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FORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

A. der henviser til, at Rådet i henhold til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-

Parlamentet kan vedtage særlige foranstaltninger, der har til formål at tilpasse visse 

lovmæssige og politiske bestemmelser til de særlige karakteristika i regionerne i den 

yderste periferi og de begrænsninger, de står over for (navnlig ekstra omkostninger) som 

følge af bl.a. deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, klimatiske forhold, lille 

areal og deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter, 

B. der henviser til, at det særlige program for bestemte regioner som følge af disses afsides 

beliggenhed og ø-karakter (POSEI) er det vigtigste redskab til gennemførelse af artikel 

349 i TEUF på landbrugsområdet, og til, at det bidrager effektivt til at nå de overordnede 

mål i den fælles landbrugspolitik, nemlig at sikre og bevare en levedygtig 

fødevareproduktion, støtte en afbalanceret regional udvikling og bidrage til en bæredygtig 

forvaltning af naturressourcerne; 

C. der henviser til, at især støtten fra POSEI udgør en betydelig del af landbrugernes 

indtægter, hvilket viser, hvor vigtige sådanne foranstaltninger er med hensyn til at sikre 

landbrugsbedrifternes levedygtighed og give producenterne en indtægt; 

D. der henviser til, at der findes mange former for synergi mellem POSEI, EU's politik for 

udvikling af landdistrikter og de nationale ordninger til fremme af uddannelse, etablering 

af unge landmænd, investeringsfremme og produktionsstøtte; 

E. der henviser til, at komplementariteten mellem POSEI, nationale støtteordninger og andre 

foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik, navnlig i forbindelse med de fælles 

markedsordninger for vin og for frugt og grøntsager, er stor og bør fremhæves; 

F. der henviser til, at tropiske landbrugsprodukter, navnlig bananer, fra regionerne i den 

yderste periferi, er udsat for lavpriskonkurrence fra økologiske produkter fra tredjelande, 

der er omfattet af ækvivalensordninger i forhold til EU; der henviser til, at europæiske 

producenter ikke er i stand til at udvikle en økologisk produktion under den gældende 

lovgivning; 

G. der henviser til, at markedet i regionerne i den yderste periferi ikke er stort nok til at 

tilskynde virksomhederne til at indgive ansøgninger om at bringe specifikke midler til 

skadedyrsbekæmpelse og andre plantebeskyttelsesprodukter på markedet; 

1. fremhæver betydningen af den dom, der den 15. december 2015 blev afsagt af Den 

Europæiske Unions Domstol, af hvilken det fremgår, at artikel 349 i TEUF er det korrekte 

retsgrundlag for at vedtage og tilpasse EU's lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvilket 

konsoliderer status for regionerne i den yderste periferi og bekræfter nødvendigheden af at 

træffe særlige differentierede foranstaltninger i forbindelse med alle EU's politikker med 

henblik på at mildne regionernes permanente eller midlertidige strukturelle eller 

konjunkturbetingede begrænsninger, som dermed giver deres økonomier mulighed for at 
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konkurrere på lige fod med resten af EU; 

2. understreger, at det er nødvendigt at støtte landbruget på europæisk plan med henblik på at 

stimulere økonomien i regionerne i den yderste periferi og skabe beskæftigelse for at 

opretholde den økonomiske og sociale samhørighed og udnyttelsen af jorden i disse 

regioner samt for at beskytte miljøet, biodiversiteten og de økologiske og kulturelle 

værdier; bemærker imidlertid, at de traditionelle eksportsektorer (f.eks. bananer og sukker 

for visse af de yderste randområders vedkommende og mælk/kød for Azorernes 

vedkommende) for det meste får tilstrækkelig støtte, medens de såkaldte 

diversificeringssektorer, såsom frugt og grøntsager samt den animalske produktion, halter 

bagefter på trods af deres potentiale; 

3. fastholder, at POSEI bidrager til udviklingen, differentieringen og opretholdelsen af 

landbruget i regionerne i den yderste periferi; henleder opmærksomheden på 

Kommissionens rapport om gennemførelsen af POSEI, der blev offentliggjort den 15. 

december 2016, hvoraf det fremgår, at POSEI bidrager til målene i den fælles 

landbrugspolitik, og at det ikke er blevet bevist, at de nuværende foranstaltninger og 

instrumenter i den fælles landbrugspolitik har kapacitet til at dække de særlige behov hos 

regionerne i den yderste periferi; støtter konklusionen i rapporten, hvor der opfordres til at 

konsolidere det grundlæggende indhold i POSEI med særligt fokus på den specifikke 

støtte til person- og godstransport for at undgå risikoen for, at landbrugsproduktionen 

opgives og de deraf følgende negative virkninger for beskæftigelsen, miljøet og den 

territoriale dimension ved regionerne i den yderste periferi; 

4. opfordrer indtrængende til, at det overvejes at oprette et særligt POSEI-program, der har 

til formål at støtte transporten mellem øerne indbyrdes og mellem øerne og kontinentet, i 

betragtning af at tilstanden som øsamfund i dobbelt forstand er den største hindring for 

udvikling; 

5. understreger, at det inden for rammerne af POSEI-ordningen er vigtigt, at 

medlemsstaterne kan være fleksible i processen med fastlæggelse af deres programmer, og 

efterlyser samtidigt klarere strategier, der på den ene side tager hensyn til 

medlemsstaternes specifikke behov og på den anden side opfylder overordnede EU-mål; 

6. understreger, at programmerne for udvikling af landdistrikter og POSEI er væsentlige 

redskaber til at reagere rettidigt på stadig mere intensive og uberegnelige økonomiske, 

sociale og territoriale udfordringer, og at disse programmer i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet fortsat skal præsenteres, fastlægges og forvaltes af regionernes egne 

repræsentative organer; 

7. fastholder, at bortfaldet af mælkekvoteordningen i mælkesektoren, tabet af 

handelsmuligheder som følge af den russiske embargo, voksende prisudsving, 

globaliseringen af fødevareforsyningen, det kraftige fald i den kinesiske vækstrate og den 

fremherskende krise bidrager til at undergrave bæredygtigheden i mælkeproduktionen på 

Azorerne, som udgør én af de vigtigste drivkræfter i regionens samfundsøkonomiske 

struktur; påpeger derfor nødvendigheden af at iværksætte ekstraordinære foranstaltninger, 

der understøttes af passende ressourcer, for at støtte og udvikle denne sektor og bidrage til 

fortsættelsen af mælkeproduktionen i Azorerne og til at mildne virkningerne af 

dereguleringen og de indskrænkninger og begrænsninger, der opstår som følge af 

markedsændringer og afsætningsvanskeligheder; 
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8. mener, at Kommissionen og medlemsstaterne bør anvende POSEI-programmet til at øge 

støtten til mejerisektoren i form af direkte betalinger og markedsforanstaltninger sammen 

med supplerende foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne; 

9. opfordrer til, at der omgående etableres mekanismer, som kan sikre retten til at producere 

i de respektive regioner i den yderste periferi; 

10. advarer om frihandelsaftalernes potentielle negative indvirkning på den traditionelle 

produktion i regionerne i den yderste periferi (herunder mælk, kød, ferskner, sukker, 

bananer og rom) i betragtning af, at fordelene ved toldfritagelse er blevet mindre i takt 

med, at EU gradvis har afviklet mange markedsbeskyttelsesforanstaltninger for landbrugs- 

og fødevareprodukter og har underskrevet talrige aftaler om præferenceadgang med 

udviklingslande; opfordrer indtrængende Kommissionen til at opfylde sin forpligtelse – 

der er affødt af POSEI-forordningen – til at analysere handelsforhandlingernes 

indvirkning på anliggender, der påvirker regionerne i den yderste periferi, og til at 

inddrage disse regioner i og informere dem om forhandlingerne; gentager i denne 

forbindelse betydningen af støtteforanstaltninger til mælke-, banan- og sukkersektoren; 

fremhæver betydningen af gennemsigtige overvågningsforanstaltninger og effektive 

beskyttelsesklausuler, der let kan aktiveres; fastholder, at det er nødvendigt at holde 

specielle sukkerarter uden for handelsforhandlingerne, og opfordrer indtrængende til, at 

der indføres handelsmæssige beskyttelsesklausuler for mælk fra regionerne i den yderste 

periferi; 

11. er af den opfattelse, at det er nødvendigt at tildele POSEI øgede finansielle bevillinger i 

den næste flerårige finansielle ramme (FFR) med henblik på at tackle markedskriser, og 

opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til artikel 349 i TEUF, når den iværksætter 

ekstraordinære foranstaltninger til håndtering af sådanne kriser og til finansiering og 

fremme af specifikke foranstaltninger for regionerne i den yderste periferi, navnlig i 

forbindelse med markedskriser i deres traditionelle sektorer, herunder mælk, tomater, 

kvæg og oksekød; 

12. opfordrer indtrængende EU's observatorium for mælkemarkedet til på et selvstændigt og 

uafhængigt grundlag at inddrage regionerne i den yderste periferi i sin evaluering af 

markedspriser og til klart at definere krisekriterierne i denne sektor i regionen sammen 

med Kommissionen, producentsammenslutningerne og medlemsstaten; 

13. opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre regelmæssige analyser af de 

markeder i regionerne i den yderste periferi, som er berørt af handelsaftaler, og til at 

konsultere de nationale og regionale myndigheder og producenterne i regionerne i den 

yderste periferi med henblik på at træffe afgørelse om passende støtteforanstaltninger, 

herunder økonomisk kompensation, såfremt der opstår, eller der er sandsynlighed for, at 

der vil opstå en alvorlig forværring af producenternes situation eller markedssituationen 

på grund af de handelsindrømmelser, der gives til tredjelande; 

14. påpeger, at POSEI-programmerne systematisk udviser en årlig gennemførelsesprocent på 

omkring 100 %, og at budgetbevillingerne til mange af foranstaltningerne er klart 

utilstrækkelige til at dække behovene i landbrugssektoren i disse regioner; 

15. mener, at det er nødvendigt at øge budgettet for POSEI for at tilvejebringe større støtte til 

landbrugsmæssige diversificeringsforanstaltninger og til produkter produceret af 
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småproducenter såsom mejeriprodukter fra geder og får, honning, blomster, sukkerroer, te, 

ananas, passionsfrugter samt andre produkter. 

16. opfordrer til, at POSEI styrkes og udstyres med de nødvendige finansielle midler som led i 

forhandlingerne om den fremtidige FFR, og påpeger, at der under ingen omstændigheder 

kan accepteres en nedskæring af den nuværende finansieringsramme; 

17. fremhæver den rolle, som EU's kvalitetsordninger og navnlig de geografiske 

mærkningsordninger med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk 

betegnelse spiller og de muligheder, som disse giver på nationalt niveau, EU-niveau og på 

internationalt niveau; henleder opmærksomheden på den rolle, som sådanne 

mærkningsordninger spiller med hensyn til at sætte folk i stand til at etablere og 

opretholde et livsgrundlag og med hensyn til at opbygge og fastholde arbejdskraften ikke 

blot i regionerne i den yderste periferi, men også i bjergområder og mindre gunstigt 

stillede områder; opfordrer derfor til, at der afsættes flere målrettede ressourcer til de EU-

programmer, der fremmer produkter, som er beskyttet af geografisk mærkning; 

18. opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger med henblik på at tilpasse 

gældende EU-ret, jf. artikel 349 i TEUF, for at give mulighed for at udvikle en økologisk 

landbrugssektor for tropisk produktion fra EU; 

19. opfordrer Kommissionen til at forhandle om effektive og operationelle 

beskyttelsesklausuler og stabiliseringsmekanismer for bananer og til at anvende dem 

effektivt; 

20. understreger den umådeligt store rolle, som bananproduktionen spiller i den 

samfundsøkonomiske struktur i regionerne i den yderste periferi, og går derfor ind for at 

øge støtten til producenterne; 

21. opfordrer i betragtning af, at knapheden på jord og vanskelighederne ved 

jordsammenlægning er en hindring for at starte landbrugsvirksomhed i regionerne i den 

yderste periferi, Kommissionen til at støtte ordninger for tidlig pension sammen med 

incitamenter, der skal tilskynde unge landmænd til at starte landbrugsvirksomhed; 

22. understreger, at øget viden og teknologiske fremskridt, økologisk produktion og 

miljøvenlige strukturer bidrager til at styrke bæredygtige landbrugspraksisser og dermed 

løser samfundsøkonomiske problemer, sætter skub i konkurrencen inden for det indre 

marked og styrker det traditionelle landbrug i regionerne i den yderste periferi; 

23. fremhæver, at produktdifferentiering og -specialisering yderligere kan stimulere og 

fremme lokal produktion samt forarbejdning og markedsføring af fødevarer og dermed 

reducere de eksisterende forskelle mellem regionerne i den yderste periferi og andre EU-

regioner; 

24. beklager i betragtning af, at landbrug og fiskeri indgår i disse regioners primære sektor, og 

ligeledes i betragtning af havets og de maritime ressourcers betydning for fremme af 

samhørigheden i og udviklingen af regionerne i den yderste periferi og gennemførelsen af 

artikel 349 i TEUF, at denne betænkning ikke ledsages af en udtalelse fra Fiskeriudvalget; 

opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til at respektere artikel 349 i 

TEUF, også med hensyn til fiskeriet, ved fuldstændigt at genetablere det selvstændige 
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POSEI-fiskeriprogram, der blev afskaffet som led i reformen af den nuværende Hav- og 

Fiskerifond (EHFF); 

25. understreger, at den store afstand mellem regionerne i den yderste periferi og markederne 

for forbrugsvarer gør det nødvendigt med dobbelt oplagring på grund af den måde, den 

moderne logistik er indrettet på; opfordrer derfor Kommissionen til i forbindelse med 

reglerne om investering i disse regioner at overveje, om det ville være muligt at indrette 

oplagringsstrukturer uden for regionerne i den yderste periferi; 

26. understreger den betydning, som programmerne for udvikling af landdistrikter har for 

regionerne i den yderste periferi, først og fremmest på grund af deres funktion som 

supplement til den direkte støtte og deres betydning for gennemførelsen af de af EU 

fastlagte retningslinjer, nemlig: 1) fremme af social inklusion, fattigdomsbekæmpelse og 

økonomisk udvikling i landdistrikterne, 2) fremme af fødevarekædens organisation, 

dyrevelfærd og risikostyring i landbruget, 3) fremme af videnoverførsel og innovation 

inden for landbrug og skovbrug og i landdistrikter, 4) styrkelse af levedygtigheden og 

konkurrenceevnen for alle typer landbrug og fremme af innovative landbrugsteknologier 

og bæredygtig forvaltning af skove samt 5) fremme af ressourceeffektivitet og opbakning 

til overgangen til en klimarobust lavemissionsøkonomi i landbrugs-, fødevare- og 

skovbrugssektoren. 
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