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RÖVID INDOKOLÁS

Az Unió legkülső régióira vonatkozó egyedi mezőgazdasági intézkedések (POSEI program) 
célja orvosolni ezen régiók távoli fekvéséből, szigetjellegéből, kis területéből, domborzatából 
és egyedi éghajlatából adódó nehézségeket, melyek különféle társadalmi-gazdasági 
nehézségeket is okoznak, különösen a mezőgazdaság versenyképességét és az ipari 
feldolgozás ágazatát illetően.  

Jelen vélemény a POSEI program célkitűzéseinek támogatására és megerősítésére törekszik. 
A vélemény különösen az intézkedések finanszírozásának enyhe növelését javasolja annak 
érdekében, hogy megfelelően lehessen kezelni az egyedi helyzetükből adódó nehézségeket, 
amelyeket a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság, és a meghatározott ágazatokra nehezedő 
növekvő nyomás csak súlyosbított. A finanszírozás növelése biztosítaná, hogy ezek a régiók 
továbbra is megfelelő intézkedéseket hajtsanak végre a fenntartható fejlődés, a mezőgazdaság 
és forrásainak védelme és fenntartható használatának előmozdítása érdekében. Figyelembe 
kell venni, hogy a munkanélküliség aránya e régiókban kétszerese az EU-ra jellemző 
aránynak, valamint azon tagállamok munkanélküliségi arányának, amelyekhez e régiók 
tartoznak. Ezenkívül, sajátosságaikból és sebezhetőségükből adódóan a gazdasági 
fellendülésükhöz fokozott és hosszabb távú figyelemre van szükség.

A POSEI 2010-es programjának működéséről szóló jelentésében az Európai Bizottság és a 
Számvevőszék kiemeli e rendszer hasznosságát az e régiókat sújtó nehézségek leküzdésében. 
Azonban az e programokra elkülönített források (a kilenc régióra összesen 653 millió euró) 
nem elegendőek, amint azt a mezőgazdasági ágazat hanyatlása is bizonyítja, és nemzeti 
szinten olyan döntések születtek, hogy a POSEI programokat állami hozzájárulással 
támogatják. A strukturális problémák és a harmadik országokból érkező behozatal jelentette 
verseny miatti növekvő nyomás számos ágazat nem kielégítő fejlődésének tulajdonítható.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) a távoli fekvéssel és szigetjelleggel 
összefüggő támogatási programok 
(POSEI programok) keretében növelni 
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kellene a banánágazat pénzügyi 
támogatását, annak érdekében, hogy 
enyhítsék az Unióba a banánbehozatalra 
kirótt vámok tervezett csökkentésének a 
közösségi termelők bevételére gyakorolt 
negatív hatását. Ezért folyamatosan
értékelni kell az Unió által biztosított 
vámengedmények hatását abból a 
szempontból, hogy szükség van-e az uniós 
termesztőknek juttatott támogatások 
felülvizsgálatára.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
34 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34b) A Bizottság jelentést kellene 
benyújtania Parlamenthez és a 
Tanácshoz, amelyben értékeli a banán 
Unióba történő behozatala tekintetében 
esetlegesen nyújtott új 
vámkedvezményeknek a termelők 
jövedelmére gyakorolt hatását. Az uniós 
termelők jövedelemkiesésének 
ellentételezése céljából a jelentést adott 
esetben a rendeletben említett összegek 
módosítására vonatkozó jogalkotási 
javaslatnak kellene kísérnie.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) 2006 óta a legkülső régiók 
némelyikében, különösen az Azori-
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben növekedett az alapvető 
termékek iránti kereslet az állatállomány 
bővülése és a demográfiai nyomás 

(36) 2006 óta a legkülső régiók 
némelyikében, különösen az Azori-
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben növekedett az alapvető 
termékek iránti kereslet az állatállomány 
bővülése és a demográfiai nyomás 
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következtében. Ezért növelni kell a 
költségvetés azon részét, amelyet a 
tagállamok az érintett térségek egyedi 
ellátási szabályai céljára felhasználhatnak.

következtében. Ezért növelni kell a POSEI 
programok éves költségvetési támogatását 
és ennek megfelelően a költségvetés azon 
részét, amelyet a tagállamok az érintett 
térségek egyedi ellátási szabályai céljára 
felhasználhatnak.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) Amint Mayotte területe megkapja a 
legkülső régió státuszát, a Bizottságnak  
új javaslatot kellene készítenie a 
tengerentúli megyék számára előirányzott 
költségvetési keret arányos 
megnövelésére, oly módon, hogy ez 
figyelembe vegye Mayotte területének 
legkülső régióvá válását, és tartalmazza a 
Mayotte-ra a továbbiakban vonatkozó 
specifikus rendelkezéseket is.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 39. 
cikkének (4) bekezdésétől eltérve, az 
ugyanezen rendelet mellékletében szereplő, 
uniós támogatás által támogatható évi 
legnagyobb összegek kétszeresükre 
növelhetők az Azori-szigetek tavainak 
védelmére irányuló intézkedés, valamint a 
mezőgazdasági földterületek tájképének és 
hagyományos jellegzetességeinek és a 
madeirai teraszokat tartó kőfalaknak a 
megóvására irányuló intézkedés esetében.

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 39. 
cikkének (4) bekezdésétől eltérve, az 
ugyanezen rendelet I. mellékletében 
szereplő, uniós támogatás által támogatható 
évi legnagyobb összegek kétszeresükre 
növelhetők az Azori-szigetek tavainak 
védelmére irányuló intézkedés, valamint a 
legkülső régiókban a mezőgazdasági 
földterületek tájképének és hagyományos 
jellegzetességeinek és a kőfalaknak a 
megóvására irányuló intézkedés esetében.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 pont – jobb oszlop – 1 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

278,41 millió EUR. 308,21 millió EUR.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 pont – jobb oszlop – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106,21 millió EUR. 117,61 millió EUR.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 pont – jobb oszlop – 3 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

268,42 millió EUR. 297,12 millió EUR.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 pont – jobb oszlop – 1 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24,8 millió EUR. 26,9 millió EUR.
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