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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea zonelor ultraperiferice ale Uniunii 
(POSEI) vizează atenuarea dificultăților determinate de caracterul lor îndepărtat și insular, de 
dimensiunea redusă, de topografia și climatul lor specific, care creează diverse inconveniente 
socio-economice, legate în special de competitivitatea agriculturii și a sectorului industriei de 
prelucrare.  

Acest aviz urmărește sprijinirea și consolidarea obiectivelor programului POSEI. Avizul 
sugerează, în mod special, că este necesară o ușoară majorare a finanțării acordate măsurilor 
pentru a răspunde în mod corespunzător dificultăților provenite din situația lor specifică, care 
s-a deteriorat din cauza actualei crize economice și financiare, precum și din cauza presiunii 
din ce în ce mai mari cu care se confruntă sectoarele vizate. În mod deosebit, această creștere 
ar garanta că aceste regiuni pot continua să pună în aplicare măsuri adecvate pentru a 
promova dezvoltarea durabilă, protejarea și utilizarea durabilă a agriculturii și a resurselor 
sale. Trebuie să se țină seama de faptul că rata șomajului din aceste regiuni este dublă față de 
cea din UE, precum și față de cea a statelor membre de care aparțin. Pe lângă aceasta, din 
cauza specificităților și vulnerabilității lor, redresarea lor economică necesită o atenție sporită 
și pe termen mai lung.

Comisia Europeană și Curtea de Conturi în raportul său privind funcționarea POSEI în 2010 
subliniază utilitatea acestui sistem pentru a depăși dificultățile cu care se confruntă regiunile 
respective. Cu toate acestea, resursele alocate acestor programe (în total 653 de milioane EUR 
pentru cele nouă regiuni) sunt insuficiente, lucru demonstrat de faptul că agricultura se află 
într-o fază de declin, iar la nivel național s-au luat anumite decizii pentru a sprijini programele 
POSEI prin ajutoare de stat. Problemele structurale și presiunea tot mai mare determinată de 
concurența generată de importurile din țări terțe au legătură cu evoluția negativă din 
numeroase sectoare.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Ar trebui majorate fondurile alocate 
sectorului bananelor în contextul 
măsurilor specifice de asistență acordată 
regiunilor îndepărtate și insulare 
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(POSEI) pentru a atenua efectele negative 
ale scăderii programate a tarifelor vamale 
aplicate importurilor de banane în UE 
asupra veniturilor producătorilor 
comunitari. Prin urmare, trebuie evaluat 
în permanență impactul concesiilor 
vamale acordate de Uniune, pentru a se 
stabili dacă este necesară o revizuire a 
ajutoarelor acordate producătorilor din 
Uniune.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 34b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34b) Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport de evaluare a impactului pe 
care l-ar avea orice concesie tarifară 
nouă asupra venitului producătorilor 
pentru importul de banane în Uniune. 
Dacă este necesar, acest raport ar trebui 
însoțit de o propunere legislativă de 
modificare a sumelor prevăzute în 
prezentul regulament, în vederea 
compensării pierderilor de venituri 
suferite de producătorii din Uniune.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Din anul 2006, în anumite regiuni 
ultraperiferice a sporit necesarul de 
produse esențiale, în special în Insulele 
Azore și în DOM, din cauza dezvoltării 
șeptelului și a presiunii demografice. Este 
prin urmare necesar să se sporească partea 
din buget pe care o pot utiliza statele 

(36) Din anul 2006, în anumite regiuni 
ultraperiferice a sporit necesarul de 
produse esențiale, în special în Insulele 
Azore și în DOM, din cauza dezvoltării 
șeptelului și a presiunii demografice. Este,
prin urmare, necesar să se majoreze 
alocarea bugetară anuală pentru 
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membre pentru regimul specific de 
aprovizionare a regiunilor în cauză.

programele POSEI, precum și partea din 
buget pe care o pot utiliza statele membre 
pentru regimul specific de aprovizionare a 
regiunilor în cauză.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 36a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Imediat ce teritoriul Mayotte obține 
statutul de regiune ultraperiferică, 
Comisia ar trebui să prezinte o nouă 
propunere pentru a crește proporțional 
alocarea bugetară prevăzută pentru 
DOM, care să țină seama de această 
schimbare, incluzând, de asemenea, 
dispozițiile specifice referitoare la 
teritoriul Mayotte.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 39 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, sumele 
anuale maxime eligibile în cadrul 
ajutorului Uniunii prevăzute în anexa I la 
regulamentul respectiv se pot majora până 
la valoarea lor dublă în ceea ce privește 
măsura de protecție a lacurilor din Azore și 
măsura de conservare a peisajului și a 
caracteristicilor tradiționale ale terenurilor 
agricole și conservarea zidurilor din piatră
care susțin terasele din Madeira.

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 39 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, sumele 
anuale maxime eligibile în cadrul 
ajutorului Uniunii prevăzute în anexa I la 
regulamentul respectiv se pot majora până 
la valoarea lor dublă în ceea ce privește 
măsura de protecție a lacurilor din Azore și 
măsura de conservare a peisajului și a 
caracteristicilor tradiționale ale terenurilor 
agricole și conservarea zidurilor din piatră
din regiunile ultraperiferice.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 29 – punctul 2 – coloana din dreapta – rândul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

278,41 milioane EUR; 308,21 milioane EUR;

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 29 – punctul 2 – coloana din dreapta – rândul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

106,21 milioane EUR; 117,61 milioane EUR;

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 29 – punctul 2 – coloana din dreapta – rândul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

268,42 milioane EUR; 297,12 milioane EUR;

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 29 – punctul 3 – coloana din dreapta – rândul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

24,8 milioane EUR; 26,9 milioane EUR;

PROCEDURĂ
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