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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem szczególnych środków w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej 
oddalonych w Unii Europejskiej (POSEI) jest zaradzenie trudnościom spowodowanym ich 
oddalonym położeniem, wyspiarskim charakterem, małą powierzchnią, topografią i 
specyficznym klimatem, z których wynikają trudności społeczno-gospodarcze, związane w 
szczególności z konkurencyjnością rolnictwa i sektora przetwórstwa przemysłowego.  

Niniejsza opinia ma na celu poparcie i wzmocnienie celów programu POSEI. Sugeruje w 
szczególności konieczność nieznacznego zwiększenia finansowania tych środków w celu 
właściwego zaradzenia trudnościom spowodowanym specyficznym położeniem tych 
regionów, które uległo pogorszeniu wskutek trwającego kryzysu gospodarczego i 
finansowego oraz rosnącej presji na ukierunkowane sektory. Te zwiększone fundusze 
posłużyłyby zwłaszcza zagwarantowaniu tym regionom możliwości dalszego wdrażania 
odpowiednich środków sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, ochronie i 
zrównoważonemu wykorzystaniu rolnictwa i użytkowaniu zasobów. Należy wziąć pod uwagę 
fakt, że stopa bezrobocia w tych regionach jest dwukrotnie wyższa od stopy bezrobocia w UE 
oraz od tej w państwach członkowskich, do których należą. Ponadto ze względu na ich 
szczególne uwarunkowania i słabszą pozycję ożywienie gospodarcze wymaga wytężonej 
uwagi w dłuższym okresie.

W sprawozdaniu za rok 2010 dotyczącym funkcjonowania POSEI Komisja Europejska oraz 
Trybunał Obrachunkowy podkreślają użyteczność tego systemu pozwalającą na 
przezwyciężenie trudności piętrzących się przed tymi regionami. Środki finansowe przyznane 
na te programy (653 mln EUR dla dziewięciu regionów) są jednak niewystarczające, o czym 
świadczy stopniowy upadek rolnictwa, a w skali krajowej – podjęcie pewnych decyzji o 
wsparciu programów POSEI pomocą państwa. Negatywne zmiany zachodzące w wielu 
sektorach wynikają z problemów strukturalnych i z coraz większej presji wywieranej przez 
konkurencyjny przywóz z krajów trzecich.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Należy zwiększyć pulę środków 
finansowych dla sektora bananów w 
ramach programów szczególnych opcji na 
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rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich 
(POSEI), by złagodzić negatywne 
konsekwencje planowanego obniżenia ceł 
na przywóz bananów do Unii dla 
dochodów producentów unijnych. Dlatego 
też należy stale oceniać wpływ ulg celnych 
przyznawanych przez Unię Europejską w 
celu ustalenia, czy konieczne jest 
dokonanie przeglądu pomocy 
przyznawanej producentom unijnym.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34b) Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi i Radzie sprawozdanie z 
oceny wpływu na dochody producentów 
każdej nowej koncesji taryfowej w 
odniesieniu do przywozu bananów do Unii 
Europejskiej. W razie potrzeby 
sprawozdaniu temu powinien towarzyszyć 
wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany 
kwot, o których mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, w celu wyrównania strat 
dochodów poniesionych przez 
producentów europejskich.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Od 2006 r. w niektórych regionach 
najbardziej oddalonych, w szczególności 
na Azorach i we francuskich 
departamentach zamorskich, 
zapotrzebowanie na produkty podstawowe 
wzrosło w wyniku wzrostu pogłowia i 
presji demograficznej. Należy zatem 

(36) Od 2006 r. w niektórych regionach 
najbardziej oddalonych, w szczególności 
na Azorach i we francuskich 
departamentach zamorskich, 
zapotrzebowanie na produkty podstawowe 
wzrosło w wyniku wzrostu pogłowia i 
presji demograficznej. Należy zatem 
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zwiększyć część budżetu, którą państwa 
członkowskie mogą wykorzystać na 
potrzeby szczególnego systemu dostaw do 
przedmiotowych regionów.

zwiększyć roczny przydział środków 
budżetowych na programy POSEI oraz
część budżetu, którą państwa członkowskie 
mogą wykorzystać na potrzeby 
szczególnego systemu dostaw do 
przedmiotowych regionów.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Niezwłocznie po uzyskaniu przez 
Majottę statusu regionu najbardziej 
oddalonego Komisja powinna przedstawić 
nowy wniosek, którego celem jest 
proporcjonalne zwiększenie przydziału 
finansowego przewidzianego dla 
departamentów zamorskich, 
uwzględniający uzyskanie przez 
terytorium Majotty nowego statusu oraz 
zawierający postanowienia szczególne 
dotyczące Majotty.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niezależnie od art. 39 ust. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 
maksymalne kwoty roczne kwalifikowalne 
z tytułu pomocy unijnej, przewidziane w 
załączniku I do wspomnianego 
rozporządzenia, mogą zostać zwiększone 
nawet o 100 % z przeznaczeniem na 
ochronę jezior na Azorach oraz 
zachowanie krajobrazu i tradycyjnych cech 
gruntów rolnych, w szczególności 
kamiennych murów podtrzymujących 

1. Niezależnie od art. 39 ust. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 
maksymalne kwoty roczne kwalifikowalne 
z tytułu pomocy unijnej, przewidziane w 
załączniku I do wspomnianego 
rozporządzenia, mogą zostać zwiększone 
nawet o 100% z przeznaczeniem na 
ochronę jezior na Azorach oraz 
zachowanie krajobrazu i tradycyjnych cech 
gruntów rolnych oraz kamiennych murów 
w regionach najbardziej oddalonych.
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tarasy na Maderze.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – punkt 2 – prawa kolumna – wiersz 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

278,41 mln EUR. 308,21 mln EUR.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – punkt 2 – prawa kolumna – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

106,21 mln EUR. 117,61 mln EUR.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – punkt 2 – prawa kolumna – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

268,42 mln EUR. 297,12 mln EUR.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – punkt 3 – prawa kolumna – wiersz 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24,8 mln EUR. 26,9 mln EUR.
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