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BEKNOPTE MOTIVERING

De specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de 
Unie (POSEI) zijn bedoeld om de gevolgen te ondervangen van het afgelegen, insulaire, 
kleinschalige, topografische en specifieke klimatologische karakter van deze gebieden, dat 
diverse sociaaleconomische problemen met zich brengt, met name wat het concurrentievermogen 
van de landbouw en de industriële verwerkingssector betreft.

Dit advies wil de doelstellingen van het POSEI-programma steunen en versterken. Het stelt met 
name voor de kredieten voor de maatregelen lichtjes te verhogen om de problemen als gevolg 
van de specifieke situatie degelijk aan te pakken, die nu nog erger zijn door de huidige 
economische en financiële crisis en door de toenemende druk op de beoogde sectoren. Deze 
verhoging moet er met name voor zorgen dat deze gebieden passende maatregelen kunnen 
blijven toepassen ter bevordering van duurzame ontwikkeling en van de bescherming en het 
duurzaam gebruik van de landbouw en zijn hulpbronnen. Bovendien moet rekening worden 
gehouden met het feit dat de werkloosheid in deze gebieden twee maal zo hoog is als in de EU 
en in de lidstaten waartoe ze behoren. Tevens vergt hun economisch herstel als gevolg van hun 
specifiek karakter en hun kwetsbaarheid meer en veel langer aandacht.

De Commissie en de Rekenkamer benadrukken in hun verslag 2010 over de werking van POSEI 
het nut van dit programma om de problemen te boven te komen waarmee deze gebieden kampen.
De middelen die voor deze programma's worden uitgetrokken (653 miljoen euro voor de negen 
gebieden) zijn evenwel ontoereikend, wat blijkt uit het feit dat de landbouw erop achteruitgaat en 
dat op nationaal vlak een aantal besluiten is genomen om de POSEI-programma's met staatssteun 
aan te vullen. De structurele problemen en de toenemende druk door concurrentie van producten 
die worden ingevoerd uit derde landen hebben ook te maken met de slechte evolutie van veel 
sectoren.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Het is aangewezen het budget 
voor de bananensector in het kader van de 
POSEI-programma's (programma's van 
speciaal op het afgelegen en insulaire 
karakter afgestemde maatregelen) op te 
voeren om de negatieve gevolgen te 
verzachten die de geplande verlagingen 
van de douanerechten voor de invoer van 
bananen in de Unie op de inkomsten van 
de producenten in de Unie zullen hebben. 
Daarom moet steeds worden nagegaan 
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welke gevolgen tariefconcessies door de 
Unie hebben, zodat overwogen kan 
worden of de steun voor producenten in 
de Unie moet worden herzien.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 ter) De Commissie moet het Europees 
Parlement en de Raad een verslag 
voorleggen waarin een evaluatie wordt 
gemaakt van de gevolgen die elke nieuwe 
tariefconcessie ten gunste van in de Unie 
ingevoerde bananen zullen hebben voor 
het inkomen van de producenten. Dit 
verslag moet indien nodig vergezeld gaan 
van een wetgevingsvoorstel tot wijziging 
van de in deze verordening genoemde 
bedragen ten einde de door de Europese 
producenten geleden inkomensverliezen te 
compenseren.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Sinds 2006 is de behoefte aan 
essentiële producten in sommige 
ultraperifere gebieden, en met name op de 
Azoren en in de Franse overzeese 
departementen, gestegen door de 
uitbreiding van de veestapel en door de 
toenemende demografische druk. Het deel 
van het budget dat de lidstaten mogen 
besteden voor de specifieke 
voorzieningsregeling voor de betrokken 
gebieden, moet dus toenemen.

(36) Sinds 2006 is de behoefte aan 
essentiële producten in sommige 
ultraperifere gebieden, en met name op de 
Azoren en in de Franse overzeese 
departementen, gestegen door de 
uitbreiding van de veestapel en door de 
toenemende demografische druk. De 
jaarlijks voor POSEI toegekende 
begrotingsmiddelen moeten dus worden 
verhoogd, alsook het deel van het budget 
dat de lidstaten mogen besteden voor de 
specifieke voorzieningsregeling voor de 
betrokken gebieden.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) Zodra het departement Mayotte 
een ultraperifere regio wordt, moet de 
Commissie een nieuw voorstel indienen 
voor de verhoging, naar rato, van de voor 
de Franse overzeese departementen 
bestemde begrotingsmiddelen; dit voorstel 
houdt rekening met de overgang van het 
departement Mayotte naar de status van 
UPR en bevat de specifieke bepalingen die 
vanaf dan ook voor Mayotte gelden.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 39, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 kunnen 
de in bijlage I bij die verordening 
vastgestelde jaarlijkse maximumbedragen 
die voor steun van de Unie in aanmerking 
komen, tot het dubbele worden verhoogd 
voor de maatregel ter bescherming van de 
meren op de Azoren en voor de maatregel 
tot behoud van het landschap en van de 
traditionele kenmerken van 
landbouwgronden, waaronder met name de 
stenen steunmuren van de terrassen op 
Madeira.

1. In afwijking van artikel 39, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 kunnen 
de in bijlage I bij die verordening 
vastgestelde jaarlijkse maximumbedragen 
die voor steun van de Unie in aanmerking 
komen, tot het dubbele worden verhoogd 
voor de maatregel ter bescherming van de 
meren op de Azoren en voor de maatregel 
tot behoud van het landschap en van de 
traditionele kenmerken van 
landbouwgronden, waaronder met name de 
stenen muren in de ultraperifere gebieden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – rechter kolom – rij 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

278,41 miljoen euro, 308,21 miljoen euro,
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – rechter kolom – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

106,21 miljoen euro, 117,61 miljoen euro,

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – rechter kolom – rij 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

268,42 miljoen euro, 297,12 miljoen euro,

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 – rechter kolom – rij 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

24,8 miljoen euro, 26,9 miljoen euro,
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