
PA\561987LV.doc PE 355.784v01-00

LV                    Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Reģionālās attīstības komiteja

PAGAIDU
2004/0247(CNS)
<RefVer></RefVer>

12.4.2005

ATZINUMA PROJEKTS
Reģionālās attīstības komiteja

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai

par Padomes regulas priekšlikumu par īpašiem pasākumiem lauksaimniecības 
nozarē Eiropas Savienības attālāko reģionu atbalstam
(COM(2004)0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS))

Atzinuma referents: Emanuel Jardim Fernandes



PA\561987LV.doc PE 355.784v01-002/1PA\561987LV.doc

LV                      Ārējais tulkojums

PA_Leg



PA\561987LV.doc PE 355.784v01-003/1PA\561987LV.doc

Ārējais tulkojums LV

ĪSS PAMATOJUMS

Rezolūcijā par Eiropas Komisijas ziņojumu par EK līguma 299. panta 2. punkta ieviešanas 
pasākumiem Eiropas Savienības attālāko reģionu atbalstam, kā tas pieņemts ar Amsterdamas 
līgumu, Eiropas Parlaments uzskatīja par vajadzīgu definēt globālu un konsekventu stratēģiju, 
kas paredz šo reģionu ilgstošu attīstību.
Tai pašā rezolūcijā, kā arī Eiropas Parlamenta 2001. gada maija ziņojumā par īpašajiem 
pasākumiem attiecībā uz noteiktiem lauksaimniecības produktiem, tika prasīts uzlabot īpašās 
kārtības piegādi. Šīs pārskatīšanas mērķis pirmkārt ir padarīt šos režīmus mazāk stingrus.

Tādēļ referents novērtē, ka Komisija, piedāvājot uzlabot šo režīmu pārvaldi, ņem vērā Eiropas 
Parlamenta rūpes:

− Referents atbalsta regulas priekšlikuma pamatā esošo Komisijas nodomu, ļaut ātru 
pasākumu pieņemšanu, lai ilgtermiņā tiktu ņemtas vērā šo reģionu īpatnības.

− Referents arī atbalsta metodoloģiju ar lielāku piedalīšanos lēmumu pieņemšanā.

Tomēr referents gribētu ieteikt dažus labojumus, kas varētu izrādīties noderīgi attālāko 
reģionu (AR) reģionālajai attīstībai.

Īpašās kārtības piegādes un atbalsta programmu vietējo lauksaimniecības produktu atbalstam 
mērķis ir izskaust ekonomiskās atšķirības un asimetrijas, ko ir izraisījušas AR pievienošanās 
Eiropas Savienībai. Turpretim ierobežojumu, kas ir noteikti īpašās kārtības piegādes produktu 
eksportam uz trešām valstīm un sūtījumiem uz pārējo Kopienu, rezultāts ir lauksaimniecības 
produktu industrijas nosmacēšana un AR attīstības kavēšana. Līdz ar to būtu jānodrošina 
lauksaimniecības un lauksaimniecības pārtikas uzņēmumu dzīvotspēju AR reģionos. To var 
sasniegt vienīgi atceļot visus ierobežojumus šo reģionu lauksaimniecības produktu 
eksportēšanai.
Regulas mērķis ir padarīt īpašās piegādes kārtību elastīgāku. No šī skatupunkta referents 
uzskata, ka lauksaimniecības produkti, kas pieder dažādām īpašās piegādes kārtībām nevajag 
atrasties regulas pielikumā. Subsidiaritātes principa ievērošana drīzāk prasa, lai dažādos 
lauksaimniecības produktu sarakstus sastāda katra reģiona īpašās piegādes programmas.
Attālo reģionu lauku attīstība ir stipri atkarīga no investīciju palīdzības, kuru mērķis ir vai nu 
uz ilgstošu lauksaimniecību vērst dažādošana, restrukturizācija vai orientācija, vai galvenokārt 
no vietējās produkcijas nākušu produktu pārstrādes un realizācijas uzņēmumi. Ir nepieciešams 
atļaut atkāpes no regulas nr. 1257/1999, lai ļautu pieaugt šī veida investīciju palīdzības 
intensitātei. Šajā kontekstā ir jāņem vērā fakts,
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ka attiecībā uz darījumu skaitu mazie un vidējie uzņēmumi rada visvairāk darbavietu. No 
sociālā viedokļa, tātad ir izdevīgi vairāk atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, jo 
sabiedriskās palīdzības/darbavietu radīšanas rādītājs ir vissvarīgākais. 
Daži no lauksaimniecības sektoriem, kas ir būtiski attālo reģionu reģionālajai attīstībai, 
saskaras ar specifiskām problēmām, kurām nepieciešami piemērotāki pasākumi. 
Azoru salu galvenā problēma attiecas uz cukura ražošanas dzīvotspēju, kas ir Azoru salu 
reģionālās attīstības  līdzsvara un autonomijas pamatfaktors. Šajā Komisijas priekšlikumā 
atļautais eksporta daudzums, kas atbilst tradicionālajiem sūtījumiem uz  sūtījumu vidējās 
bāzes vai eksportu 1989., 1990., un 1991. gadā, nav pietiekams, lai Azoru salu cukura 
rūpniecība būtu ekonomiski dzīvotspējīga un piedevām tā neatspoguļo tās situāciju reģiona 
pievienošanās Eiropas Savienībai laikā.
Noteiktu attālo reģionu lauksaimniecībā vīnkopība ir svarīgs elements. Šādā nozīmē 
vīnkopība ir reģionālās attīstības atbalsts. Ņemot vērā vīnkopības grūtības Azoru salās, tāpat 
ir vēlams kļūt elastīgākiem pakāpeniskā ar aizliegto vīnogulāju šķirņu hibrīdu varietātēm 
apstādīto nelielo platību samazināšanā. 
Cita starpā referents uzskata, ka Azoru salas un Madeirai ir tieši jāziņo par konversijas un 
restrukturācijas stāvokli zemes platībās, kas apstādītas ar aizliegto vīnogulāju šķirņu hibrīdu 
varietātēm un šo informāciju darīt zināmu Centrālajai pārvaldei. Tas ļautu izvairīties no 
iespējamās Azoru salu vai Madeiras sodīšanas, ja Portugāles Centralizētā pārvalde šo 
informāciju neiesniedz.
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GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju kā 
atbildīgo komiteju iekļaut savā ziņojumā šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Ievads

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 36., 37. pantu un 299. 
panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 299. panta 2. punktu,

Pamatojums

Vienīgi 299. panta 2. punkts ir adekvāts un pietiekams juridiskais pamats šai regulai par 
īpašajiem pasākumiem Eiropas Savienības attālāko reģionu atbalstam lauksaimniecības 
nozarē.

Grozījums Nr. 2
4. apsvērums

4) Ņemot vērā, ka kvantitāte, kas ir īpašās 
piegādes kārtības objekts, ir ierobežota ar 
attālāko reģionu piegādes vajadzībām, šī 
sistēma netraucē iekšējā tirgus sekmīgai 
darbībai. Turklāt īpašā piegādes režīma 
ekonomiskajām priekšrocībām nevajadzētu 
radīt attiecīgo produktu nelikumīgas 
tirdzniecības novirzes. Tātad šo produktu 
nosūtīšanu vai eksportēšanu no attālajiem 
reģioniem ir jāaizliedz. Tomēr, ja īpašā 
piegādes režīma radītās priekšrocības 
atmaksājas, šo produktu vai arī pārstrādāto 
produktu nosūtīšanu vai eksportēšana 
jāatbalsta nolūkā atļaut reģionālu 
tirdzniecību vai tirdzniecību starp diviem 
attāliem Portugāles reģioniem. Jāņem vērā 

4) Ņemot vērā, ka kvantitāte, kas ir īpašās 
piegādes kārtības objekts, ir ierobežota ar 
attālāko reģionu piegādes vajadzībām, šī 
sistēma netraucē iekšējā tirgus sekmīgai 
darbībai. Turklāt īpašā piegādes režīma 
ekonomiskajām priekšrocībām nevajadzētu 
radīt attiecīgo produktu nelikumīgas 
tirdzniecības novirzes. Tomēr ir jāatbalsta 
pārstrādāto produktu eksportēšana uz pārējo 
Kopienu vai eksportēšanu uz trešām 
valstīm, lai sekmētu reģionālās vai 
tradicionālās tirdzniecības attīstību, un jo 
īpaši tirdzniecību starp dažādiem attālajiem 
reģioniem.

  
1 OV C   no ..., lpp.  .
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arī tradicionālie tirdzniecības modeļi starp 
attālākajiem reģioniem un trešām valstīm, 
un jāļauj visiem šiem reģioniem eksportēt 
pārstrādes produktus, kas atbilst 
tradicionālajam eksportam. Šo 
ierobežojumu neattiecina arī uz 
tradicionālo pārstrādāto produktu 
eksportēšanu; skaidrības labad šo 
tradicionāli eksportēto vai nosūtīto 
daudzumu noteikšanai jāprecizē atskaites 
periods.

Pamatojums
Ierobežojumu, kas tika uzlikti īpašās kārtības piegādes produktu eksportēšanai uz trešām 
valstīm un pārējo Kopienu, rezultāts ir lauksaimniecības produktu industrijas nosmacēšana 
un AR attīstības kavēšana. Šie ierobežojumi arī kavē vai nu starpreģionālo un starpvalstu 
sadarbību, vai integrēšanu reģionālajā vidē, ko mēs vēlamies atbalstīt ar reformēto kohēzijas 
politiku un ilgtermiņa attīstības stratēģiju attālajiem reģioniem.

Grozījums Nr. 3
2. panta 1. punkts

1. Ar šo ievieš īpašu piegādes kārtību 
lauksaimniecības produktiem, kas uzskaitīti 
šīs regulas I pielikumā un kam ir būtiska 
nozīme attiecībā uz lietošanu uzturā vai 
pārstrādi, vai kā lauksaimnieciskās 
ražošanas resursiem attālākajos reģionos.

1. Ar šo ievieš īpašu piegādes kārtību 
lauksaimniecības produktiem, kam ir būtiska 
nozīme attiecībā uz lietošanu uzturā vai 
pārstrādi, vai kā lauksaimnieciskās 
ražošanas resursiem attālākajos reģionos un 
kas ir uzskaitīti piegādes programmās, kas
paredzētas 5. pantā.

Pamatojums

Ņemot vērā subsidiaritātes principu, no regulas ir jāizņem produktu saraksts, uz kuru attiecas 
īpašās kārtības piegāde. Tam drīzāk, saskaņā ar šīs regulas 5. pantu, ir jāparādās dalībvalstu 
Komisijai iesniegtajās piegādes programmās. 

Grozījums Nr. 4
2. panta 2. punkts

2. Sastāda prognozēto piegādes bilanci, 
norādot I pielikumā uzskaitīto 
lauksaimniecības produktu daudzumu, kas 
vajadzīgs, lai nodrošinātu atbilstību gada 
apgādes prasībām. Atsevišķu prognozētās 

Svītrots
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apgādes bilanci var sastādīt attiecībā uz to
pārstrādes un realizācijas uzņēmumu 
produktu prasībām, kas paredzēti vietējam 
tirgum un tradicionālajam eksportam vai 
sūtījumiem uz pārējo Kopienu, eksportam 
uz trešām valstīm reģionālās vai 
tradicionālās tirdzniecības ietvaros.

Pamatojums

Grozījuma nr. 3 rezultātā.

Grozījums Nr. 5
4. panta 2. punkta, a daļa

a) kuri eksportēti uz trešām valstīm vai 
nosūtīti uz pārējo Kopienas daļu daudzumu 
robežās, kuri atbilst tradicionālai 
nosūtīšanai vai tradicionālai eksportēšanai. 
Šos daudzumus un saņēmējas trešās valstis 
noteikusi Komisija saskaņā ar 26. panta 2. 
punktā paredzēto procedūru, pamatojoties 
uz vidējo sūtījumu vai eksporta daudzumu 
1989., 1990. un 1991. gadā;

Svītrots

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumā nr. 2.

Grozījums Nr. 6
4. panta 2. punkta b daļa

b) kuri nosūtīti uz trešām valstīm 
reģionālās tirdzniecības ietvaros, ievērojot 
noteiktos noteikumus saskaņā ar 26. panta 
2. punktā paredzēto procedūru ;

Svītrots

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumā Nr. 2.

Grozījums Nr. 7
4. panta 2. punkta c daļa
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c) kuri nosūtīti no Azoru salām uz Madeiru 
un otrādi.

Svītrots

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumā nr. 2.

Grozījums Nr. 8
5. panta 1. punkta a daļa 

a) prognozētās piegādes bilances projektu; a) prognozētās piegādes bilances projektu, 
kurā norāda šo produktu daudzumu, kas 
vajadzīgs, lai nodrošinātu atbilstību gada 
apgādes prasībām. Atsevišķu prognozētās 
apgādes bilanci var sastādīt attiecībā uz to 
pārstrādes un realizācijas uzņēmumu 
produktu prasībām, kas paredzēti vietējam 
tirgum un tradicionālajam eksportam vai 
sūtījumiem uz pārējo Kopienu, eksportam 
uz trešām valstīm reģionālās vai 
tradicionālās tirdzniecības ietvaros.

Pamatojums

Grozījumu nr. 3 un nr. 4 rezultāts.

Grozījums Nr. 9
5. panta 1. punkta a bis daļa (jauns)

a bis produkti, uz kuriem attiecās īpašās 
kārtības piegāde;

Pamatojums

Grozījuma Nr. 3 rezultātā.

Grozījums Nr. 10
5. panta 2. punkts

2. Piegādes programmas apstiprina atbilstīgi 
26. panta 2. punktā noteiktajai kārtībai. I 
pielikumā uzskaitīto produktu sarakstu
atbilstību var pārskatīt tādā pat kārtībā,
atkarībā no attālāko reģionu vajadzību 

2. Piegādes programmas apstiprina atbilstīgi 
26. panta 2. punktā noteiktajai kārtībai, 
atkarībā no attālāko reģionu vajadzību 
izmaiņām.
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izmaiņām. 

Pamatojums

Grozījuma Nr. 3 rezultātā.

Grozījums Nr. 11
9. panta 1. punkts 

1. Izveidotas Kopienas atbalsta programmas 
attālākajiem reģioniem, kuras satur īpašus 
pasākumus to vietējo lauksaimniecības 
produktu atbalstam, uz kuriem attiecas EK 
Līguma trešās daļas II sadaļa.

1. Izveidotas Kopienas ilgtermiņa atbalsta 
programmas attālākajiem reģioniem, kuras 
satur īpašus pasākumus to vietējo 
lauksaimniecības produktu atbalstam, uz 
kuriem attiecas EK Līguma trešās daļas II 
sadaļa.

Pamatojums

Lai īpašie pasākumi lauksaimniecības produkcijas atbalstam varētu nodrošināt šo produktu 
kontinuitāti un ilgstošu attīstību katrā attālajā reģionā, kā tas ir prasīts 10. pantā, vajadzīgs, 
lai atbalsta pasākumu plānošana būtu ilgtermiņa (daudzgadīga). Piemēram, struktūrfondu un 
Eiropas Savienības Finanšu plāna laika posmā: 2007–2013. 

Grozījums Nr. 12
9. panta 2. punkts 

2. Kopienas atbalsta programmas izveidotas 
pēc ģeogrāfiskā principa, kuru attiecīgā 
dalībvalsts nosaka kā vispiemērotāko. 
Programmas izstrādā kompetentas iestādes, 
kuras nozīmē jau minētā dalībvalsts un kuras 
pēc konsultēšanās ar kompetentām iestādēm 
un organizācijām atbilstošajā teritoriālajā 
līmenī tās iesniedz Komisijai.

2. Kopienas ilgtermiņa atbalsta programmas 
izveidotas pēc ģeogrāfiskā principa, kuru 
attiecīgā dalībvalsts nosaka kā 
vispiemērotāko. Programmas izstrādā 
kompetentas iestādes, kuras nozīmē jau 
minētā dalībvalsts un kuras pēc 
konsultēšanās ar kompetentām iestādēm un 
organizācijām atbilstošajā teritoriālajā 
līmenī tās iesniedz Komisijai.

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumā Nr. 11.

Grozījums Nr. 13
9. panta 3. punkts 
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3. Katram attālajam reģionam var iesniegt 
tikai vienu Kopienas atbalsta programmu.

3. Katram attālajam reģionam var iesniegt 
tikai vienu Kopienas ilgtermiņa atbalsta 
programmu.

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumā Nr. 11.

Grozījums Nr. 14
10. pants 

Kopienas atbalsta programmas ietver 
nepieciešamos pasākumus vietējo 
lauksaimniecības produktu ražošanas
nepārtrauktības un attīstības nodrošināšanai 
katrā attālajā reģionā.

Kopienas ilgtermiņa atbalsta programmas 
ietver nepieciešamos pasākumus vietējo 
lauksaimniecības produktu ražošanas 
nepārtrauktības un attīstības nodrošināšanai 
katrā attālajā reģionā.

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumā Nr. 11.

Grozījums Nr. 15
11. panta 1. punkts

1. Atbalsta programmas ietvaros veiktajiem 
pasākumiem jāatbilst Kopienas tiesībām un 
jāsaskan ar pārējām Kopienas politikām un 
tajās īstenotajiem pasākumiem.

1. Ilgtermiņa atbalsta programmas ietvaros 
veiktajiem pasākumiem jāatbilst Kopienas 
tiesībām un jāsaskan ar pārējām Kopienas 
politikām un tajās īstenotajiem pasākumiem.

Pamatojums
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Tāds pats pamatojums kā grozījumā nr. 11.

Grozījums Nr. 16
11. panta 2. punkta, 1. rindkopa

2. Īpaši jānodrošina atbalsta programmu 
ietvaros veikto pasākumu atbilstība 
pasākumiem, kas veikti ar citu kopējās 
lauksaimniecības politikas instrumentu 
palīdzību, jo īpaši kopējām tirgus 
organizācijām, lauku attīstību, produktu 
kvalitāti, dzīvnieku aprūpi un vides 
aizsardzību.

2. Īpaši jānodrošina ilgtermiņa atbalsta 
programmu ietvaros veikto pasākumu 
atbilstība pasākumiem, kas veikti ar citu 
kopējās lauksaimniecības politikas 
instrumentu palīdzību, jo īpaši kopējām 
tirgus organizācijām, lauku attīstību, 
produktu kvalitāti, dzīvnieku aprūpi un vides 
aizsardzību.

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumā Nr. 11.

Grozījums Nr. 17
12. pants, ievada teikums

Kopienas atbalsta programma satur: Kopienas ilgtermiņa atbalsta programma 
satur:

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumā Nr. 11.

Grozījums Nr. 18
12. panta, a daļa

a) attiecīgās lauksaimniecības ražošanas 
situācijas kvantitatīvu aprakstu, ņemot vērā 
pieejamos novērtēšanas rezultātus, kas 
parāda atšķirības, trūkumus un attīstības 
potenciālu, izmantotos finanšu resursus un 
galvenos rezultātus pasākumiem, kas uzsākti 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 3763/914, 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 1600/925, 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 1601/926, 
Regulas (EK) Nr. 1452/2001, Regulas (EK) 
Nr. 1453/2001 un Regulas (EK) Nr. 
1454/2001 ietvaros;

a) attiecīgās lauksaimniecības ražošanas 
situācijas kvantitatīvu aprakstu, ņemot vērā 
pieejamos novērtēšanas rezultātus, kas 
parāda atšķirības, trūkumus un attīstības 
potenciālu, izmantotos finanšu resursus un 
galvenos rezultātus pasākumiem, kas uzsākti 
Regulas (EK) Nr. 1452/2001, Regulas (EK) 
Nr. 1453/2001 un Regulas (EK) Nr. 
1454/2001 ietvaros;
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Pamatojums

Pirms 2001. gada uzsākto pasākumu galveno rezultātu izvērtēšana notika sakarā ar POSEI –
Lauksaimniecības reformu 2001. gadā. Tā veda pie Padomes 2001. gada 28. jūnija regulām
par īpašajiem pasākumiem attiecībā uz atbalstu Francijas aizjūras departamentu (nr. 
1452/2001), Azoru salu un Madeiras (Nr. 1453/2001) un Kanāriju salu (n° 1454/2001) 
noteiktiem lauksaimniecības produktiem. Līdz ar to novērtēšanai ir jāattiecas uz visu periodu 
no 2001. gada, tas ir, īpašās kārtības piegādes periodu (2002, 2003 et 2004).

Grozījums Nr. 19
12. pants, d daļa, 1 bis rindkopa (jauns)

Līdz ar programmas stāšanos spēkā, var 
noteikt budžeta elastību starp dažādiem tās 
pašas programmas pasākumiem.

Pamatojums

Budžeta elastība starp vienas programmas pasākumiem tās noilguma laikā ir neizbēgamas 
sekas pārvaldes mehānismu vienkāršošanai, kas ļautu ātru pasākumu ieviešanu, ko Komisija 
pieprasa šajā regulā (skatīt «Paskaidrojuma rakstu»).

Grozījums Nr. 20
16. panta 1. punkts

1. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 
1257/1999 7. panta, attālāko reģionu 
investīcijām paredzētā atbalsta kopējā 
summa, kuras mērķis ir veicināt dažādošanu, 
restrukturāciju vai orientēšanos uz ilgstošu 
lauksaimniecisku darbību neliela 
ekonomiskā vēriena zemnieku saimniecībās, 
kas jānosaka programmēšanas 
papildinājumos, kā tas paredzēts Padomes 
Regulas17 (EK) Nr. 1260/1999 18. panta 3. 
punktā un 19. panta 4. punktā, ierobežota ar 
75% no iespējamo investīciju maksimālā 
apjoma.

1. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 
1257/1999 7. panta, attālāko reģionu 
investīcijām paredzētā atbalsta kopējā 
summa, kuras mērķis ir veicināt dažādošanu, 
restrukturāciju vai orientēšanos uz ilgstošu 
lauksaimniecisku darbību neliela 
ekonomiskā vēriena zemnieku saimniecībās, 
kas jānosaka programmēšanas 
papildinājumos, kā tas paredzēts Padomes 
Regulas17 (EK) Nr. 1260/1999 18. panta 3. 
punktā un 19. panta 4. punktā, ierobežota ar 
85% no iespējamo investīciju maksimālā 
apjoma.

Pamatojums

Šis grozījums saskan ar līdzfinansējuma procentu likmi (Fondu dalība kopējās iespējamās 
izmaksās), kāda pašlaik ir paredzēta [Padomes 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1260/1999] 
attālajiem reģioniem, ko Komisija savā 2004. gada 26. maija paziņojumā par « Attālo 
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reģionu pastiprinātajām partnerattiecībām » ir solījusi uzturēt un kas no jauna ir atkārtots 
Komisijas priekšlikumā Padomes regulai par Fondu vispārīgajiem noteikumiem [KOM 
(2004) 492 gala, 14. jūlijs].

Grozījums Nr. 21
16. panta 2. punkts

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 
1257/1999 28. panta 2. punkta, attālāko 
reģionu investīcijām paredzētā atbalsta 
kopējā summa uzņēmumiem, kas pārstrādā 
un realizē lauksaimniecības produktus, kuri 
galvenokārt nāk no vietējās ražošanas un ir 
pakļauti nozarēm, kas jānosaka plānošanas 
papildinājumos, kā tas paredzēts Regulas 
(EK) Nr. 1260/1999 18. panta 3. punktā un 
19. panta 4. punktā, ir ierobežota ar 65% no 
iespējamo investīciju maksimālā apjoma. 
Maziem un vidējiem uzņēmumiem 
iespējamās palīdzības kopējā vērtība pie 
tiem pašiem noteikumiem ir ierobežota 
maksimāli līdz 75%.

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 
1257/1999 28. panta 2. punkta, attālāko 
reģionu investīcijām paredzētā atbalsta 
kopējā summa uzņēmumiem, kas pārstrādā 
un realizē lauksaimniecības produktus, kuri 
galvenokārt nāk no vietējās ražošanas un ir 
pakļauti nozarēm, kas jānosaka plānošanas 
papildinājumos, kā tas paredzēts Regulas 
(EK) Nr. 1260/1999 18. panta 3. punktā un 
19. panta 4. punktā, ir ierobežota ar 65% no 
iespējamo investīciju maksimālā apjoma. 
Maziem un vidējiem uzņēmumiem 
iespējamās palīdzības kopējā vērtība pie 
tiem pašiem noteikumiem ir ierobežota 
maksimāli līdz 85%.

Pamatojums

Saskan ar grozījumu nr. 20. Mazie un vidējie uzņēmumi pie tā paša darījumu sakaita kā lielie 
uzņēmumi piedāvā vairāk darbavietu, tādēļ tie ir jāatbalsta vairāk, lai AR veicinātu 
nodarbinātību.

Grozījums Nr. 22
18. panta, 1. punkts

1. Francija un Portugāle iesniedz Komisijai 
Francijas aizjūras departamenta (FAD), kā 
arī Azoru salu un Madeiras cīņas pret augu 
vai augu produktu kaitēkļiem programmas. 
Šīs programmas īpaši precizē plānotos 
mērķus, veicamās darbības, to ilgumu un 
izmaksas. Šī panta pielietojuma programmas 
neattiecas uz banānu aizsardzību.

1. Francija un Portugāle iesniedz Komisijai 
Francijas aizjūras departamenta (FAD), kā 
arī Azoru salu un Madeiras 
lauksaimniecības kultūru vai augu produktu
sanitārās aizsardzības programmas. Šīs 
programmas īpaši precizē plānotos mērķus, 
veicamās darbības, to ilgumu un izmaksas. 
Šī panta pielietojuma programmas neattiecas 
uz banānu aizsardzību.

Pamatojums

Mērķis ir tādejādi paplašināt programmu darbības lauku, lai cīņas ar augu slimībām nozarē 
ļautu iekļaut citus pasākumus.
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Grozījums Nr. 23
19. panta, 2. punkta, 1. rindkopa

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 
1493/1999 19. panta 1. punkta noteikumiem, 
vīnogas, kas iegūtas no aizliegto vīnogulāju 
šķirņu hibrīdu varietātēm (Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), kas 
izaudzētas Azoru salu un Madeiras reģionos, 
var izmantot vīna ražošanai, kuru drīkst 
izplatīt vienīgi šajos reģionos.

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 
1493/1999 19. panta 1. punkta noteikumiem, 
vīnogas, kas iegūtas no aizliegto vīnogulāju 
šķirņu hibrīdu varietātēm, kas izaudzētas 
Azoru salu un Madeiras reģionos, var 
izmantot vīna ražošanai, kuru drīkst izplatīt 
vienīgi šajos reģionos.

Pamatojums
Ir vēl citas aizliegto vīnogulāju šķirņu hibrīdu varietātes, kas iekavās nav minētas, proti, 
Seibel un Cunningham. Līdz ar to nav vēlams tās konkretizēt.

Grozījums Nr. 24
19. panta 2. punkta 2. rindkopa

Portugāle līdz 2006. gada 31. decembrim
uzsāk pakāpenisku to zemes gabalu 
apstrādes pārtraukšanu, kas apstādīti ar 
aizliegto vīnkoku šķirņu hibrīdu varietātēm, 
vajadzības gadījumā izmantojot atbalstu, kas 
paredzēts Regulas (EK) Nr. 1493/1999 II 
sadaļas III nodaļā.

Portugāle līdz 2013. gada 31. decembrim
uzsāk pakāpenisku to zemes gabalu 
apstrādes pārtraukšanu, kas apstādīti ar 
aizliegto vīnkoku šķirņu hibrīdu varietātēm, 
vajadzības gadījumā izmantojot atbalstu, kas 
paredzēts Regulas (EK) Nr. 1493/1999 II 
sadaļas III nodaļā.

Pamatojums

Vīnkopības restrukturizācija ir smags uzdevums, īpaši Madeiras vīnkopības saimniecības 
struktūras dēļ un ģeogrāfisko apstākļu dēļ. Ņemot vērā Madeiras vīnkopības nozīmi 
reģionālajā attīstībā, tai skaitā tūrisma, restrukturizācijas periodu vajadzētu pagarināt.

Grozījums Nr. 25
19. panta 2. punkta 3. rindkopa

Portugāle Komisijai katru gadu ziņo par 
konversijas un restrukturācijas stāvokli 
zemes platībās, kas apstādītas ar aizliegto 
vīnogulāju šķirņu hibrīdu varietātēm.

Anzoru salu un Madeiras reģioni Komisijai 
katru gadu tieši ziņo par konversijas un 
restrukturācijas stāvokli zemes platībās, kas 
apstādītas ar aizliegto vīnogulāju šķirņu 
hibrīdu varietātēm. Tie šo informāciju tāpat 
iesniedz Portugāles Centralizētajai pārvaldei.

Pamatojums
Ir jāizvairās no tā, ka Azoru salas vai Madeira varētu tikt sodītas, ja Portugāles Centralizētā 
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pārvalde neiesniedz informāciju Eiropas Komisijai.

Grozījums Nr. 26
20. panta 4. punkta 2. rindkopa

Šī punkta piemērošanas kārtību noteikta 
saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto 
kārtību. Šī kārtība tieši nosaka iegūtā vietējā 
svaigā piena daudzumu pirms tā 
pārstrādāšanas sterilizētā pienā, kas minēts 
pirmajā rindkopā.

Šī punkta piemērošanas kārtību noteikta 
saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto 
kārtību. Šī kārtība tieši nosaka iegūtā vietējā 
svaigā piena daudzumu pirms tā 
pārstrādāšanas sterilizētā pienā, kas minēts 
pirmajā rindkopā. Šis daudzums kļūst 
obligāts gadījumā, ja vietējās produkcijas 
noiets netiek nodrošināts.

Pamatojums

Madeiras reģions nevēlās tikt spiests pārstrādāt vismaz 15% lielu vietējā svaigā piena 
daudzumu. Ņemot vērā reģiona lielo piena produkcijas kritumu, šī procentu likme ne vienmēr 
tiek sasniegta, kas stipri traucē Madeiras piensaimniecības industrijai. Šī grozījuma mērķis ir 
gan nodrošināt vietējās produkcijas noietu un reģionālajai piensaimniecības industrijai 
sniegt lielāku elastību pārstrādātā sterilizētā piena pārvaldīšanā.

Grozījums Nr. 27
24. panta 2. punkts

2. Kopiena finansē šīs Regulas II un III 
sadaļā paredzētos pasākumus ikgadējās 
summas līmenī, kas vienāds ar:

− FAD: 84,7 miljoni eiro,
− Azoru salām un Madeirai: 77,3 miljoni 

eiro,
– Kanāriju salām: 127,3 miljoni eiro.

2. Kopiena finansē šīs Regulas II un III 
sadaļā paredzētos pasākumus ikgadējās 
summas līmenī katram FAD, Azoru salām 
un Madeirai un Kanāriju salām, kas tiek 
aprēķināta uz iztērēto summu bāzes par 
īpašas piegādes kārtības finansēšanu2002, 
2003 un 2004. gada laikā, tajos iekļaujot 
summas, kas šajos gados ir piešķirtas 
atbrīvošanai no nodokļiem un uz 
piemērojamo izdevumu griestu bāzes 
attiecībā uz vietējās produkcijas atbalstu.

Pamatojums
Balstoties uz atskaites periodu 2001. -2003. gads, summu aprēķinos Kopiena neņēma vērā:

• pirmkārt, ekonomiskās konjunktūras novērtējumu un no tā izrietošo nepieciešamību 
piemērot pieaugošo piegādes vajadzību ;

• POSEI – Lauksaimniecība reformas ietekmi 2001. gadā(piemēram, ka 200. gads bija 
pārejas gads); 

• nozīmīgā peļņa, kas nāk no iespējas AR importēt tieši no trešām valstīm nākošus 
produktus un kas ir pakļauti īpašai piegādes kārtībai ar nulles nodokli.

Grozījums Nr. 28



PA\561987LV.doc PE 355.784v01-0016/1 PA\5

LV                      Ārējais tulkojums

24. panta, 3. punkts

3. II sadaļā paredzētajām programmām 
piešķirtās ikgadējās summas nevar būt 
lielākas par šādām summām:

− FAD: 20,7 miljoni eiro,
− Azoru salām un Madeirai: 17,7 miljoni 

eiro,
– Kanāriju salām: à 72,7 miljoni eiro.

3. II sadaļā paredzētajām programmām tiek 
piešķirtas ikgadējas summas, kas paredzētas 
1. punktā, tur noteiktajās robežās.

Pamatojums
Grozījuma nr. 27 rezultātā. Saskaņā ar 5. panta b daļu, piegādes programmās īpaši būtu 
jābūt noteiktai palīdzībai un palīdzības summai piegādei no Kopienas.

Grozījums Nr. 29
26. panta, 1. punkts

1. Komisijai palīdz Tiešo maksājumu 
pārvaldības komiteja, kas izveidota ar 
Regulas (EK) Nr. 1782/2003 144. pantu, 
izņemot šīs regulas 16. panta īstenošanu, 
kurā Komisijai palīdzēja Lauksaimniecības 
struktūru un lauku attīstības komiteja, kas 
izveidota ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 
50.pantu.

1. Komisijai palīdz Tiešo maksājumu 
pārvaldības komiteja, kas izveidota ar 
Regulas (EK) Nr. 1782/2003 144. pantu, 
izņemot šīs regulas 16. panta īstenošanu, 
kurā Komisijai palīdzēja Lauksaimniecības 
struktūru un lauku attīstības komiteja, kas 
izveidota ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 
50.pantu, un cīņas ar augu slimībām 
programmām, kas paredzētas šīs regulas 
18. pantā, kur Komisijai palīdz Cīņas ar 
augu slimībām pastāvīgā komiteja, kas 
izveidotas ar lēmumu (EEK) Nr. 76/894.

Pamatojums

Ņemot vērā cīņas ar augu slimībām apjomu un saskaņā ar komitoloģiju, šo programmu 
pieņemšanu ir jāizskata pastāvīgajai Cīņas ar augu slimībām komitejai. Īstenībā tā ir 
pieņemtā kārtība attiecībā uz cīņas ar augu slimībām jomas pasākumiem POSEIDOM un 
POSEIMA.
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