin maihin ja lähettämiselle muualle yhteisöön, tukahdutetaan elintarvike- ja 
juomateollisuus ja haitataan syrjäisimpien alueiden kehittämistä. Rajoitukset haittaavat 
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lisäksi sekä alueiden ja valtioiden välistä yhteistyötä että sopeutumista alueelliseen 
ympäristöön, jota halutaan tukea uudistetulla koheesiopolitiikalla ja syrjäisimpien alueiden 
kestävän kehityksen strategialla.

Tarkistus 3
2 artiklan 1 kohta

1. Otetaan käyttöön erityinen 
hankintajärjestelmä, joka koskee liitteessä I 
lueteltuja ihmisravinnoksi, muiden 
tuotteiden valmistukseen tai maatalouden 
tuotantopanoksina käytettäviä 
välttämättömiä maataloustuotteita 
syrjäisimmillä alueilla.

1. Otetaan käyttöön erityinen 
hankintajärjestelmä, joka koskee 
ihmisravinnoksi, muiden tuotteiden 
valmistukseen tai maatalouden 
tuotantopanoksina käytettäviä 
välttämättömiä maataloustuotteita 
syrjäisimmillä alueilla; kyseiset tuotteet on 
lueteltu 5 artiklassa tarkoitetuissa 
hankintaohjelmissa.

Perustelu

Läheisyysperiaatteen noudattamisen nojalla erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvien 
tuotteiden luettelo on poistettava asetuksesta. Tuotteet on pikemminkin lueteltava 
hankintaohjelmissa, jotka jäsenvaltiot esittävät komissiolle nykyisen asetuksen 5 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 4
2 artiklan 2 kohta

2. Arvioidussa hankintataseessa 
ilmoitetaan määrällisesti liitteessä I 
lueteltujen tuotteiden vuotuiset 
hankintatarpeet. Paikallisille markkinoille 
tarkoitettuja tai perinteisesti muualle 
yhteisöön lähetettäviä taikka alueellisen tai 
perinteisen kaupankäynnin osana 
kolmansiin maihin vietäviä tuotteita 
pakkaavan tai jalostavan teollisuuden 
tarpeista voidaan tehdä erillinen arvioitu 
tase.

Poistetaan.

Perustelu

Seurausta tarkistuksesta 3.
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Tarkistus 5
4 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan a alakohta

a) viedään kolmansiin maihin tai 
lähetetään muualle yhteisöön perinteistä 
lähettämistä tai perinteistä vientiä 
vastaavien määrien rajoissa. Komissio 
vahvistaa nämä määrät ja vastaanottajina 
olevat kolmannet maat 26 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen vuosien 1989, 1990 ja 1991 
lähetysten tai viennin keskiarvon 
perusteella;

Poistetaan.

Perustelu

Ks. tarkistuksen 2 perustelu.

Tarkistus 6
4 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan b alakohta

b) viedään kolmansiin maihin osana 
alueellista kauppaa 26 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
vahvistettuja edellytyksiä;

Poistetaan.

Perustelu

Ks. tarkistuksen 2 perustelu.

Tarkistus 7
4 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan c alakohta

c) lähetetään Azoreilta Madeiralle tai 
Madeiralta Azoreille.

Poistetaan.

Perustelu

Ks. tarkistuksen 2 perustelu.



PE 355.784v01-00 8/17 PA\561987FI.doc

FI

Tarkistus 8
5 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) arvioidun hankintataseen luonnos; a) arvioidun hankintataseen luonnos, jossa 
ilmoitetaan määrällisesti kyseisten 
tuotteiden vuotuiset hankintatarpeet.
Paikallisille markkinoille tarkoitettuja tai 
muualle yhteisöön lähetettäviä taikka 
alueellisen tai perinteisen kaupankäynnin 
osana kolmansiin maihin vietäviä tuotteita 
pakkaavan tai jalostavan teollisuuden 
tarpeista voidaan tehdä erillinen arvioitu 
tase.

Perustelu

Seurausta tarkistuksista 3 ja 4.

Tarkistus 9
5 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

a a) erityiseen hankintajärjestelmään 
kuuluvat tuotteet;

Perustelu

Seurausta tarkistuksesta 3.

Tarkistus 10
5 artiklan 2 kohta

2. Hankintaohjelmat hyväksytään 26 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Liitteessä I olevien tuotteiden 
luetteloa voidaan tarkistaa samaa 
menettelyä noudattaen syrjäisimpien 
alueiden tarpeiden kehityksen mukaan.

2. Hankintaohjelmat hyväksytään 26 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen syrjäisimpien alueiden tarpeiden 
kehityksen mukaan.

Perustelu

Seurausta tarkistuksesta 3.



PA\561987FI.doc 9/17 PE 355.784v01-00

FI

Tarkistus 11
9 artiklan 1 kohta

1. Syrjäisimmillä alueilla otetaan käyttöön 
yhteisön tukiohjelmia, jotka sisältävät EY:n 
perustamissopimuksen kolmannen osan II 
osaston soveltamisalaan kuuluvaa paikallista 
maataloustuotantoa edistäviä 
erityistoimenpiteitä.

1. Syrjäisimmillä alueilla otetaan käyttöön 
monivuotisia yhteisön tukiohjelmia, jotka 
sisältävät EY:n perustamissopimuksen 
kolmannen osan II osaston soveltamisalaan
kuuluvaa paikallista maataloustuotantoa 
edistäviä erityistoimenpiteitä.

Perustelu

Jotta paikallista maataloustuotantoa edistävillä erityistoimenpiteillä voidaan varmistaa 
kyseisen tuotannon kestävän kehityksen jatkuvuus kullakin syrjäisimmällä alueella 10 artiklan 
vaatimusten mukaisesti, tukitoimien suunnittelun on oltava pitkäjänteistä (monivuotista).
Esimerkiksi rakennerahastojen ja Euroopan unionin rahoitusnäkymien suunnittelujakso on 
vuosille 2007–2013.

Tarkistus 12
9 artiklan 2 kohta

2. Yhteisön tukiohjelmia laaditaan kyseisen 
jäsenvaltion soveltuvimmaksi katsomalla 
maantieteellisellä tasolla. Niiden laatimisesta 
vastaavat jäsenvaltion nimeämät 
toimivaltaiset viranomaiset, ja jäsenvaltio 
toimittaa ne komissiolle sen jälkeen, kun se 
on neuvotellut toimivaltaisten viranomaisten 
ja järjestöjen kanssa tarkoituksenmukaisella 
alueellisella tasolla.

2. Yhteisön monivuotisia tukiohjelmia 
laaditaan kyseisen jäsenvaltion 
soveltuvimmaksi katsomalla 
maantieteellisellä tasolla. Niiden laatimisesta 
vastaavat jäsenvaltion nimeämät 
toimivaltaiset viranomaiset, ja jäsenvaltio 
toimittaa ne komissiolle sen jälkeen, kun se 
on neuvotellut toimivaltaisten viranomaisten 
ja järjestöjen kanssa tarkoituksenmukaisella 
alueellisella tasolla.

Perustelu

Ks. tarkistuksen 11 perustelu.

Tarkistus 13
9 artiklan 3 kohta

3. Kunkin syrjäisimmän alueen osalta 
voidaan esittää vain yksi yhteisön 
tukiohjelma.

3. Kunkin syrjäisimmän alueen osalta
voidaan esittää vain yksi yhteisön 
monivuotinen tukiohjelma.
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Perustelu

Ks. tarkistuksen 11 perustelu.

Tarkistus 14
10 artikla

Yhteisön tukiohjelmat sisältävät 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen paikallisen 
maataloustuotannon jatkuvuuden ja 
kehittämisen varmistamiseksi kullakin 
syrjäisimmällä alueella.

Yhteisön monivuotiset tukiohjelmat 
sisältävät toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 
paikallisen maataloustuotannon jatkuvuuden 
ja kehittämisen varmistamiseksi kullakin 
syrjäisimmällä alueella.

Perustelu

Ks. tarkistuksen 11 perustelu.

Tarkistus 15
11 artiklan 1 kohta

1. Tukiohjelmien osana toteutettavien 
toimenpiteiden on noudatettava yhteisön 
lainsäädäntöä ja oltava johdonmukaisia 
muun yhteisön politiikan ja sen mukaisesti 
sovellettavien toimenpiteiden kanssa.

1. Monivuotisten tukiohjelmien osana 
toteutettavien toimenpiteiden on 
noudatettava yhteisön lainsäädäntöä ja 
oltava johdonmukaisia muun yhteisön 
politiikan ja sen mukaisesti sovellettavien 
toimenpiteiden kanssa.

Perustelu

Ks. tarkistuksen 11 perustelu.

Tarkistus 16
11 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. On varmistettava tukiohjelmien osana 
toteutettavien toimenpiteiden 
johdonmukaisuus niiden toimenpiteiden 
kanssa, jotka toteutetaan osana yhteisen 
maatalouspolitiikan muita välineitä ja 
erityisesti yhteisiin markkinajärjestelyihin, 
maaseudun kehittämiseen, tuotteiden 
laatuun, eläinten hyvinvointiin ja ympäristön 
suojeluun liittyviä välineitä.

2. On varmistettava monivuotisten 
tukiohjelmien osana toteutettavien 
toimenpiteiden johdonmukaisuus niiden 
toimenpiteiden kanssa, jotka toteutetaan 
osana yhteisen maatalouspolitiikan muita 
välineitä ja erityisesti yhteisiin 
markkinajärjestelyihin, maaseudun 
kehittämiseen, tuotteiden laatuun, eläinten 
hyvinvointiin ja ympäristön suojeluun 
liittyviä välineitä.
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Perustelu

Ks. tarkistuksen 11 perustelu.

Tarkistus 17
12 artiklan johdantokappale

Yhteisön tukiohjelman on sisällettävä: Yhteisön monivuotisen tukiohjelman on 
sisällettävä:

Perustelu

Ks. tarkistuksen 11 perustelu.

Tarkistus 18
12 artiklan a alakohta

a) kyseisen maataloustuotannon tilanteen 
määrällinen kuvaus, josta käyvät ilmi 
kehityserot, -kuilut ja -mahdollisuudet, 
käytetyt määrärahat ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 3763/91 1, (ETY) 
N:o 1600/92 2, (ETY) 1601/92 3, (EY) 
N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) 
N:o 1454/2001 nojalla toteutettujen toimien 
tärkeimmät tulokset käytettävissä olevat 
arviot huomioon ottaen;

a) kyseisen maataloustuotannon tilanteen 
määrällinen kuvaus, josta käyvät ilmi 
kehityserot, -kuilut ja -mahdollisuudet, 
käytetyt määrärahat ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 1452/2001, (EY) 
N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 
nojalla toteutettujen toimien tärkeimmät 
tulokset käytettävissä olevat arviot 
huomioon ottaen;

_____________
1 EYVL L 356, 24.12.1991, s. 1. Asetus 
kumottu asetuksella (EY) N:o 1452/2001.
_____________
2 EYVL L 173, 27.6.1992, s. 1. Asetus 
kumottu asetuksella (EY) N:o 1453/2001.
_____________
3 EYVL L 173, 27.6.1992, s. 13. Asetus 
kumottu asetuksella (EY) N:o 1454/2001.

Perustelu

Ennen vuotta 2001 toteutettujen toimien tärkeimpien tulosten arviointi on tehty POSEI-
puiteohjelman maataloutta käsittelevän ohjelmalohkon uudistuksessa vuonna 2001. Arviointi 
on esitetty 28. kesäkuuta 2001 annetuissa neuvoston asetuksissa tiettyjä maataloustuotteita 
koskevista erityistoimenpiteistä Ranskan merentakaisten departementtien hyväksi 
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((EY) N:o 1452/2001), Azorien ja Madeiran hyväksi ((EY) N:o 1453/2001) ja 
Kanariansaarten hyväksi ((EY) N:o 1454/2001). Tästä syystä arvioinnissa on käsiteltävä 
ajanjaksoa, joka alkaa edellisestä, vuonna 2001 tehdystä arvioinnista, toisin sanoen erityisten 
hankintajärjestelmien soveltamisajanjaksoa (vuodet 2002, 2003 ja 2004).

Tarkistus 19
12 artiklan d alakohdan 1 a alakohta (uusi)

saman ohjelman toimien välillä voidaan 
käyttää varainhoidollista joustavuutta, kun 
ohjelma on tullut voimaan;

Perustelu

Varainhoidollinen joustavuus saman ohjelman toimien välillä tämän keston aikana on 
tarpeellinen ja välitön seuraus hallintomekanismien yksinkertaistamisesta nopean reagoinnin 
toteuttamiseksi, mitä komissio vaatii ehdotuksessa direktiiviksi (ks. Perustelut).

Tarkistus 20
16 artiklan 1 kohta

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 7 artiklassa säädetään, 
syrjäisimpien alueiden tuen kokonaisarvo 
rajoitetaan 75 prosenttiin tukikelpoisten 
investointien enimmäismäärästä niiden 
investointien osalta, joilla pyritään erityisesti 
tuotannon monipuolistamiseen, 
uudelleenjärjestelyihin tai kestävään 
maatalouteen suuntautumiseen neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 18 artiklan 
3 kohdassa ja 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetuissa ohjelma-asiakirjan 
täydennyksissä määriteltävillä taloudelliselta 
kooltaan erittäin pienillä maatiloilla.

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 7 artiklassa säädetään, 
syrjäisimpien alueiden tuen kokonaisarvo 
rajoitetaan 85 prosenttiin tukikelpoisten 
investointien enimmäismäärästä niiden 
investointien osalta, joilla pyritään erityisesti 
tuotannon monipuolistamiseen, 
uudelleenjärjestelyihin tai kestävään 
maatalouteen suuntautumiseen neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 18 artiklan 
3 kohdassa ja 19 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetuissa ohjelma-asiakirjan 
täydennyksissä määriteltävillä taloudelliselta 
kooltaan erittäin pienillä maatiloilla.

Perustelu

Tarkistus vastaa yhteisrahoituksen määrää (rahastojen osuus tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista), josta on nykyisin säädetty [21. kesäkuutta annetussa neuvoston 
asetuksessa N:o 1260/1999] syrjäisimmille alueille ja jonka komissio on luvannut säilyttää 
26. toukokuuta 2004 annetussa tiedonannossaan "Syrjäisimpien alueiden tiiviimpi 
kumppanuus" ja joka on otettu uudestaan komission ehdotukseen neuvoston direktiiviksi 
rahastoja koskevista yleisistä säännöksistä [KOM(2004)0492 lopullinen, 
14. heinäkuuta 2004].
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Tarkistus 21
16 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 28 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, syrjäisimpien alueiden tuen 
kokonaisarvo rajoitetaan 65 prosenttiin 
tukikelpoisten investointien 
enimmäismäärästä niiden investointien 
osalta, jotka suunnataan pääasiassa 
paikallisia maataloustuotteita jalostaviin ja 
kaupan pitäviin yrityksiin asetuksen (EY) 
N:o 1260/1999 18 artiklan 3 kohdassa ja 
19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa 
ohjelma-asiakirjan täydennyksissä 
määriteltävillä aloilla. Kyseisen, pienille ja 
keskisuurille yrityksille myönnettävän tuen 
kokonaisarvo rajoitetaan samoin 
edellytyksin 75 prosenttiin.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 28 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, syrjäisimpien alueiden tuen 
kokonaisarvo rajoitetaan 65 prosenttiin 
tukikelpoisten investointien 
enimmäismäärästä niiden investointien 
osalta, jotka suunnataan pääasiassa 
paikallisia maataloustuotteita jalostaviin ja 
kaupan pitäviin yrityksiin asetuksen (EY) 
N:o 1260/1999 18 artiklan 3 kohdassa ja 
19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa 
ohjelma-asiakirjan täydennyksissä 
määriteltävillä aloilla. Kyseisen, pienille ja 
keskisuurille yrityksille myönnettävän tuen 
kokonaisarvo rajoitetaan samoin 
edellytyksin 85 prosenttiin.

Perustelu

Tämä tarkistus on sopusoinnussa tarkistuksen 20 kanssa. Pienet ja keskisuuret yritykset 
tarjoavat enemmän työpaikkoja samalla liikevaihdon määrällä suhteessa suuriin yrityksiin ja 
näin ollen niitä on tuettava enemmän, jotta työllisyyttä voidaan edistää syrjäisimmillä 
alueilla.

Tarkistus 22
18 artiklan 1 kohta

1. Ranskan ja Portugalin on esitettävä 
komissiolle ohjelmia kasveille tai 
kasviperäisille tuotteille haitallisten 
organismien torjumiseksi merentakaisissa 
departementeissa sekä Azoreilla ja 
Madeiralla. Kyseisissä ohjelmissa on 
täsmennettävä erityisesti asetetut tavoitteet, 
toteutettavat toimet sekä niiden kesto ja 
kustannukset. Tämän artiklan mukaisesti 
esitetyt ohjelmat eivät koske banaanien 
kasvinsuojelua.

1. Ranskan ja Portugalin on esitettävä 
komissiolle ohjelmia maatalouden 
viljelykasvien tai kasviperäisten tuotteiden 
puhtauden suojelemiseksi merentakaisissa 
departementeissa sekä Azoreilla ja 
Madeiralla. Kyseisissä ohjelmissa on 
täsmennettävä erityisesti asetetut tavoitteet, 
toteutettavat toimet sekä niiden kesto ja 
kustannukset. Tämän artiklan mukaisesti 
esitetyt ohjelmat eivät koske banaanien 
kasvinsuojelua.
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Perustelu

Tarkoitus on myös laajentaa ohjelmien toiminta-alaa niin, että kasvinsuojelua koskevat muut 
toimet voidaan ottaa mukaan.

Tarkistus 23
19 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1493/1999 19 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, viinirypäleitä, jotka ovat peräisin 
kielletyistä hybridiviiniköynnöslajikkeista 
(Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, 
Herbemont) ja joita korjataan Azoreiden ja 
Madeiran alueilla, saa käyttää sellaisen 
viinin tuotantoon, joka jää mainittujen 
alueiden sisälle.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1493/1999 19 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, viinirypäleitä, jotka ovat peräisin 
kielletyistä hybridiviiniköynnöslajikkeista ja 
joita korjataan Azoreiden ja Madeiran 
alueilla, saa käyttää sellaisen viinin 
tuotantoon, joka jää mainittujen alueiden 
sisälle.

Perustelu

On olemassa muitakin viinirypäleitä, jotka ovat peräisin kielletyistä 
hybridiviiniköynnöslajikkeista ja joiden nimi ei ole mainittu suluissa, esimerkiksi Seibel ja 
Cunningham. Tästä syystä on parempi olla erittelemättä niitä.

Tarkistus 24
19 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Portugali lopettaa asteittain 31 päivään 
joulukuuta 2006 mennessä viljelyn 
sellaisilla aloilla, joille on istutettu kiellettyjä
hybridiviiniköynnöslajikkeita, asetuksen 
(EY) N:o 1493/1999 II osaston III luvussa 
säädettyjä järjestelmiä tarvittaessa 
hyödyntäen.

Portugali lopettaa asteittain 31 päivään 
joulukuuta 2013 mennessä viljelyn 
sellaisilla aloilla, joille on istutettu kiellettyjä 
hybridiviiniköynnöslajikkeita, asetuksen 
(EY) N:o 1493/1999 II osaston III luvussa 
säädettyjä järjestelmiä tarvittaessa 
hyödyntäen.

Perustelu

Viininviljelyn uudelleenjärjestäminen on vaikea tehtävä etenkin Madeiran viininviljelytilojen 
rakenteen ja maantieteellisten olosuhteiden takia. Koska Madeiran viininviljely on tärkeää 
alueen kehittymiselle ja turismille, uudelleenjärjestelyille annettua määräaikaa on 
pidennettävä.
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Tarkistus 25
19 artiklan 2 kohdan 3 alakohta

Portugali ilmoittaa joka vuosi komissiolle, 
miten uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja 
rakenneuudistus edistyvät niillä 
viljelyaloilla, joille on istutettu kiellettyjä 
hybridiviiniköynnöslajikkeita.

Azorien ja Madeiran alueet ilmoittavat 
suoraan joka vuosi komissiolle, miten 
uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja 
rakenneuudistus edistyvät niillä 
viljelyaloilla, joille on istutettu kiellettyjä 
hybridiviiniköynnöslajikkeita.

Perustelu

On vältettävä, että Azoreita ja Madeiraa rangaistaan sen takia, että Portugalin keskushallinto 
ei ole toimittanut tietoja komissiolle.

Tarkistus 26
20 artiklan 4 kohdan 2 alakohta

Tämän kohdan soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt annetaan 
26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. Yksityiskohtaisissa 
säännöissä määritetään erityisesti 
paikallisesti tuotetun tuoreen maidon määrä, 
joka on käytettävä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun iskukuumennetun 
maidon tuottamiseen.

Tämän kohdan soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt annetaan 
26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. Yksityiskohtaisissa 
säännöissä määritetään erityisesti 
paikallisesti tuotetun tuoreen maidon määrä, 
joka on käytettävä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun iskukuumennetun 
maidon tuottamiseen. Tällainen määrä tulee 
pakolliseksi siinä tapauksessa, että 
paikallisen tuotannon menekki ei näytä 
olevan turvattu.

Perustelu

Madeiran alue ei halua olla sidottu käyttämään vähintään 15 prosenttia paikallisesti tuotetun 
tuoreen maidon määrästä. Koska maidon paikallinen tuotanto vähenee huomattavasti, 
prosenttiosuutta ei aina saavuteta, mikä hillitsee suuresti Madeiran maitoteollisuutta.
Tarkistuksella yritetään sekä varmistaa paikallisen tuotannon menekki että tarjota 
paikalliselle maitoteollisuudelle suurempaa joustavuutta iskukuumennetun maidon tuotannon 
hallinnossa.

Tarkistus 27
24 artiklan 2 kohta

2. Yhteisö rahoittaa tämän asetuksen II ja 
III osastossa säädettyjä toimenpiteitä 

2. Yhteisö rahoittaa tämän asetuksen II ja 
III osastossa säädettyjä toimenpiteitä 
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seuraavia määriä vastaavalla vuosittaisella 
enimmäismäärällä:

vuosittaisilla enimmäismäärillä, jotka on 
määritelty jokaiselle merentakaiselle 
departementille, Azoreille ja Madeiralle ja 
Kanariansaarille ja jotka on laskettu 
erityisen hankintatason rahoitukseen 
vuosina 2002, 2003 ja 2004 käytettyjen 
määrien keskiarvon perusteella, mukaan 
lukien näinä vuosina lainsäädännöstä 
vapauttamiseen myönnetyt määrät, ja 
paikallistuotannon tuen osalta 
sovellettavien menokattojen mukaan.

– merentakaiset departementit:
84,7 miljoonaa euroa
– Azorit ja Madeira: 77,3 miljoonaa euroa
– Kanariansaaret: 127,3 miljoonaa euroa.

Perustelu

Jos määrien laskeminen on perustunut viitekauteen 2001-2003, komissio ei ole huomioinut 
seuraavia asioita:

• taloussuhdanteiden kehittyminen ja siitä seuraava välttämättömyys mukauttaa kasvavia 
hankintatarpeita

• POSEI-puiteohjelman maataloutta käsittelevän ohjelmalohkon vuonna 2001 tehdyn 
uudistuksen vaikutukset (esimerkiksi se, että vuosi 2001 oli siirtymävuosi)

• tärkeät hyödyt, jotka johtuvat mahdollisuudesta, että kolmansista maista tulevista 
erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvista tuotteista, jotka tuodaan suoraan 
syrjäisimmille alueille, ei kanneta tullia.

Tarkistus 28
24 artiklan 3 kohta

3. Tämän asetuksen II osastossa säädettyihin 
ohjelmiin vuosittain myönnettävät määrät 
eivät voi olla suurempia kuin seuraavat 
määrät:

3. Tämän asetuksen II osastossa säädettyihin 
ohjelmiin vuosittain myönnettävät, 
1 kohdassa tarkoitetut määrät niille 
määritellyissä rajoissa.

– merentakaiset departementit:
20,7 miljoonaa euroa
– Azorit ja Madeira: 17,7 miljoonaa euroa
– Kanariansaaret: 72,7 miljoonaa euroa
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Perustelu

Seurausta tarkistuksesta 27. Asetuksen 5 artiklan b alakohdan nojalla hankintaohjelmiin on 
nimittäin sisällytettävä yhteisön hankintaa varten myöntämän tuen osuus ja määrä.

Tarkistus 29
26 artiklan 1 kohta

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 144 artiklalla perustettu 
suorien tukien hallintokomitea lukuun 
ottamatta tämän asetuksen 16 artiklan 
täytäntöönpanoa, jossa komissiota avustaa 
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 50 artiklalla 
perustettu maatalouden rakenteiden ja 
maaseudun kehittämisen komitea.

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 144 artiklalla perustettu 
suorien tukien hallintokomitea lukuun 
ottamatta tämän asetuksen 16 artiklan 
täytäntöönpanoa, jossa komissiota avustaa 
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 50 artiklalla 
perustettu maatalouden rakenteiden ja 
maaseudun kehittämisen komitea, sekä 
tämän asetuksen 18 artiklassa tarkoitettuja 
kasvinsuojeluohjelmia, joissa komissiota 
avustaa neuvoston päätöksellä 76/894/ETY 
perustettu pysyvä kasvinsuojelukomitea.

Perustelu

Kasvinsuojeluohjelmien tärkeyden takia ja komitologian mukaisesti näiden ohjelmien 
hyväksyminen olisi alistettava pysyvän kasvinsuojelukomitean arvioitavaksi. Tätä menettelyä 
itse asiassa noudatetaan kasvinsuojeluun liittyvissä POSEIDOMin ja POSEIMAn toimissa.
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