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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat de Raad op grond van artikel 349 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) specifieke maatregelen kan vaststellen, op 

voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, om bepaalde 

wetgeving en beleidsmaatregelen van de Unie aan te passen aan de bijzondere kenmerken 

en beperkingen van de ultraperifere gebieden (met name extra kosten), onder meer als 

gevolg van hun afgelegenheid, insulaire karakter, klimaat, kleine oppervlakte en 

economische afhankelijkheid van enkele producten; 

B. overwegende dat het Programma van speciaal op een afgelegen en insulair karakter 

afgestemde maatregelen (Posei) op het gebied van landbouw het voornaamste instrument 

is voor de toepassing van artikel 349 VWEU en op doeltreffende wijze bijdraagt aan de 

verwezenlijking van de algemene doelstellingen van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB), te weten een rendabele voedselproductie waarborgen en in stand 

houden, een evenwichtige regionale ontwikkeling ondersteunen en bijdragen aan een 

duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen; 

C. overwegende dat subsidies, met name via Posei, een aanzienlijk deel van de inkomsten 

van landbouwers vormen, waaruit blijkt hoe belangrijk deze instrumenten zijn voor de 

levensvatbaarheid van landbouwbedrijven en als inkomen voor de producenten; 

D. overwegende dat er talrijke synergieën bestaan tussen Posei, het beleid van de Unie inzake 

plattelandsontwikkeling en nationale subsidies op het vlak van opleiding, aanloopsteun 

voor jonge landbouwers, investeringen en ondersteuning van de productie; 

E. overwegende dat Posei, nationale subsidies en andere maatregelen van het GLB, vooral 

via de integrale gemeenschappelijke marktordening voor de sectoren wijn en groente en 

fruit, elkaar goed aanvullen en dat die complementariteit moet worden benadrukt; 

F. overwegende dat tropische landbouwproducten, vooral bananen, uit de ultraperifere 

gebieden te maken hebben met concurrentie vanwege goedkope producten uit de 

biologische landbouw in derde landen, op basis van gelijkwaardigheid ten opzichte van de 

Europese Unie, terwijl de Europese producenten gezien de geldende wetgeving op het 

gebied van biologische landbouw dergelijke producten niet kunnen ontwikkelen; 

G. overwegende dat de markt van de ultraperifere gebieden niet groot genoeg is om bedrijven 

ertoe aan te zetten de benodigde documenten in te dienen voor het in de handel brengen 

van specifieke producten waarmee schadelijke organismen en andere plagen kunnen 

worden behandeld; 

1. benadrukt het belang van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 

15 december 2015, waarin artikel 349 VWEU wordt aangemerkt als de geschikte 

rechtsgrondslag voor de aanneming en aanpassing van wetgevingsmaatregelen van de 

Unie, waardoor de status van de ultraperifere gebieden en de noodzaak van specifieke en 

gedifferentieerde maatregelen ten aanzien van alle beleidsmaatregelen van de Unie, 
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teneinde de structurele, conjuncturele, permanente of tijdelijke beperkingen van deze 

gebieden te ondervangen, kracht worden bijgezet zodat hun economieën op gelijke voet 

kunnen concurreren met de rest van de Unie; 

2. wijst erop dat de landbouw op Europees niveau moet worden ondersteund om de 

economie van de ultraperifere gebieden te stimuleren, banen te scheppen, de economische 

en sociale samenhang en het bodemgebruik in deze gebieden te behouden en tegelijk het 

milieu, de biodiversiteit en ecologische en culturele waarden te beschermen; merkt echter 

op dat de traditionele exportsectoren (bijv. bananen en suiker voor een aantal ultraperifere 

gebieden, en melk en vlees voor de Azoren) over het algemeen goede ondersteuning 

krijgen, terwijl de zogeheten diversificatiesectoren, zoals groente en fruit en dierlijke 

producten, ondanks hun potentieel achterblijven; 

3. onderstreept de bijdrage van Posei aan de ontwikkeling, de diversificatie en de 

instandhouding van de landbouw in de ultraperifere gebieden; wijst erop dat de 

Commissie, in haar verslag over de tenuitvoerlegging van Posei dat zij op 15 december 

2016 heeft gepubliceerd, van oordeel is dat deze regeling bijdraagt aan de doelstellingen 

van het GLB en dat het vermogen van de huidige maatregelen en instrumenten van het 

GLB om te voorzien in de specifieke behoeften van de ultraperifere gebieden niet is 

aangetoond; schaart zich achter de conclusie van het verslag, waarin wordt gepleit voor de 

consolidering van de basisconfiguratie van Posei, met bijzondere aandacht voor de 

specifieke ondersteuning van personen- en goederenvervoer, om het risico te voorkomen 

dat de landbouwproductie wegvalt, met alle negatieve gevolgen van dien voor de 

werkgelegenheid, het milieu en de territoriale dimensie van de ultraperifere gebieden; 

4. dringt erop aan dat wordt overwogen een speciaal Posei op te zetten ter ondersteuning van 

het vervoer tussen eilanden onderling en tussen eilanden en het vasteland, omdat het 

dubbele insulaire karakter de belangrijkste belemmering voor ontwikkeling vormt; 

5. benadrukt het belang, binnen de Posei-regeling, van flexibiliteit voor lidstaten bij het 

vaststellen van hun programma's, maar pleit voor duidelijkere strategieën waarmee 

enerzijds rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van de lidstaten en 

anderzijds wordt voldaan aan alomvattende EU-doelstellingen; 

6. benadrukt dat de plattelandsontwikkelingsprogramma's (POP's) en Posei essentiële 

instrumenten zijn om tijdig te reageren op steeds grotere en alsmaar onvoorspelbaarder 

economische, sociale en territoriale uitdagingen, en stipt aan dat krachtens het 

subsidiariteitsbeginsel de vertegenwoordigende instanties van de regio's deze programma's 

moeten blijven indienen, vaststellen en beheren; 

7. stelt dat het einde van het melkquotastelsel in de zuivelsector, het verlies van 

handelsmogelijkheden ten gevolge van het Russische invoerverbod, de toegenomen 

prijsschommelingen, de mondialisering van de voedselvoorziening, de teruglopende 

Chinese groei, en de context van crisis allemaal factoren zijn die de duurzaamheid van de 

melksector op de Azoren in gevaar brengen, terwijl dat een van de drijvende krachten van 

het sociaal-economische weefsel van deze regio is; benadrukt daarom dat er buitengewone 

maatregelen ter ondersteuning en ontwikkeling van deze sector moeten worden getroffen, 

voorzien van voldoende middelen, om de melkproductie op de Azoren in stand te helpen 

houden en de gevolgen van de deregulering alsook de belemmeringen en beperkingen die 

voortvloeien uit een gewijzigde marktsituatie, en de moeilijkheden bij de afzet van de 
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productie te verzachten; 

8. is van oordeel dat de Commissie en de lidstaten het Posei-programma moeten aanwenden 

om de steun voor de zuivelsector in de vorm van rechtstreekse betalingen en 

marktmaatregelen te intensiveren, naast aanvullende maatregelen voor 

plattelandsontwikkeling; 

9. verlangt dringend mechanismen die het recht vrijwaren om in de betrokken ultraperifere 

gebieden te produceren; 

10. waarschuwt voor de mogelijk negatieve gevolgen van vrijhandelsovereenkomsten voor de 

traditionele producten van de ultraperifere gebieden (onder andere melk, vlees, perziken, 

suiker, bananen en rum) en merkt daarbij op dat de vrijstelling van douanerechten steeds 

minder voordeel oplevert, aangezien de EU gaandeweg steeds meer 

marktbeschermingsmaatregelen voor landbouwproducten en levensmiddelen heeft 

afgeschaft en diverse overeenkomsten inzake preferentiële toegang heeft ondertekend met 

ontwikkelingslanden; verzoekt de Commissie te voldoen aan de uit de Posei-verordening 

voortvloeiende verplichting om na te gaan welke gevolgen de handelsonderhandelingen 

hebben voor onderwerpen die van belang zijn voor de ultraperifere gebieden, en om deze 

gebieden te betrekken bij en in te lichten over de onderhandelingen; wijst er in dit verband 

andermaal op dat het belangrijk is in steunregelingen voor de melk-, de bananen- en de 

suikersector te voorzien; benadrukt het belang van transparante follow-upmaatregelen en 

doeltreffende en snel toepasbare vrijwaringsclausules; stelt dat bijzondere suikers van de 

handelsonderhandelingen moeten worden uitgesloten en vraagt om 

handelsvrijwaringsclausules voor melk uit de ultraperifere gebieden in te stellen; 

11. is van mening dat in het volgende meerjarig financieel kader (MFK) meer financiële 

middelen aan Posei moeten worden toegewezen om het hoofd te kunnen bieden aan 

marktcrises, en verzoekt de Commissie met artikel 349 VWEU rekening te houden 

wanneer ze buitengewone maatregelen treft om dergelijke crises aan te pakken en 

specifieke acties en financiering voor de ultraperifere gebieden bevordert, met name voor 

marktcrises in hun traditionele sectoren, met inbegrip van de melk-, de tomaten-, de 

veehouderij- en de rundvleessector; 

12. spoort de Europese waarnemingspost voor de melkmarkt ertoe aan de ultraperifere 

gebieden autonoom en onafhankelijk op te nemen in zijn beoordeling van de marktprijzen 

voor melk en samen met de Commissie, de producentenorganisaties en de betrokken 

lidstaten duidelijke criteria op te stellen ter omschrijving van een crisis in deze sector in de 

bewuste gebieden; 

13. dringt er bij de Commissie op aan regelmatig analyses uit te voeren van de markten van de 

ultraperifere gebieden die door handelsovereenkomsten worden getroffen, en de nationale 

en regionale autoriteiten en de producenten in de betrokken ultraperifere gebieden te 

raadplegen om te besluiten tot passende steunmaatregelen, waaronder financiële 

compensatie, als er een ernstige verslechtering in de situatie van producenten of markten 

optreedt of waarschijnlijk zal optreden als gevolg van handelsconcessies aan derde landen; 

14. stipt aan dat de Posei-programma's stelselmatig jaarlijkse uitvoeringspercentages van 

ongeveer 100 % te zien geven en dat de begrotingstoewijzing voor veel van deze 

maatregelen blijkbaar ontoereikend is om aan de behoeften van de landbouwsector in deze 
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regio's te voldoen; 

15. is van mening dat de Posei-begroting moet worden verhoogd teneinde meer steun te 

verlenen voor maatregelen inzake landbouwdiversificatie en voor op kleine schaal 

geproduceerde producten, zoals zuivelproducten van geiten- en schapenmelk, honing, 

bloemen, suikerbieten, thee, ananas, passievruchten en dergelijke; 

16. dringt erop aan dat Posei wordt versterkt en toereikende financiële middelen krijgt in het 

kader van de onderhandelingen over het toekomstige MFK, waarbij de huidige financiële 

middelen in geen geval mogen worden verlaagd; 

17. wijst op de rol van de EU-kwaliteitsregelingen, in het bijzonder de regelingen voor 

geografische etikettering (beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en beschermde 

geografische aanduiding (BGA)), en op de mogelijkheden die deze op nationaal, Europees 

en internationaal niveau bieden; vestigt de aandacht op de rol die deze 

etiketteringsregelingen spelen doordat zij mensen in staat stellen bestaansmiddelen te 

verwerven en te behouden en doordat zij zorgen voor de ontwikkeling en het behoud van 

een beroepsbevolking, niet alleen in de ultraperifere gebieden, maar ook in berggebieden 

en achtergestelde gebieden; vraagt daarom gerichtere middelen voor de EU-programma's 

ter bevordering van producten die door middel van geografische etikettering worden 

beschermd; 

18. verzoekt de Commissie maatregelen voor te stellen om de geldende Europese wetgeving 

op grond van artikel 349 VWEU aan te passen om de ontwikkeling van een biologische 

landbouwsector voor Europese tropische producten mogelijk te maken; 

19. verzoekt de Commissie te onderhandelen over efficiënte en operationele 

vrijwaringsclausules en stabilisatiemechanismen voor bananen en die op doeltreffende 

wijze toe te passen; 

20. wijst erop dat de bananenproductie enorm belangrijk is voor het sociaal-economische 

weefsel van de ultraperifere gebieden, en is er daarom voorstander van om de steun voor 

producenten te verhogen; 

21. is van mening dat grondschaarste en ruilverkavelingsproblemen een hinderpaal vormen 

voor het opstarten van landbouwactiviteiten in de ultraperifere gebieden, en verzoekt de 

Commissie regelingen voor vervroegde uittreding te steunen, aangevuld met stimulansen 

voor het opstarten van landbouwactiviteiten voor jonge landbouwers; 

22. benadrukt dat een betere kennis en technologische vooruitgang, biologische productie en 

milieuvriendelijke maatregelen bijdragen tot de verbreiding van duurzame 

landbouwpraktijken, en dat daarmee ook sociaal-economische problemen worden 

aangepakt, het concurrentievermogen op de interne markt wordt bevorderd en de 

traditionele landbouwactiviteiten van de ultraperifere gebieden aan belang winnen; 

23. benadrukt dat productdifferentiatie en -specialisatie de lokale productie, verwerking en 

verkoop van levensmiddelen verder kunnen stimuleren en zo bestaande ongelijkheden 

tussen de ultraperifere gebieden en andere EU-regio's kunnen terugdringen; 

24. betreurt dat over dit verslag geen advies is gevraagd aan de Commissie visserij aangezien 
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landbouw en visserij tot de primaire sector van de ultraperifere gebieden behoren en de 

zee en zeerijkdommen een belangrijke rol spelen bij de bevordering van de cohesie en 

ontwikkeling van deze gebieden en bij de toepassing van artikel 349 VWEU; spoort de 

Commissie derhalve ertoe aan artikel 349 VWEU ook op visserijgebied in acht te nemen 

en de Posei-regeling voor de visserij, die in het kader van de hervorming van het huidige 

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) werd afgeschaft, volledig en 

zelfstandig in ere te herstellen; 

25. onderstreept dat de grote afstand tussen de ultraperifere gebieden en de 

consumentenmarkten bedrijven ertoe noopt goederen op meer dan één plek op te slaan, 

vanwege de manier waarop de moderne logistieke sector georganiseerd is; spoort de 

Commissie derhalve ertoe aan om in het kader van de regelgeving inzake investeringen in 

deze gebieden te overwegen om eveneens subsidies te verlenen voor deze 

opslaginfrastructuur buiten het grondgebied van de ultraperifere gebieden; 

26. wijst op het belang van de programma's voor plattelandsontwikkeling in de ultraperifere 

gebieden, in de eerste plaats vanwege de aanvulling die zij vormen op rechtstreekse steun 

en bij de verwezenlijking van de door de EU vastgestelde krachtlijnen, namelijk: 1) het 

bevorderen van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in 

plattelandsgebieden; 2) het bevorderen van de organisatie van de voedselketen, 

dierenwelzijn en risicobeheer in de landbouw; 3) het bevorderen van kennisoverdracht en 

innovatie in de landbouwsector, de bosbouwsector en plattelandsgebieden; 4) het 

vergroten van de levensvatbaarheid en het concurrentievermogen van alle landbouwtypen, 

het bevorderen van innovatieve landbouwtechnologieën en het ondersteunen van 

duurzaam bosbeheer; en 5) het bevorderen van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en 

het ondersteunen van de omslag naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie in 

de landbouw-, de voedings- en de bosbouwsector. 
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