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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda åtgärder inom 
jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden
(KOM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0498),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 42 första stycket och 43.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C7-0284/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
17 februari 20111,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga 
grunden,

– med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
(A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 42 första stycket och 43.2,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 42 första stycket, 43.2 och 349,

                                               
1 EUT C 107, 6.4.2011, s. 33.
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Or. es

Motivering

Artikel 349 är den enda artikeln i fördraget som inför specifika åtgärder till förmån för de 
yttersta randområdena. Att enbart hänvisa till artiklarna om den gemensamma 
jordbrukspolitiken är ingen garanti för den specifika behandling som beviljats dessa 
områden, vars ekonomiska och sociala utveckling allvarligt hämmas av deras avlägsna 
belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, svåra terräng- och klimatförhållanden och ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att inte äventyra målen för denna 
förordning bör kommissionen genomföra 
konsekvensanalyser varje gång man 
förhandlar om internationella 
handelsavtal som kan komma att hota de 
sektorer som får stöd genom 
Poseiprogrammen. 

Or. es

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att garantera försörjningen med 
nödvändiga jordbruksprodukter till de 
yttersta randområdena och minska de 
merkostnader som uppstår till följd av de 
berörda regionernas läge i unionens yttersta 
randområden bör en särskild 
försörjningsordning införas. De yttersta 
randområdenas speciella geografiska läge 
medför merkostnader för transport vid 
försörjningen med vissa produkter som är 
nödvändiga som livsmedel, för bearbetning 

(6) För att garantera försörjningen med 
nödvändiga jordbruksprodukter till de 
yttersta randområdena och minska de 
merkostnader som uppstår till följd av de 
berörda regionernas läge i unionens yttersta 
randområden bör en särskild 
försörjningsordning införas. De yttersta 
randområdenas speciella geografiska läge 
medför merkostnader för transport vid 
försörjningen med vissa produkter som är 
nödvändiga som livsmedel, för bearbetning 
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eller som insatsvaror inom jordbruket. 
Andra objektiva faktorer i samband med 
regionernas läge i unionens yttersta 
randområden, särskilt deras ökaraktär och 
begränsade jordbruksarealer, innebär 
dessutom ytterligare begränsningar för 
aktörer och producenter i de yttersta 
randområdena och skapar stora svårigheter 
för deras verksamhet. Dessa svårigheter 
kan lindras genom att sänka priset på 
ovannämnda basprodukter.

eller som insatsvaror inom jordbruket. 
Andra objektiva faktorer i samband med 
regionernas läge i unionens yttersta 
randområden, särskilt deras ökaraktär och 
begränsade jordbruksarealer, innebär 
dessutom ytterligare begränsningar för 
aktörer och producenter i de yttersta 
randområdena och skapar stora svårigheter 
för deras verksamhet. Dessa svårigheter 
kan lindras genom att sänka priset på 
ovannämnda basprodukter. Den särskilda 
försörjningsordningen får dock under 
inga omständigheter negativt påverka den 
lokala produktionen och utvecklingen av 
denna.

Or. es

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att man effektivt ska kunna uppnå 
målet att sänka priserna i de yttersta 
randområdena och lindra de merkostnader 
som uppstår till följd av deras läge i 
unionens yttersta randområden, men 
samtidigt bibehålla unionsprodukternas 
konkurrenskraft, bör stöd beviljas för 
leverans av unionsprodukter till de yttersta 
randområdena. Vid fastställandet av stöden 
bör hänsyn tas till merkostnaderna för
transport till de yttersta randområdena och 
de priser som gäller vid export till 
tredjeländer samt, när det gäller insatsvaror 
i jordbruket eller produkter avsedda för 
bearbetning, till merkostnader på grund av 
regionernas läge i unionens yttersta 
randområden, särskilt deras ökaraktär och 
ringa storlek.

(8) För att man effektivt ska kunna uppnå 
målet att sänka priserna i de yttersta 
randområdena genom att lindra de 
merkostnader som uppstår till följd av 
deras läge i unionens yttersta randområden, 
men samtidigt bibehålla 
unionsprodukternas konkurrenskraft, bör 
stöd beviljas för leverans av 
unionsprodukter till de yttersta 
randområdena. Vid fastställandet av stöden 
bör hänsyn tas till merkostnaderna i 
samband med transport till de yttersta 
randområdena och de priser som gäller vid 
export till tredjeländer samt, när det gäller 
insatsvaror i jordbruket eller produkter 
avsedda för bearbetning, till merkostnader 
på grund av regionernas läge i unionens 
yttersta randområden, särskilt deras 
ökaraktär och ringa storlek.

Or. es
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Stödet till de traditionella sektorerna 
är särskilt viktigt eftersom det gör det 
möjligt för dessa sektorer att bibehålla sin 
konkurrenskraft på den europeiska 
marknaden i förhållande till tredjeländer, 
och eftersom nya handelsavtal som 
innebär svårigheter för vissa av dessa 
sektorer nyligen har ingåtts med 
latinamerikanska länder och inom ramen 
för WTO. Medlemsstaterna måste dock 
också säkerställa diversifieringen av 
jordbruksverksamheten i de yttersta 
randområdena när de utarbetar sina 
program.

Or. es

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) När det gäller bearbetade produkter 
bör handel vara tillåten mellan de yttersta 
randområdena, i syfte att möjliggöra 
handel mellan dem. Hänsyn bör också tas 
till den regionala handeln samt den 
traditionella exporten eller sändningarna 
med den övriga unionen eller med 
tredjeländer, och därför bör sådan export 
av bearbetade produkter som svarar mot 
traditionella handelsflöden tillåtas för alla 
dessa regioner. Det är i klarhetssyfte 

(13) När det gäller bearbetade produkter 
bör handel vara tillåten mellan de yttersta 
randområdena, i syfte att möjliggöra 
handel mellan dem. Hänsyn bör också tas 
till den regionala handeln samt den 
traditionella exporten eller sändningarna 
med den övriga unionen eller med 
tredjeländer, och därför bör sådan export 
av bearbetade produkter som svarar mot 
traditionella handelsflöden tillåtas för alla 
dessa regioner. Det är i klarhetssyfte 
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lämpligt att fastställa en referensperiod för 
fastställandet av traditionellt exporterade 
eller avsända kvantiteter.

lämpligt att fastställa en referensperiod för 
fastställandet av traditionellt exporterade 
eller avsända kvantiteter. 
Referensperioden får dock inte leda till en 
stagnation av exporten från de yttersta 
randområdena, och därför bör man 
överväga att se över den i samband med 
ändringen av denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom ris är en av basvarorna i 
kosthållningen i det franska 
utomeuropeiska departementet Réunion,
som inte producerar tillräckligt med ris för 
att täcka de lokala behoven, bör importen 
av denna produkt till Réunion även i 
fortsättningen vara befriad från alla 
importtullar.

(17) Eftersom ris är en av basvarorna i 
kosthållningen i det franska 
utomeuropeiska departementet Réunion 
och det sedan många år finns industrier 
på ön som bearbetar och polerar ris, och 
eftersom Réunion inte producerar 
tillräckligt med ris för att täcka de lokala 
behoven, bör importen av denna produkt 
till Réunion även i fortsättningen vara 
befriad från alla importtullar.

Or. es

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Jordbruksproducenterna i de yttersta 
randområdena bör uppmuntras att leverera 
kvalitetsprodukter och saluföringen av 
dessa produkter bör stödjas. För detta 
ändamål kan det vara lämpligt att använda 
unionens grafiska symbol.

(22) Jordbruksproducenterna i de yttersta 
randområdena bör uppmuntras att fortsätta
att leverera kvalitetsprodukter, och 
saluföringen av dessa produkter bör 
stödjas. För detta ändamål kan det vara 
lämpligt att använda unionens grafiska 
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symbol. Användningen av annan 
kvalitetsmärkning, såsom 
ursprungsbeteckningar och geografiska 
beteckningar, bör därför uppmuntras för 
att lyfta fram den lokala 
jordbruksproduktionen och bidra till 
utvecklingen av den.

Or. es

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I artikel 39.4 och bilaga I till 
förordning (EG) nr 1698/2005 fastställs de 
högsta årliga stödbelopp som kan beviljas 
för miljövänligt jordbruk. Med hänsyn till 
den särskilda miljösituationen i vissa
områden med mycket känsliga betesmarker 
på Azorerna och för att bevara landskapet 
och jordbruksmarkens traditionella 
karaktär, särskilt terrassodlingarna på 
Madeira, bör det vara möjligt att höja dessa 
belopp till upp till det dubbla för vissa 
fastställda åtgärder.

(25) I artikel 39.4 och bilaga I till 
förordning (EG) nr 1698/2005 fastställs de 
högsta årliga stödbelopp som kan beviljas 
för miljövänligt jordbruk. Med hänsyn till 
den särskilda miljösituationen i vissa 
områden med mycket känsliga betesmarker 
på Azorerna och för att bevara landskapet 
och jordbruksmarkens traditionella 
karaktär, särskilt terrassodlingarna på 
Madeira och Kanarieöarna, bör det vara 
möjligt att höja dessa belopp till upp till det 
dubbla för vissa fastställda åtgärder.

Or. es

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Jordbruksproduktionen i de yttersta 
randområdena har särskilda 
växtskyddsproblem, som hänger samman 
med klimatförhållandena och de 
otillräckliga bekämpningsåtgärder som 

(27) Jordbruksproduktionen i de yttersta 
randområdena har särskilda 
växtskyddsproblem, som hänger samman 
med ökningen av importen, 
klimatförhållandena och de otillräckliga 
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hittills satts in. Det bör därför genomföras 
program för bekämpning av skadliga 
organismer, även genom biologiska 
metoder. Ett ekonomiskt stöd från unionen 
för genomförandet av programmen bör 
fastställas.

bekämpningsåtgärder som hittills satts in. 
Det bör därför genomföras program för 
bekämpning av skadliga organismer och 
för forskning och utbildning på området, 
även med hjälp av hållbara och 
miljövänliga biologiska metoder. Ett 
ekonomiskt stöd från unionen för 
genomförandet av programmen bör 
fastställas.

Or. es

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är av största ekonomiska och 
miljömässiga intresse att bevara 
vinodlingarna, som är den mest spridda 
odlingen på Madeira och Kanarieöarna och 
är mycket viktig för Azorerna. Varken 
nedläggningsbidrag eller 
marknadsmekanismer i enlighet med 
förordning (EG) nr 1234/2007 bör 
tillämpas som stöd till produktionen i dessa 
områden, förutom krisdestillation, som bör 
kunna tillämpas på Kanarieöarna vid 
exceptionella störningar av marknaden som 
en följd av kvalitetsproblem. Tekniska och 
socioekonomiska svårigheter har hindrat en 
total omställning inom fastställda 
tidsgränser för de arealer som på Madeira 
och Azorerna är planterade med sådana 
hybriddruvssorter som är förbjudna enligt 
förordning (EG) nr 1234/2007. Det vin 
som produceras på dessa vinodlingar är 
avsett endast för traditionell lokal 
konsumtion.

(28) Det är av största ekonomiska, sociala
och miljömässiga intresse att bevara 
vinodlingarna, som är den mest spridda 
odlingen på Madeira och Kanarieöarna och 
är mycket viktig för Azorerna. Varken 
nedläggningsbidrag eller 
marknadsmekanismer i enlighet med 
förordning (EG) nr 1234/2007 bör 
tillämpas som stöd till produktionen i dessa 
områden, förutom krisdestillation, som bör 
kunna tillämpas på Kanarieöarna vid 
exceptionella störningar av marknaden som 
en följd av kvalitetsproblem. Tekniska och 
socioekonomiska svårigheter har hindrat en 
total omställning inom fastställda 
tidsgränser för de arealer som på Madeira 
och Azorerna är planterade med sådana 
hybriddruvssorter som är förbjudna enligt 
förordning (EG) nr 1234/2007. Det vin 
som produceras på dessa vinodlingar är 
avsett endast för traditionell lokal 
konsumtion.

Or. es
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Genomförandet av denna förordning 
får inte inverka negativt på den särskilda 
stödnivå som de yttersta randområdena
hittills har omfattats av. För 
genomförandet av nödvändiga åtgärder 
måste medlemsstaterna därför ha tillgång 
till belopp motsvarande det stöd som redan 
beviljats av unionen inom ramen för 
förordning (EG) nr 247/2006.

(35) För att garantera att målen för denna 
förordning uppfylls, särskilt behovet av att 
skydda och utveckla 
jordbruksverksamheten i de yttersta 
randområdena, bör man se över det stöd 
som redan beviljats av unionen till de 
yttersta randområdena inom ramen för 
förordning (EG) nr 247/2006.

Or. es

Motivering

De nuvarande anslagen beaktar inte vissa faktorer, särskilt externa faktorer, som inverkar på 
utvecklingen av jordbruket i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Bananproduktionens lönsamhet i de 
yttersta randområdena hotas regelbundet 
på grund av de gradvisa minskningarna 
av den gemensamma tullsats som 
fastställts för import av bananer. Man bör 
därför kontinuerligt utvärdera 
konsekvenserna av de tullmedgivanden 
som gjorts av EU för att avgöra om de 
stöd som beviljats unionens producenter 
behöver ses över. 

Or. es
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med
artikel 290 i fördraget för att komplettera 
eller ändra vissa icke väsentliga delar av 
denna förordning. Det bör fastställas inom 
vilka områden denna befogenhet ska 
kunna utövas samt vilka villkor som ska 
gälla för delegeringen.

(37) I syfte att säkerställa att det system 
som inrättas genom denna förordning 
fungerar väl bör befogenheten att anta
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på att kunna komplettera eller ändra vissa 
icke väsentliga delar av denna förordning.
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå. Kommissionen bör då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar överförs 
samtidigt, och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att säkerställa ett enhetligt 
genomförande av Posei-ordningen i 
medlemsstaterna och undvika 
snedvridningar av konkurrensen eller 
diskriminering mellan aktörer bör 
kommissionen ha befogenhet att anta 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 291.2 i fördraget. Kommissionen 
bör därför anförtros 
genomförandebefogenheter i enlighet med 
nämnda bestämmelse, särskilt när det 
gäller enhetliga villkor för införsel, utförsel 

(38) För att säkerställa ett enhetligt 
genomförande av Posei-ordningen i 
medlemsstaterna och undvika 
snedvridningar av konkurrensen eller 
diskriminering mellan aktörer bör 
kommissionen anförtros 
genomförandebefogenheter, särskilt när det 
gäller enhetliga villkor för införsel, utförsel 
och saluföring i de yttersta randområdena 
av produkter som omfattas av den särskilda 
försörjningsordningen, enhetliga villkor för 
genomförandet av programmen samt 
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och saluföring i de yttersta randområdena 
av produkter som omfattas av den särskilda 
försörjningsordningen, enhetliga villkor för 
genomförandet av programmen samt 
minimikrav för de kontroller som 
medlemsstaterna ska tillämpa.

minimikrav för de kontroller som 
medlemsstaterna ska tillämpa. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter1.
_______________
1 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. fr

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) [Skälet rör det föreskrivande 
förfarandet med kontroll. Kompletteras 
efter antagandet av förordningen om 
kontrollmekanismer enligt artikel 291.2 i 
EUF-fördraget, som för närvarande 
behandlas i Europaparlamentet och 
rådet.] 

utgår

Or. es

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Garantera de yttersta randområdenas 
försörjning med produkter som är 

a) Garantera de yttersta randområdenas 
försörjning med produkter som är 
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nödvändiga som livsmedel, för bearbetning 
eller som insatsvaror inom jordbruket 
genom att lindra de merkostnader som 
uppstår till följd av de berörda regionernas 
läge i unionens yttersta randområde.

nödvändiga som livsmedel, för bearbetning 
eller som insatsvaror inom jordbruket 
genom att lindra de merkostnader som 
uppstår till följd av de berörda regionernas 
läge i unionens yttersta randområde, utan 
att det negativt påverkar den lokala 
produktionen och utvecklingen av denna.

Or. es

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara och utveckla 
jordbruksverksamheten i de yttersta 
randområdena, inbegripet produktionen, 
bearbetningen och saluföringen av lokala 
produkter.

b) Bevara och utveckla 
jordbruksverksamheten i de yttersta 
randområdena, inbegripet produktionen, 
bearbetningen och saluföringen av lokala 
produkter, och därmed garantera skäliga 
inkomster till producenterna.

Or. es

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas inom ramen för 
Poseiprogrammen måste vara förenliga 
med unionsrätten samt konsekventa i 
förhållande till unionens politik inom andra 
områden och de åtgärder som vidtas i 
enlighet med denna.

1. De åtgärder som vidtas inom ramen för 
Poseiprogrammen måste vara förenliga 
med unionsrätten samt konsekventa i 
förhållande till unionens politik inom andra 
områden och de åtgärder som vidtas i 
enlighet med denna. Hänsyn ska 
emellertid tas till artikel 349 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
enligt vilken de yttersta randområdena 
tillåts tillämpa ett annat regelverk för att 
möjliggöra deras utveckling och 
harmoniska integration i unionen med 
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hjälp av särskilda program som är 
anpassade till deras situation.

Or. es

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bestämmelser som syftar till att 
säkerställa ett effektivt och korrekt 
genomförande av programmen, bland annat 
vad gäller offentlighet, övervakning och 
utvärdering samt fastställande av 
kvantitativa indikatorer för utvärderingen.

c) Bestämmelser som syftar till att 
säkerställa ett effektivt och korrekt 
genomförande av programmen, bland annat 
vad gäller offentlighet, övervakning och 
utvärdering samt fastställande av 
kvantitativa indikatorer för utvärderingen. 
Dessa bestämmelser ska bland annat 
omfatta inrättandet av en kommitté som 
ska följa upp och utvärdera 
stödåtgärderna till förmån för den lokala 
produktionen.

Or. es

Motivering

Genom inrättandet av en kommitté för uppföljning och utvärdering kan man effektivisera 
planeringen av stödåtgärderna till förmån för den lokala produktionen genom en bättre 
involvering av de berörda aktörerna. 

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska för kommissionen 
lägga fram ett förslag till Poseiprogram
inom ramen för det finansiella anslag som 

1. Poseiprogrammet inrättades med stöd 
av förordning (EG) nr 247/2006 och 
omfattas av det finansiella anslag som 
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anges i artikel 29.2 och 29.3. anges i artikel 29.2 och 29.3.

Or. es

Motivering

Eftersom det inte är nödvändigt att lägga fram nya Poseiprogram kan kommissionens 
ordalydelse skapa förvirring. Ändringsförslaget syftar till att klargöra att de program som 
lades fram inom ramen för förordning nr 247/2006 förblir giltiga.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslaget till program ska omfatta ett 
förslag till prognostiserad 
försörjningsbalans med uppgift om 
produkter, deras kvantitet och beloppen för 
stödet till försörjningen från unionen samt 
ett utkast till stödprogrammet till förmån 
för lokal produktion.

Programmet ska omfatta ett förslag till 
prognostiserad försörjningsbalans med 
uppgift om produkter, deras kvantitet och 
beloppen för stödet till försörjningen från 
unionen samt ett stödprogram till förmån 
för lokal produktion.

Or. es

Motivering

Eftersom det inte är nödvändigt att lägga fram nya Poseiprogram kan kommissionens 
ordalydelse skapa förvirring. Ändringsförslaget syftar till att klargöra att programen förblir 
giltiga.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera de 
Poseiprogram som föreslagits och genom 
en genomförandeakt besluta om 
godkännande av dem.

utgår
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Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag säkrar konsekvens med övriga ändringsförslag som lagts fram till 
artikel 6 av föredraganden.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av den årliga bedömningen 
av genomförandet av åtgärderna i 
Poseiprogrammen får medlemsstaterna 
lämna förslag till kommissionen om 
ändringar av programmen inom ramen för 
det finansiella anslag som anges i 
artikel 29.2 och 29.3, för att bättre anpassa 
dem till kraven i de yttersta randområdena 
och den föreslagna strategin. 
Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta enhetliga 
bestämmelser om hur förslagen om ändring 
av program ska läggas fram.

2. På grundval av den årliga bedömningen 
av genomförandet av åtgärderna i 
Poseiprogrammen får medlemsstaterna, 
efter samråd med de berörda 
socioekonomiska parterna, lämna förslag 
till kommissionen om ändringar av 
programmen inom ramen för det finansiella 
anslag som anges i artikel 29.2 och 29.3, 
för att bättre anpassa dem till kraven i de 
yttersta randområdena och den föreslagna 
strategin. Kommissionen ska utvärdera 
förslagen till ändring och beslutar om de 
ska antas. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta enhetliga 
bestämmelser om hur förslagen om ändring 
av program ska läggas fram. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 34.2.

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag säkrar konsekvens med övriga ändringsförslag som lagts fram till 
samma artikel. 
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att beakta de olika slag av ändringar 
som föreslås och den tidsfrist inom vilken 
de ska vidtas ska kommissionen genom en 
delegerad akt fastställa förfarandet för 
godkännande av ändringar.

3. För att beakta de olika slag av ändringar 
som föreslås och den tidsfrist inom vilken 
de ska vidtas ska kommissionen genom en 
delegerad akt fastställa förfarandet för 
godkännande av ändringar. Kommissionen 
ska ges befogenhet att anta dessa 
delegerade akter enligt artikel 33.

Or. es

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De genomförandeakter som avses i denna 
artikel ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 34.2.

Or. fr

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Endast produkter av god, sund och 
marknadsmässig kvalitet ska omfattas av 
den särskilda försörjningsordningen.

4. Endast produkter av god, sund och 
marknadsmässig kvalitet ska omfattas av 
den särskilda försörjningsordningen. 
Produkter från tredjeländer ska 
respektera Europeiska unionens 
veterinära och fytosanitära standarder.
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Or. es

Motivering

Man måste garantera att import från tredjeländer, som omfattas av den särskilda 
försörjningsordningen, uppfyller samma veterinära och fytosanitära standarder som de 
europeiska producenternas produkter för att undvika illojal konkurrens med den lokala 
produktionen.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 10 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) kravet, i förekommande fall, att 
möjligheterna till utveckling av den lokala 
produktionen inte får hindras.

d) kravet att inte skapa obalans i den 
lokala produktionen och att inte hindra 
dess möjligheter till utveckling.

Or. es

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att garantera att aktörerna 
fullständigt kan utöva sina rättigheter att 
delta i den särskilda försörjningsordningen 
ska kommissionen genom en delegerad akt 
fastställa villkoren för inskrivning av 
aktörerna i registret och, om nödvändigt, 
föreskriva att en säkerhet ska ställas för 
utfärdandet av licenser.

2. För att garantera att aktörerna 
fullständigt kan utöva sina rättigheter att 
delta i den särskilda försörjningsordningen 
ska kommissionen genom en delegerad akt 
fastställa villkoren för inskrivning av 
aktörerna i registret och, om nödvändigt, 
föreskriva att en säkerhet ska ställas för 
utfärdandet av licenser. Kommissionen ska 
ges befogenhet att anta dessa delegerade 
akter enligt artikel 33.

Or. es
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta alla de 
bestämmelser som är nödvändiga för att 
säkerställa en enhetlig tillämpning av 
denna artikel i medlemsstaterna, särskilt 
när det gäller genomförandet av 
licenssystemet, med undantag för ställande 
av en säkerhet för licenser, och aktörernas 
åtaganden vid inskrivningen.

3. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta alla de 
bestämmelser som är nödvändiga för att 
säkerställa en enhetlig tillämpning av 
denna artikel i medlemsstaterna, särskilt 
när det gäller genomförandet av 
licenssystemet, med undantag för ställande 
av en säkerhet för licenser, och aktörernas 
åtaganden vid inskrivningen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 34.2.

Or. es

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den särskilda försörjningsordningen ska 
tillämpas under förutsättning att den 
ekonomiska fördel som följer av befrielsen 
från importtullar eller av stöd faktiskt 
kommer slutanvändaren till godo; 
slutanvändaren kan, beroende på 
omständigheterna, vara konsumenten när 
det rör sig om produkter avsedda för direkt 
konsumtion, det sista bearbetnings- eller 
förpackningsföretaget när det rör sig om 
produkter avsedda för bearbetning eller 
förpackning, eller jordbrukaren när det rör 
sig om produkter som används som foder 
eller insatsvaror i jordbruket.

1. Den särskilda försörjningsordningen ska 
tillämpas under förutsättning att den 
ekonomiska fördel som följer av befrielsen 
från importtullar eller av stöd faktiskt 
kommer slutanvändaren till godo; 
slutanvändaren kan, beroende på 
omständigheterna, vara konsumenten när 
det rör sig om produkter avsedda för direkt 
konsumtion, det sista bearbetnings- eller 
förpackningsföretaget när det rör sig om 
produkter avsedda för bearbetning eller 
förpackning, eller jordbrukaren när det rör 
sig om produkter som används som foder 
eller insatsvaror i jordbruket. Det ska 
påvisas att den ekonomiska fördelen i 
varje led i produktions- och 
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distributionskedjan verkligen kommer 
slutanvändaren till godo. 

Or. es

Motivering

Vid varje led i saluföringen ska den fördel som den särskilda försörjningsordningen medför 
komma de olika aktörerna till godo, däribland distributionen, om konsumenten är 
slutanvändaren.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkt 1 ska kommissionen 
genom en genomförandeakt anta 
tillämpningsföreskrifter för den och 
framför allt fastställa villkor för 
medlemsstaternas kontroll av att fördelen 
faktiskt kommer slutanvändaren till godo.

2. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av punkt 1 ska kommissionen 
genom en genomförandeakt anta 
tillämpningsföreskrifter för den och 
framför allt fastställa villkor för 
medlemsstaternas kontroll av att fördelen 
faktiskt kommer slutanvändaren till godo. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 34.2.

Or. es

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De produkter som omfattas av den 
särskilda försörjningsordningen får inte
exporteras till tredjeländer eller sändas till 
den övriga unionen annat än på enhetliga 
villkor för erläggande av importtullar eller 
återbetalning av stöd som erhållits enligt 
artikel 9, vilka ska fastställas av 

1. De produkter som omfattas av den 
särskilda försörjningsordningen får endast
exporteras till tredjeländer eller sändas till 
den övriga unionen om de uppfyller de 
tekniska kraven för erläggande av 
importtullar eller återbetalning av stöd som 
erhållits enligt artikel 9, vilka ska 
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kommissionen genom en 
genomförandeakt.

fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 34.2.

Or. fr

Motivering

Kommissionen ges genomförandebefogenheter för att enhetliga villkor ska kunna garanteras. 
Formuleringen är tvetydig och för att säkra klarhet bör man precisera vad kommissionens 
befogenheter gäller, för att tydligt ange att det inte handlar om att skapa nya rättigheter 
och/eller skyldigheter.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) som exporteras till tredjeländer eller 
sänds till övriga unionen inom ramen för 
de kvantiteter som motsvarar traditionella 
sändningar och traditionell export; dessa 
kvantiteter ska fastställas av kommissionen 
genom en genomförandeakt på grundval av 
genomsnittet för sändningarna eller 
exporten under åren 1989, 1990 och 1991, 

a) som exporteras till tredjeländer eller 
sänds till övriga unionen inom ramen för 
de kvantiteter som motsvarar traditionella 
sändningar och traditionell export; dessa 
kvantiteter ska fastställas av kommissionen 
genom en genomförandeakt på grundval av 
genomsnittet för sändningarna eller 
exporten för de tre bästa åren för varje 
land under perioden 1989–2011,

Or. es

Motivering

Den period som definieras för att fastställa kvantiteterna bör ses över för att stimulera export 
från dessa områden.
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som exporteras till tredjeländer inom 
ramen för regional handel med iakttagande 
av de destinationer och villkor som 
fastställs av kommissionen genom en 
genomförandeakt,

b) som exporteras till tredjeländer inom 
ramen för regional handel,

Or. es

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De genomförandeakter som gäller led a 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 34.2.

Or. es

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I detta kapitel avses med regional handel 
den handel som bedrivs mellan å ena sidan 
de franska utomeuropeiska departementen, 
Azorerna och Madeira samt Kanarieöarna, 
och å andra sidan de tredjeländer som 
fastställs av kommissionen genom en 

3. I detta kapitel avses med regional handel 
den handel som bedrivs mellan å ena sidan 
de franska utomeuropeiska departementen, 
Azorerna och Madeira samt Kanarieöarna, 
och å andra sidan de tredjeländer som 
tillhör de geografiska områden där dessa 
yttersta randområden ingår samt de 
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genomförandeakt. länder med vilka de har historiska 
handelsförbindelser. Listan över dessa 
länder ska fastställas av kommissionen 
genom en genomförandeakt, med hänsyn 
till medlemsstaternas objektiva krav, efter 
samråd med de berörda sektorerna.  
Listan kan ses över vartannat år, på 
begäran av medlemsstaterna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 34.2.

Or. es

Motivering

Listan över de länder som omfattas av den regionala handeln med de yttersta randområdena 
bör ses över beroende på utvecklingen av exporten i dessa områden.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska genom en delegerad 
akt fastställa de villkor som bearbetning 
som kan leda till traditionell export eller 
regional handel ska uppfylla för att vid 
regional eller traditionell handel åtnjuta 
fördelarna med den särskilda 
försörjningsordningen.

6. Kommissionen ska genom en delegerad 
akt fastställa de villkor som bearbetning 
som kan leda till traditionell export eller 
regional handel ska uppfylla för att vid 
regional eller traditionell handel åtnjuta 
fördelarna med den särskilda 
försörjningsordningen. Kommissionen ska 
ges befogenhet att anta dessa delegerade 
akter enligt artikel 33.

Or. es
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en enhetlig tillämpning 
av denna bestämmelse ska kommissionen 
genom en genomförandeakt anta 
minimikrav för de kontroller som 
medlemsstaterna ska tillämpa.

För att säkerställa en enhetlig tillämpning 
av denna bestämmelse ska kommissionen 
genom en genomförandeakt anta 
minimikrav för de kontroller som 
medlemsstaterna ska tillämpa. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 34.2.

Or. es

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa att de aktörer som deltar 
i ordningen fullgör sina skyldigheter ska 
kommissionen genom en delegerad akt 
fastställa nödvändiga villkor för 
tillämpningen av första stycket och för 
behandlingen av nya licensansökningar 
från aktörerna.

För att säkerställa att de aktörer som deltar 
i ordningen fullgör sina skyldigheter ska 
kommissionen genom en delegerad akt 
fastställa nödvändiga villkor för 
tillämpningen av första stycket och för 
behandlingen av nya licensansökningar 
från aktörerna. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta dessa delegerade akter 
enligt artikel 33.

Or. es
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Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Villkoren för beviljande av stöd, 
berörda produkter och volymer.

utgår

Or. es

Motivering

Denna bestämmelse är överflödig eftersom den hänvisar till frågor som redan ingår i punkt 4 
i samma artikel.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Det stödbelopp som fastställts för varje 
åtgärd eller verksamhet i syfte att uppnå ett 
eller flera av målen för programmet.

f) Det stödbelopp som fastställts för varje 
åtgärd och det preliminära beloppet för
varje verksamhet i syfte att uppnå ett eller 
flera av målen för programmet.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att främja stor flexibilitet i samband med förvaltningen av 
Poseiprogrammen, vilket också har gjorts sedan antagandet av förordning nr 247/2006.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta enhetliga villkor för 

3. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta de tekniska kraven
för utbetalning av de stöd som avses i 
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utbetalning av de stöd som avses i punkt 2. punkt 2. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 34.2.

Or. fr

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Högsta tillåtna stöd. utgår

Or. es

Motivering

Fastställandet av ett högsta tillåtna stöd för varje åtgärd riskerar att hämma förvaltningen av 
programmen. 

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att stödja saluföringen av produkter 
utanför produktionsregionen ska 
kommissionen genom en delegerad akt 
anta villkoren för fastställande av det 
stödbelopp som kan beviljas för saluföring 
och de maximikvantiteter för vilka stöd 
kan erhållas.

För att stödja saluföringen av produkter 
utanför produktionsregionen ska 
kommissionen genom en delegerad akt 
anta villkoren för fastställande av det 
stödbelopp som kan beviljas för saluföring 
och de maximikvantiteter för vilka stöd 
kan erhållas. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta dessa delegerade akter 
enligt artikel 33.

Or. es
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan göra 
förskottsbetalningar för samtliga 
stödåtgärder inom ramen för 
Poseiprogrammet till förmån för den 
lokala produktionen.

Or. es

Motivering

Denna åtgärd syftar till att effektivisera det stöd som tillhandahålls genom åtgärderna till 
förmån för de lokala producenterna i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att öka kunskapen om 
obearbetade och bearbetade 
jordbruksprodukter av hög kvalitet från de 
yttersta randområdena och uppmuntra 
konsumtionen av dem ska kommissionen 
genom en delegerad akt fastställa villkoren 
för utövande av rätten att utnyttja den 
grafiska symbolen samt villkoren för 
återgivning och utnyttjande av den.

3. I syfte att öka kunskapen om 
obearbetade och bearbetade 
jordbruksprodukter av hög kvalitet från de 
yttersta randområdena och uppmuntra 
konsumtionen av dem ska kommissionen 
genom en delegerad akt fastställa villkoren 
för utövande av rätten att utnyttja den 
grafiska symbolen samt villkoren för 
återgivning och utnyttjande av den. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta dessa delegerade akter enligt 
artikel 33.

Or. es
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
kommissionen genom en genomförandeakt 
anta bestämmelser för tillämpningen av 
den grafiska symbolen samt minimikrav 
för de kontroller och den övervakning som 
medlemsstaterna ska genomföra. 

4. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av denna artikel ska 
kommissionen genom en genomförandeakt 
anta bestämmelser för tillämpningen av 
den grafiska symbolen samt minimikrav 
för de kontroller och den övervakning som 
medlemsstaterna ska genomföra. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 34.2.

Or. es

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Bidraget från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) till programmen för de yttersta 
randområdena kan uppgå till 85 procent 
för varje axel i förordning (EG) 
nr 1698/2005. 

Or. es

Motivering

De geografiska svårigheter som de yttersta randområdena brottas med och den otillräckliga 
jordbruksproduktion som landsbygdsekonomierna i dessa områden är beroende av motiverar 
bibehållandet av en hög europeisk samfinansieringsnivå för att täcka utgifterna för 
programmen för landsbygdsutveckling. Genom att införa detta undantag i Poseiförordningen 
kan man på ett varaktigt sätt knyta det till dessa områdens ultraperifiera karaktär.
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 39.4 i 
förordning (EG) nr 1698/2005 får de 
högsta årliga belopp som kan beviljas i 
form av unionsstöd enligt bilaga I till den 
förordningen höjas till upp till det dubbla 
för åtgärden för att skydda sjöarna på 
Azorerna samt för åtgärden för att bevara 
landskapet och jordbruksmarkens 
traditionella karaktär samt de stenmurar 
som stöttar terrasserna på Madeira.

1. Genom undantag från artikel 39.4 i 
förordning (EG) nr 1698/2005 får de 
högsta årliga belopp som kan beviljas i 
form av unionsstöd enligt bilaga I till den 
förordningen höjas till upp till det dubbla 
för åtgärden för att skydda sjöarna på 
Azorerna samt för åtgärden för att bevara 
landskapet och jordbruksmarkens 
traditionella karaktär samt de stenmurar 
som stöttar terrasserna på Madeira och 
Kanarieöarna.

Or. es

Motivering

 Åtgärderna för att bevara landskapet och jordbruksmarkens traditionella karaktär måste 
också främjas på Kanarieöarna, där terrängförhållandena kräver sådana åtgärder.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att stärka konkurrenskraften för 
de yttersta randområdenas 
jordbruksprodukter på marknaden och 
bidra till att jordbruksföretagen, som 
drabbas av konsekvenserna av
naturkatastrofer och naturbetingade 
risker, kan överleva, uppmanas varje 
undersektor i sin helhet att teckna en 
försäkring mot riskerna för 
naturkatastrofer, så att kooperativ, 
sammanslutningar av jordbrukare och 
alla andra sammanslutningar inom 
jordbruket undantas från förbudet mot att 
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erhålla statligt stöd i syfte att främja 
ingåendet av jordbruksförsäkringar.

Or. es

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Frankrike och Portugal ska för 
kommissionen lägga fram program för 
bekämpning av organismer som är skadliga 
för växter eller växtprodukter i de franska 
utomeuropeiska departementen respektive 
på Azorerna och Madeira. I programmen 
ska särskilt anges vilka mål som ska 
uppnås, vilka åtgärder som ska vidtas samt 
deras varaktighet och kostnad. De program 
som läggs fram i enlighet med denna 
artikel ska inte avse skyddsåtgärder för 
bananer.

1. Medlemsstaterna ska för kommissionen 
lägga fram program för bekämpning av 
organismer som är skadliga för växter eller 
växtprodukter i de yttersta randområdena. 
I programmen ska särskilt anges vilka mål 
som ska uppnås, vilka åtgärder som ska 
vidtas samt deras varaktighet och kostnad. 

Or. es

Motivering

Det är viktigt att utvidga programen för bekämpning av organismer som är skadliga för 
växter eller växtprodukter till att omfatta alla de yttersta randområdena på grund av den 
ökade spridningen av skadliga organismer, till stor del på grund av utvecklingen av handeln 
och klimatförhållandena. Bristen på växtskyddsmedel för att bekämpa denna spridning gör 
det viktigare än någonsin att främja sådana åtgärder. Inga växtprodukter bör uteslutas.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För genomförandet av programmen ska 
kommissionen genom en delegerad akt 

3. För genomförandet av programmen ska 
kommissionen genom en delegerad akt 
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fastställa unionens ekonomiska bidrag 
enligt punkt 2, de åtgärder som berättigar 
till unionsstöd och stödbeloppet.

fastställa unionens ekonomiska bidrag 
enligt punkt 2, de åtgärder som berättigar 
till unionsstöd och stödbeloppet. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta dessa delegerade akter enligt 
artikel 33.

Or. es

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ekonomiska bidraget får täcka upp till 
60 % av de stödberättigande kostnaderna i 
de franska utomeuropeiska 
departementen och upp till 75 % av de 
stödberättigande kostnaderna på 
Azorerna och Madeira. Utbetalning ska 
ske på grundval av handlingar som 
tillhandahålls av Frankrike och Portugal. 
Kommissionen kan vid behov inleda 
utredningar, som ska utföras för dess 
räkning av sådana experter som avses i 
artikel 21 i rådets direktiv 2000/29/EG.

Det ekonomiska bidraget får täcka upp till 
75 % av de stödberättigande kostnaderna. 
Utbetalning ska ske på grundval av 
handlingar som tillhandahålls av 
medlemsstaterna. Kommissionen kan vid 
behov inleda utredningar, som ska utföras 
för dess räkning av sådana experter som 
avses i artikel 21 i rådets 
direktiv 2000/29/EG.

Or. es

Motivering

Under loppet av de senaste åren har ett ökat antal skadliga organismer införts i de yttersta 
randområdena. Många av dem är svåra att utrota och påverkar i hög grad producenternas 
ekonomiska lönsamhet.  Klimatförhållandena i många regioner främjar spridningen av 
parasiter, som kraftigt ökar i antal till följd av den utökade handeln.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De åtgärder som avses i artiklarna 103v, 3. De åtgärder som avses i artiklarna 85a, 
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103w och 103y i förordning (EG) 
nr 1234/2007 ska inte gälla för 
Kanarieöarna.

85b, 103v, 103w och 103y i förordning 
(EG) nr 1234/2007 ska inte gälla för 
Kanarieöarna.

Or. es

Motivering

Bevarandet av vinodlingen är ett miljömässigt och ekonomiskt krav enligt förordning 
nr 247/2006. Föredraganden önskar i framtiden undanta Kanarieöarna från alla 
bestämmelser som begränsar utvecklingen av denna produktion, med hänsyn till den negativa 
utvecklingen på ön under de senaste åren. Konsekvenserna av ett undantag till 
bestämmelserna om olagliga vinodlingar skulle i princip vara obefintliga för sektorn på ön, 
eftersom endast 14,7 procent av det vin som konsumeras på Kanarieöarna härrör från den 
lokala produktionen. Detta undantag skulle inte gälla för de vinodlingar som fanns före 
antagandet av denna förordning.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Till dess att det lokala beståndet av unga 
nötkreatur av hankön har blivit tillräckligt 
stort för att garantera den lokala 
köttproduktionens fortlevnad och 
utveckling i de franska utomeuropeiska 
departementen och på Madeira, ska det 
vara möjligt att importera nötkreatur med 
ursprung i tredjeländer för uppfödning och 
konsumtion i de franska utomeuropeiska 
departementen och på Madeira utan att 
importtullarna i Gemensamma tulltaxan 
tillämpas. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta nödvändiga åtgärder 
för tillämpningen av detta stycke och 
framför allt bestämmelser om befrielse från 
importtullar för unga nötkreatur av hankön 
i de franska utomeuropeiska departementen 
och på Madeira. 

1. Till dess att det lokala beståndet av unga 
nötkreatur av hankön har blivit tillräckligt 
stort för att garantera den lokala 
köttproduktionens fortlevnad och 
utveckling i de franska utomeuropeiska 
departementen och på Madeira, ska det 
vara möjligt att importera nötkreatur med 
ursprung i tredjeländer för uppfödning och 
konsumtion i de franska utomeuropeiska 
departementen och på Madeira utan att 
importtullarna i Gemensamma tulltaxan 
tillämpas. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta nödvändiga åtgärder 
för tillämpningen av detta stycke och 
framför allt bestämmelser om befrielse från 
importtullar för unga nötkreatur av hankön 
i de franska utomeuropeiska departementen 
och på Madeira. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses
i artikel 34.2.
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Or. es

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att beakta de lokala särdragen hos 
nötköttssektorn ska kommissionen genom 
en delegerad akt anta villkoren för befrielse 
från importtullar. 

För att beakta de lokala särdragen hos 
nötköttssektorn ska kommissionen genom 
en delegerad akt anta villkoren för befrielse 
från importtullar. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta dessa delegerade akter 
enligt artikel 33.

Or. es

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpning av artiklarna 52 och 
53.1 i förordning (EG) nr 73/2009 får 
Portugal sänka de nationella taken för 
berättigande till får- och getbidrag och am-
och dikobidrag. I detta fall ska 
motsvarande belopp, genom en 
genomförandeakt som antas av 
kommissionen, föras över från de tak som 
fastställts med tillämpning av artiklarna 52 
och 53.1 i förordning (EG) nr 73/2009 till 
det finansiella anslag som avses i 
artikel 29.2 andra strecksatsen i denna 
förordning.

3. Vid tillämpning av artiklarna 52 och 
53.1 i förordning (EG) nr 73/2009 får 
Portugal sänka de nationella taken för 
berättigande till får- och getbidrag och am-
och dikobidrag. I detta fall ska 
motsvarande belopp, genom en 
genomförandeakt som antas av 
kommissionen, föras över från de tak som 
fastställts med tillämpning av artiklarna 52 
och 53.1 i förordning (EG) nr 73/2009 till 
det finansiella anslag som avses i 
artikel 29.2 andra strecksatsen i denna 
förordning. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 34.2.

Or. es
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Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta nödvändiga åtgärder 
för tillämpningen av punkt 1 och framför 
allt bestämmelser om befrielse från 
importtullar vid import av tobak till 
Kanarieöarna. 

2. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta nödvändiga åtgärder 
för tillämpningen av punkt 1 och framför 
allt bestämmelser om befrielse från 
importtullar vid import av tobak till 
Kanarieöarna. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 34.2.

Or. es

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje räkenskapsår ska unionen 
finansiera de åtgärder som föreskrivs i 
kapitlen III och IV med högst följande 
årliga belopp:

2. För varje räkenskapsår ska unionen 
finansiera de åtgärder som föreskrivs i 
kapitlen III och IV med minst följande 
årliga belopp:

Or. es

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För de franska utomeuropeiska – För de franska utomeuropeiska 
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departementen: 278,41 miljoner euro. departementen: 308,21 miljoner euro.

Or. es

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Azorerna och Madeira: 
106,21 miljoner euro.

– För Azorerna och Madeira: 
117,61 miljoner euro.

Or. es

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Kanarieöarna: 268,42 miljoner euro. – För Kanarieöarna: 297,12 miljoner euro.

Or. es

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 24,8 miljoner euro.

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 26,9 miljoner euro.

Or. es

Motivering

Ökningen av taket för den särskilda försörjningsordningen för Frankrike syftar till att möta 



PE452.866v02-00 38/48 PR\869998SV.doc

SV

tillväxtprognoserna för djuruppfödningssektorn. Den ökning som kommissionen föreslår är 
otillräcklig med hänsyn till de beräkningar som gjorts av landet.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt fastställa enhetliga 
villkor för hur medlemsstaterna får ändra 
fördelningen av de medel som varje år 
anslås för de olika produkter som omfattas 
av den särskilda försörjningsordningen.

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt fastställa enhetliga 
villkor för hur medlemsstaterna får ändra 
fördelningen av de medel som varje år 
anslås för de olika produkter som omfattas 
av den särskilda försörjningsordningen. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 34.2.

Or. es

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa skäliga och 
proportionerliga anslag för åtgärder för 
finansiering av studier, 
demonstrationsprojekt, utbildning och 
tekniskt stöd ska kommissionen genom en 
delegerad akt fastställa ett årligt 
maximibelopp som får anslås för dessa 
åtgärder. 

4. För att säkerställa skäliga och 
proportionerliga anslag för åtgärder för 
finansiering av studier, 
demonstrationsprojekt, utbildning och 
tekniskt stöd ska kommissionen genom en 
delegerad akt fastställa ett årligt 
maximibelopp som får anslås för dessa 
åtgärder. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta dessa delegerade akter 
enligt artikel 33.

Or. es
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Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska för parlamentet 
och rådet lägga fram en 
utvärderingsrapport över hur nya 
tullmedgivanden för import av bananer 
till unionen kommer att påverka 
producenternas inkomster. Denna rapport 
ska vid behov åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag om ändring av de 
belopp som föreskrivs i punkt 2 i syfte att 
kompensera de europeiska 
producenternas inkomstförsluster. 

Or. es

Motivering

Stödet till bananproducenterna är direkt kopplat till EU:s importordning för bananer. Därför 
bör man bedöma konsekvenserna av alla ändringar av tullavgifterna för import. De 
bananexporterande länderna, med Ecuador i täten, önskar förbättra tillträdet för sina 
produkter på gemenskapsmarknaden, vilket kan få negativa följder för det pris som de 
europeiska producenterna erhåller. 

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Meddelanden och rapporter Meddelanden, rapporter och 
konsekvensanalyser

Or. es
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska senast den 31 juli
varje år lämna in en rapport till 
kommissionen om genomförandet under 
det föregående året av de åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning.

2. Medlemsstaterna ska senast den 
30 september varje år lämna in en rapport 
till kommissionen om genomförandet 
under det föregående året av de åtgärder 
som föreskrivs i denna förordning.

Or. es

Motivering

I praktiken har det visat sig nödvändigt att fastställa en längre frist för inlämnandet av 
rapporten. 

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska genomföra 
undersökningar eller bedömningar av 
konsekvenserna för den lokala 
produktionen av bilaterala och 
multilaterala handelsförhandlingar med 
tredjeländer och avsevärda förändringar 
som beslutats på området för den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Kommissionen ska tillämpa de kriterier 
som har fastställt av FN vid utarbetandet 
av sina rapporter. Vid behov ska dessa 
undersökningar och bedömningar 
årföljas av förslag i syfte att revidera 
finansieringsöversikten och 
stödåtgärderna till förmån för den lokala 
produktionen i ljuset av de ändringar som 
följer med handelsförhandlingarna.
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Or. es

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
När det franska utomeuropeiska 
departementet Mayotte blir ett av 
unionens yttersta randområden ska 
kommissionen lägga fram nya förslag, 
eftersom anslagen till de franska 
utomeuropeiska departementen 
proportionerligt kommer att ökas och 
särskilda bestämmelser som ska gälla för 
Mayotte ska införas.

Or. es

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Kommissionens befogenheter

När kommissionen tilldelas befogenheter 
ska den handla i enlighet med förfarandet
i artikel 33 när det rör sig om delegerade 
akter och i enlighet med förfarandet i 
artikel 34 när det rör sig om 
genomförandeakter.

Or. es
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Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Delegerade akter Delegeringens utövande
1. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i denna förordning ska ges till 
kommissionen för obestämd tid.

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen samtidigt 
delge Europaparlamentet och rådet 
denna.
2. Den delegering av befogenheter som 
avses i punkt 1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet.

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 6.3, 11.2, 13.6, 17.2, 
18.4, 20.3, 23.3, 26.2 och 29.4 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år 
från och med den …*. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden av fem år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder 
av samma längd, om inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.

Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenheter ska återkallas 
ska underrätta den andra lagstiftaren och 
kommissionen senast en månad innan det 
slutliga beslutet fattas, och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och skälen för detta.
Beslutet om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Det får 
verkan omedelbart eller vid ett senare, i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
trätt i kraft. Det ska offentliggöras i 
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Europeiska unionens officiella tidning.
3. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på två månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska denna period förlängas med en 
månad.

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 6.3, 11.2, 13.6, 17.2, 
18.4, 20.3, 23.3, 26.2 och 29.4 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

Om varken Europaparlamentet eller rådet 
vid utgången av denna period har invänt 
mot den delegerade akten, eller om både 
Europaparlamentet och rådet före detta 
datum har underrättat kommissionen om 
att de har beslutat att inte invända, ska 
den träda i kraft den dag som anges i den.
Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt ska den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänder mot den delegerade akten ska 
ange skälen för detta.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 6.3, 11.2, 13.6, 17.2, 18.4, 20.3, 
23.3, 26.2 och 29.4 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot 
den delegerade akten inom en period av 
två månader från den dag då akten 
antogs, eller om både Europaparlamentet 
och rådet, före utgången av den perioden, 
har underrättat kommissionen om att de 
inte kommer att invända. Denna period 
ska förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.
_______________
*Dagen för denna förordnings 
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ikraftträdande.

Or. es

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandeakter – kommittéförfarande Kommittéförfarande

[Kompletteras efter antagandet av 
förordningen om kontrollmekanismer 
enligt artikel 291.2 i EUF-fördraget, som 
för närvarande behandlas i 
Europaparlamentet och rådet.]

1. Kommissionen ska biträdas av den 
förvaltningskommitté för direktstöd som 
inrättades genom artikel 144 i förordning 
(EG) nr 1782/2003. Den kommittén ska 
vara en kommitté i den mening som avses 
i förordning (EU) nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. es
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MOTIVERING

Bakgrund

De särskilda programmen för områden med avlägsen belägenhet och ökaraktär 
(Posei-programmen) infördes 1991 för att stödja de franska utomeuropeiska departementen 
och utvidgades ett år senare till Portugals och Spaniens yttersta randområden. För närvarande 
omfattas nio områden av denna åtgärd: Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, 
Saint-Barthélemy och Saint-Martin i Frankrike, Azorerna och Madeira i Portugal samt 
Kanarieöarna i Spanien. Ett tionde område, det franska departementet Mayotte, förväntas 
ansluta sig. 

Dessa program spelar en oumbärlig roll för fortlevnaden och utvecklingen av 
jordbruksverksamheten och bearbetningsindustrin i dessa områden. I dag skulle de berörda 
sektorernas bärkraftighet vara osäker utan Posei-programmen på grund av de ekonomiska 
svårigheterna som dessa områden måste konfrontera till följd av sin geografiska situation och 
begränsade möjligheter till diversifiering av sin verksamhet.

Posei delas upp i två olika ordningar. Den ena är den särskilda försörjningsordningen som är 
avsedd för försörjningen med produkter för djuruppfödning, bearbetningsindustri och direkt 
konsumtion till dessa områden. Den särskilda försörjningsordningen begränsas av ett 
maximalt stödtak per land för att undvika att produktionen på öarna utsätts för illojal 
konkurrens. Den andra huvuddelen i Posei, som är den viktigaste eftersom den omfattar 
omkring 80 procent av det totala stödet, är åtgärderna till stöd för den lokala 
jordbruksproduktionen, vars roll är avgörande för att säkerställa verksamhetens fortlevnad och 
bärkraftighet.

Posei-lagstiftningen har ändrats två gånger. Den första reformen genomfördes 2001 och den 
viktigaste förändringen som då gjordes var att införa en ny metod för att beräkna stöden från 
den särskilda försörjningsordningen, där man upphörde att ta hänsyn till nivån på 
exportbidraget från EU för att i stället utgå från de yttersta randområdenas merkostnader till 
följd av deras avlägsna läge, isolering och ringa storlek. Under denna reform infördes också 
de preliminära försörjningsanslagen. 

Den andra och hittills mest omfattande reformen av Posei skedde 2006 och innebar en 
helomvändning i utvecklingen av programmen vars utformning sköttes helt av regionala 
myndigheter. Senare har förordning 247/2006 ändrats vid ett flertal tillfällen, huvudsakligen 
för att införa ändringarna från den senaste reformen av stödordningen för banansektorn, som 
integrerades i Posei, liksom från reformen av sockersektorn. Som en följd av hälsokontrollen 
av den gemensamma jordbrukspolitiken flyttades dessutom budgeten för direktstöd till Posei, 
som nu motsvarar den första pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken för de yttersta 
randområdena.
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Sammanfattning av kommissionens förslag 

Europeiska kommissionens förslag ändrar förordning 247/2006 om stöd till de yttersta 
randområdena med det huvudsakliga syftet att slå ihop de olika lagstiftningsändringar som har 
gjorts de senaste åren. Förslaget anpassar förordningen till de nya bestämmelserna om 
delegerade akter och genomförandeakter i Lissabonföredraget. 

Syftet med projektet är att göra förordningen, som omfattar alla särskilda jordbruksåtgärder 
till förmån för de nio yttersta randområdena i Europeiska unionen, enklare och begripligare. 
Kommissionen tar också tillfället i akt för att införa några förändringar i lagstiftningen mot 
bakgrund av de problem med tillämpningen av ordningen som har konstaterats de senaste 
åren. 

De viktigaste ändringarna är följande:

– Taket för finansiering av den särskilda försörjningsordningen för Frankrike och Portugal 
höjs med 20 procent.

– Den särskilda försörjningsordningen underordnas kravet att undvika alla hinder mot 
utvecklingen av den lokala produktionen.

– Förfarandet för överlämning och ändringar av programmen för godkännande av 
kommissionen fastställs för att främja en smidigare och mer effektiv anpassning av 
programmen till de verkliga kraven.

– Möjligheten att återsända produkter som bearbetats med användning av råvaror från den 
särskilda försörjningsordningen utan återbetalning av stödet utvidgas till att omfatta de 
franska utomeuropeiska departementen. 

– Förteckningen över de stöd som utgör direktstöd kommer att inkluderas i programmen för 
att säkerställa en god budgetförvaltning.
– Kommissionen anser det även lämpligt att ange hur stödbeloppen för åtgärderna till förmån 
för lokal jordbruksproduktion har fastställt, vilket tidigare inte krävts enligt den 
grundläggande rättsakten.

Föredragandens ståndpunkt 

Såsom bekräftas av författarna till utvärderingsrapporten om Posei-ordningen som gjordes av 
kommissionen är lönsamheten av jordbruks- och industriproduktionen i de yttersta 
randområdena beroende av denna. I kristider som dessa, i vilka dessa regioner ofta lider av 
högre arbetslöshet än de nationella genomsnitten, är det lämpligt att inte bara upprätthålla 
denna ordning utan också att förstärka den i största möjliga utsträckning. 

Föredraganden beklagar att hänvisningen till den rättsliga grunden för de yttersta 
randområdena i fördraget tagits bort i kommissionens förslag och föreslår därför att man 
återinför den. Artikel 349 i fördraget är den enda som ägnas åt dessa områden och som 
säkerställer att de särbehandlas, vilket i framtiden skulle kunna ifrågasättas utan denna 
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rättsliga grund.

Både kommissionen och revisionsrätten framhäver i sin rapport från 2010 om Poseis 
funktionssätt denna ordnings användbarhet för att lindra svårigheterna som dessa områden 
brottas med. 

Det finansiella anslaget för dessa program (totalt 653 miljoner euro för de nio områdena) har 
dock visat sig vara otillräckligt, vilket påvisas av att jordbruket befinner sig i en tillbakagång 
och av att ett antal beslut har antagits nationellt för att med hjälp av statligt stöd öka 
Posei-stödet. De strukturella problemen, liksom den ökande konkurrensen från import från 
tredjeländer, är inte oberoende av den negativa utvecklingen i många sektorer.

Bananproduktionen, som är en mycket betydande jordbruksprodukt i de yttersta 
randområdena, speciellt i Kanarieöarna (25 procent av den totala produktionen i denna 
region), drabbas av de tullmedgivanden som Europeiska unionen ger bananexport från 
latinamerikanska länder. Vikten av denna sektor, som förutom tomat och socker utgör en av 
de få exportorienterade produkterna från öarna, skulle i stor utsträckning berättiga en översyn 
av Poseis finansiella anslag för att kompensera för de förluster som öarnas producenter skulle 
kunna drabbas av som en följd av dessa medgivanden. Men förutom bananproduktionen 
måste andra produktionsområden från öarna, såsom tomat, socker och rom, bemöta lika stort 
tryck utifrån, vars effekter bör analyseras grundligt av kommissionen. Dessa områdens 
särskilda omständigheter framhäver deras produktions sårbarhet inför den ökade importen 
från tredjeländer eftersom man i anslutning till kostnaderna till följd av deras avlägsna läge 
och isolering måste lägga till följderna av de höga standarder som måste respekteras vad 
gäller livsmedelsäkerhet och miljöhänsyn.

Bristen på alternativ till öarnas odlingar och produktion är också ett starkt argument för att 
anta de lämpligaste åtgärderna som förhindrar en minskning av lönsamheten för jordbrukare 
och boskapsuppfödare, med beaktande av de ansträngningar som dessa har gjort de senaste 
åren för att erbjuda produkter av hög kvalitet. 

Föredraganden förespråkar en fortsatt stor flexibilitet för de behöriga när det gäller 
förvaltningen av programmen, eftersom det är på regional nivå som åtgärderna kan anpassas 
till de verkliga behoven på det mest effektiva sättet. Denna flexibilitet bör säkerställas och 
samrådet med berörda sektorer bör stärkas.

När det gäller de två stora huvuddelarna i Posei-programmen (den särskilda 
försörjningsordningen och åtgärderna till förmån för lokala jordbruksprodukter) anser 
föredraganden att inga väsentliga ändringar bör göras. Föredraganden begär dock att 
medlemsstaterna i största möjliga utsträckning förbättrar planeringen av stödåtgärderna till 
förmån för den lokala produktionen för att öka effektiviteten hos de stöd som beviljats olika 
sektorer. Medlemsstaterna bör dessutom särskilt uppmärksamma de eventuella negativa 
konsekvenser för de lokala producenterna som en olämplig tillämpning av den särskilda 
försörjningsordningen skulle kunna innebära.

De senaste åren har odlingarna i de yttersta randområdena utsatts för ett stort antal skadliga 
organismer till följd av ett ökat handelsutbyte. Producenterna står inför en avsevärd ökning i 
antalet skadedjur, vilket motiverar en förstärkning av de fytosanitära programmen, och en
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utvidgning av dem till Kanarieöarna och bananodlingar, med hänsyn tagen till behovet att 
stärka hållbara metoder. 

Föredraganden anser att det dessutom är lämpligt att Europeiska unionen förstärker 
gränskontrollerna för importer från tredjeländer vars produktioner bör respektera samma 
veterinära och fytosanitära krav som ställs på jordbrukare och djuruppfödare i de yttersta 
randområdena för att undvika illojal konkurrens med lokala producenter.


