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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. září 2010, kterým se stanoví 
zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, je 
přepracovat program POSEI (zvláštní režim pro nejvzdálenější a ostrovní regiony) na základě 
nařízení (ES) č. 247/2006 s cílem zohlednit vstup Lisabonské smlouvy v platnost. Nařízení 
umožňuje volně obchodovat se zpracovanými výrobky, které jsou předmětem zvláštního 
režimu zásobování (ZRZ) mezi nejvzdálenějšími regiony, a zvyšuje maximální roční stropy 
ZRZ pro Francii a Portugalsko. 

 Souvislosti 

Od roku 1990 byla přijata zvláštní opatření, zejména v oblasti zemědělské politiky, ve 
prospěch devíti nejvzdálenějších regionů (Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, 
Réunion, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Azory, Madeira a Kanárské ostrovy) s cílem 
zohlednit jejich zvláštnosti: odlehlost, ostrovní povahu, malou rozlohu, povrch, podnebí, 
závislost na malém množství produktů. Tento režim byl změněn v roce 2001 a v roce 2006 
s cílem zohlednit reformu společné zemědělské politiky (SZP) z roku 2003 a strategii pro 
nejvzdálenější regiony, již Evropská komise vypracovala v roce 2004.

 Bilance programu POSEI

Program POSEI umožnil diverzifikovat přírodní produkci, obnovit odvětví banánů po 
cyklonu Dean a zlepšit situaci různých odvětví. 

„Opatření ZRZ“ umožnila zachovat místní struktury produkce a vytvořit další pracovní místa.

Opatření k podpoře produkce umožnila omezit snižování zemědělských činností, zejména 
činností souvisejících s produkcí banánů a cukru. 

 Je program POSEI dostatečný pro ochranu nejvzdálenějších regionů?

Ženevská dohoda a dohody uzavřené s andskými zeměmi a se Střední Amerikou jsou rizikem 
pro rovnováhu nejvzdálenějších regionů. 

Tyto dohody byly sjednány se zeměmi, jejichž výrobní náklady jsou mnohem nižší než 
náklady nejvzdálenějších regionů, zejména proto, neboť rostlinolékařské normy nejsou 
stejné jako normy, které požadují evropské právní předpisy. Existuje riziko, že dojde 
k masivnímu přílivu zemědělských produktů z těchto zemí na evropský trh, který byl dosud 
hlavním odbytištěm zámořských zemědělských produktů, a tím k ohrožení odvětví banánů, 
cukru a rumu.

 Návrhy navrhovatelky:

1. návrh: Doplnit článek 349 SFEU: nový text se opírá pouze o články 42 a 43 SFEU, které 
se týkají SZP. Článek 349 SFEU však umožňuje přijmout pro nejvzdálenější regiony zvláštní 
opatření s přihlédnutím k jejich zvláštnostem zejména v oblasti zemědělství.

2. návrh: Více začlenit místní subjekty, aby se program více přizpůsobil skutečným 
požadavkům nejvzdálenějších regionů – čl. 6 odst. 2: články 31 a 10. Program musí více 



PE460.663v02-00 4/15 AD\867091CS.doc

CS

zohlednit skutečná očekávání, která vyjadřují místní subjekty, proto musí být poskytnuta 
dodatečná lhůta, která bude využita k tomu, aby byly tyto subjekty více začleněny a aby 
mohlo docházet k početnějším a hlubším výměnám informací o účinnosti programu.

3. návrh: Podpořit regionální obchodování tím, že bude poskytnuta možnost poskytnout 
finanční příspěvek na dopravu jako doplněk k ZRZ – článek 9 
Mezi zámořskými departementy je možná expedice produktů zpracovaných ze surovin 
požívajících ZRZ. Pokud však chceme podpořit regionální obchodování a umožnit rozvoj 
nových odvětví v nejvzdálenějších regionech, je třeba stanovit finanční vyrovnání nákladů na 
dopravu těchto produktů. Tak bude nezanedbatelným způsobem umožněn regionální rozvoj.

4. návrh: Vyjasnit znění článku 18 navržením nových ustanovení týkajících se povinného 
obsahu programů POSEI, které se člení na opatření (přičemž každé opatření se může členit na 
akce). Finanční příspěvky jsou specifikovány ve finanční tabulce. 

5. návrh: Začlenit odvětví banánů do programů na potírání organismů škodících rostlinám –
čl. 23 odst. 1.

6. návrh: Zvýšit strop navržený pro ZRZ v programu POSEI pro Francii, který je určen na 
dovoz surovin pro výrobu krmiva pro dobytek – článek 29. Toto zvýšení umožní vzít v úvahu 
odhady růstu odvětví chovu hospodářských zvířat v zámořských departementech a probíhající 
rozvoj odvětví živočišné výroby, neboť zohlední vývoj zvýšených nákladů a zdrojů 
zásobování. 
7. návrh: Požadovat, aby Evropská komise systematicky hodnotila vliv nejvzdálenějších 
regionů na obchodní dohody (články 29 a 31) pomocí předběžných studií dopadu a pomocí 
možnosti odpovídajícího vyrovnání pro nejvzdálenější regiony, zejména v odvětví banánů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 42 první 
pododstavec a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 42, 
čl. 43 odst. 2 a článek 349 této smlouvy,

Odůvodnění

V současnosti má program POSEI dvojí právní základ: oba články SZP ze SFEU (bývalý 
článek 36 a 37) a článek týkající se konkrétně nejvzdálenějších regionů (bývalý čl. 299 odst. 
2). Přesto se v návrhu přepracovaného znění nařízení právní základ omezuje na nové články 
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SZP (čl. 42 odst. 1 a čl. 43 odst. 2) a neuvádí článek 349 týkající se konkrétně 
nejvzdálenějších regionů. Pouhý odkaz na články SZP nestačí k přijetí konkrétních opatření 
pro nejvzdálenější regiony.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Aby cíle programu POSEI nedoznaly 
újmy, provede Komise předběžné studie 
dopadu týkající se možných důsledků 
podle kritérií stanovených Organizací 
spojených národů pokaždé, když jsou 
sjednávány mezinárodní obchodní 
dohody, v jejichž důsledku by mohla být 
ohrožena zemědělská odvětví 
podporovaná programem POSEI. Jakmile 
budou tyto předběžné studie dopadu 
dokončeny, Komise je před uzavřením 
příslušných mezinárodních dohod 
postoupí Evropskému parlamentu, Radě 
a voleným místním nebo regionálním 
orgánům nejvzdálenějších regionů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Podpora tradičních odvětví je o to 
nezbytnější, že umožňuje udržovat kvalitu 
produktů a jejich konkurenceschopnost 
na trhu Unie v konkurenčním boji 
s produkcí ze třetích zemí a že se zeměmi 
Latinské Ameriky a v rámci WTO byly 
podepsány nové obchodní dohody, které 
tato odvětví ohrožují. Komise a členské 
státy by však měly dohlédnout na to, aby 
podpora poskytovaná tzv. tradičním 
odvětvím nebyla na újmu rozvoji jiných 
odvětví zaměřených na diverzifikaci 
živočišné a rostlinné výroby.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Aby nebyla narušena konkrétní 
podpora přiznaná tímto nařízením ve 
prospěch nejvzdálenějších regionů, měla 
by Komise zajistit lepší propojení 
společných politik Unie a ostatních 
odvětvových politik. Zajištění soudržnosti 
politik by mohlo mít např. podobu analýz 
dopadu.

Odůvodnění

Odvětvové politiky (regionální, rozvojové, výzkumné politiky) musí být prováděny 
v soudržnosti s opatřeními programu POSEI, s obchodní politikou, se zemědělskou nebo 
s rybářskou politikou. Proto v případě, že by obchodní dohody mohly mít negativní dopady na 
nejvzdálenější regiony, musí být předmětem konkrétních studií dopadu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36b) Vzhledem k tomu, že poslední 
nařízení o podpůrném programu POSEI, 
tedy nařízení (ES) č. 247/2006, bylo 
přijato s ohledem na dohodnutou celní 
sazbu WTO za přístup na evropský trh ve 
výši 176 EUR za tunu, sazba uvedená 
v dohodách WTO o obchodu s banány 
a další snížené sazby poskytnuté v rámci 
obchodních dohod s andskými zeměmi 
a se zeměmi Střední Ameriky ještě nebyly 
v rámci prostředků na program POSEI 
zohledněny. Je proto vhodné, aby byla co 
nejdříve vypracována nová, 
aktualizovaná, komplexní a externí studie 
dopadů, a pokud tato studie prokáže 
negativní dopady na producenty banánů 
v Unii, bude třeba změnit výši finančních 
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prostředků dostupných v rámci programu 
POSEI tak, aby byla zavedena odškodnění 
a odpovídající opatření s cílem zvýšit 
konkurenceschopnost producentů banánů 
v nejvzdálenějších regionech Unie.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zajištěna musí být soudržnost opatření 
přijatých v rámci programů POSEI 
s opatřeními prováděnými v rámci jiných 
nástrojů společné zemědělské politiky, 
zejména společných organizací trhů, 
rozvoje venkova, jakosti produktů, dobrých 
životních podmínek zvířat a ochrany 
životního prostředí.

2. Zajištěna musí být soudržnost opatření 
přijatých v rámci programů POSEI 
s opatřeními prováděnými v rámci jiných 
nástrojů společné zemědělské politiky, 
zejména společných organizací trhů, 
rozvoje venkova, jakosti produktů, dobrých 
životních podmínek zvířat a ochrany 
životního prostředí i obchodní politiky.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V závislosti na ročním hodnocení toho, 
jak jsou prováděna opatření zařazená do 
programů POSEI, mohou členské státy 
předložit Komisi návrhy na jejich změnu 
v rámci finančního příspěvku uvedeného 
v čl. 29 odst. 2 a 3, aby se tato opatření 
lépe uzpůsobila požadavkům 
nejvzdálenějších regionů a navrhované 
strategii. Komise přijme prováděcím aktem 
jednotné postupy pro předkládání návrhů 
na změnu tohoto programu.

2. V závislosti na ročním hodnocení toho, 
jak jsou prováděna opatření zařazená do 
programů POSEI, mohou členské státy 
předložit Komisi nejpozději do 30. září
každého roku návrhy na jejich změnu na 
další rok v rámci finančního příspěvku 
uvedeného v čl. 29 odst. 2 a 3, aby se tato 
opatření lépe uzpůsobila požadavkům 
nejvzdálenějších regionů a navrhované 
strategii. Komise přijme prováděcím aktem 
jednotné postupy pro předkládání návrhů 
na změnu tohoto programu.

Odůvodnění
Jedná se o posunutí konečného data pro předložení žádostí o změnu z 30. června na 30 září. 
Plnění ročních programů končí k 30. červnu roku n+1. To by umožnilo propojit místní 
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subjekty, jako jsou zemědělské komory, regionální rady a generální rady, a zohlednit poučení 
z předchozího hospodářského roku.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odstavec 3 se nepoužije na produkty 
zpracované v zámořských departementech 
s použitím surovin, na které se vztahuje 
zvláštní režim zásobování, v případě, že 
jsou expedovány mezi zámořskými 
departementy.

Odůvodnění
Vzhledem k nákladům na dopravu mezi zámořskými departementy by bylo třeba umožnit 
poskytování dodatečné pomoci pro ZRZ na expedici krmiv pro dobytek vyráběných ve 
francouzských departementech Antil do Guyany. 
Než bude vytvořena struktura výkonného transformačního nástroje, umožnila by tato podpora 
Guyaně využívat produktů za srovnatelné náklady jako na Guadeloupu nebo na Martiniku.
Podobnou pomoc by bylo možné v budoucnu předpokládat pro produkty vyráběné na 
Réunionu a expedované na Mayotte.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Článek 10 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) případně k potřebě nebránit možnému 
rozvoji místních produkcí.

d) k potřebě podporovat rozvoj místních 
produkcí.

Odůvodnění
Pokud chceme snížit závislost nejvzdálenějších regionů na potravinách, je třeba podporovat 
místní produkci. Opatření na podporu místní produkce a ZRZ spolu souvisí, ačkoli sledují 
různé cíle. Podpora rozvoje místní produkce nenarušuje vnitřní soudržnost programu POSEI 
mezi těmito dvěma pilíři.

Pozměňovací návrh 10
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyváženy do třetích zemí nebo zasílány 
do zbývající části Unie v rámci 
množstevních limitů odpovídajících 
tradičnímu vývozu a tradičnímu zasílání. 
Tato množství stanoví Komise prováděcím 
aktem na základě průměru zasílání nebo 
vývozu během let 1989, 1990 a 1991;

a) vyváženy do třetích zemí nebo zasílány 
do zbývající části Unie v rámci 
stanovených množstevních limitů 
odpovídajících tradičnímu vývozu 
a tradičnímu zasílání. Tato množství 
stanoví Komise prováděcím aktem na 
základě průměru zasílání nebo vývozu, 
přičemž se jako referenční hodnota 
použije ověřený průměr ze tří nejlepších 
let od roku 1989;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely této kapitoly se „regionálním 
obchodem“ u každého francouzského 
zámořského departementu, Azor a Madeiry 
a u Kanárských ostrovů rozumí obchod 
uskutečňovaný se třetími zeměmi, jež určí 
Komise prováděcím aktem.

3. Pro účely této kapitoly se „regionálním 
obchodem“ u každého francouzského 
zámořského departementu, Azor a Madeiry 
a u Kanárských ostrovů rozumí obchod 
uskutečňovaný se třetími zeměmi, které 
patří k zeměpisným a oceánským územím, 
v nichž tyto regiony leží, i obchod 
se třetími zeměmi, jež jsou s těmito 
oblastmi historicky spjaty.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podmínky poskytnutí podpory, dotyčné 
produkty a objemy;

vypouští se 

Odůvodnění
Je nezbytné vyjasnit znění tohoto článku.
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Programy POSEI se člení do opatření, jejichž finanční příspěvky jsou specifikovány ve 
finanční tabulce. Každé opatření lze členit na několik akcí.
Odstavec 2 odkazuje na opatření. Navrhuje se tudíž zrušit písmeno e), které odkazuje na 
podrobnosti každé akce. Toto písmeno je navíc redundantní ve vztahu k odstavci 4, který je 
akcím věnován. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) částku podpory stanovenou pro každé 
opatření nebo akci pro dosažení jednoho 
nebo více cílů stanovených programem.

f) částku podpory stanovenou pro každé 
opatření pro dosažení jednoho nebo více 
cílů stanovených programem.

Odůvodnění
Odstavec 2 odkazuje na opatření, proto se navrhuje vypustit v tomto písmenu odkaz na akce.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jednotlivou podporu, c) jednotkovou výši finanční podpory,

Odůvodnění
Pro dosažení větší jasnosti se navrhuje nahradit výraz „jednotlivou podporu“ v písmenu c) 
výrazem „jednotkovou výši finanční podpory“.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) maximální výši. vypouští se

Odůvodnění
V současnosti jsou finanční stropy určeny podle opatření, nikoli podle akce. Navrhuje se 
proto vypustit písmeno d), které vyžaduje povinné stanovení „maximální výše“ u každé akce 
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Není to totiž nezbytné, neboť jednotková výše finanční podpory a podmínky způsobilosti jsou 
již stanoveny.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 39 odst. 4 nařízení (ES) 
č. 1698/2005 lze maximální roční částky 
přicházející v úvahu pro podporu Unie, 
stanovené v příloze uvedeného nařízení, 
zvýšit až na dvojnásobek u opatření na 
ochranu jezer na Azorách a u opatření na 
ochranu krajiny a tradičních vlastností 
zemědělské půdy a udržování podpěrných 
terasových kamenných zdí na Madeiře.

1. Odchylně od čl. 39 odst. 4 nařízení (ES) 
č. 1698/2005 lze maximální roční částky 
přicházející v úvahu pro podporu Unie, 
stanovené v příloze uvedeného nařízení, 
zvýšit až na dvojnásobek u opatření na 
ochranu jezer na Azorách a u opatření na 
ochranu krajiny, biologické rozmanitosti
a tradičních vlastností zemědělské půdy 
a udržování podpěrných terasových 
kamenných zdí na Madeiře.

Odůvodnění
Zámořské departementy představují 80 % biologické rozmanitosti EU, proto je nezbytné 
začlenit akce ve prospěch biologické rozmanitosti do opatření na ochranu krajiny.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti zemědělských 
produktů z nejvzdálenějších regionů na 
trhu a posílení udržitelnosti jednotlivých 
hospodářství tváří v tvář dopadům 
přírodních katastrof a rizik je zapotřebí, 
aby každé pododvětví bylo chráněno 
pojištěním pokrývajícím i rizika katastrof. 
Proto se na družstva, zemědělská 
uskupení a jakékoli jiné zemědělské 
subjekty nevztahuje zákaz pobírání státní 
podpory, která jim má usnadnit přístup 
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k uzavření zemědělského pojištění. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Francie a Portugalsko předloží Komisi 
programy na potírání organismů škodících 
rostlinám nebo rostlinným produktům ve 
francouzských zámořských 
departementech a na Azorách a Madeiře. 
Tyto programy uvádějí zejména cíle, jichž 
má být dosaženo, opatření, jež mají být 
provedena, dobu jejich trvání a náklady. 
Programy předložené podle tohoto článku 
se netýkají ochrany banánů.

1. Francie a Portugalsko předloží Komisi 
programy na potírání organismů škodících 
rostlinám nebo rostlinným produktům ve 
francouzských zámořských 
departementech a na Azorách a Madeiře. 
Tyto programy uvádějí zejména cíle, jichž 
má být dosaženo, opatření, jež mají být 
provedena, dobu jejich trvání a náklady.

Odůvodnění
Navrhuje se, aby se tyto programy týkaly banánů, neboť pěstitelé banánů mimo jiné na 
Guadeloupu a Martiniku musí čelit chorobám jako je černá sigatoka, závažná choroba 
banánovníků, a bude ještě třeba nejméně pětiletého výzkumu, než budou vypěstovány odrůdy 
banánů odolné proti chorobám, které budou mít dobrou chuťovou kvalitu.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 27 – první odstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Španělsko je oprávněno poskytovat 
podporu pěstování tabáku na Kanárských 
ostrovech. Poskytování této podpory nesmí 
vést k diskriminaci mezi producenty na 
souostroví.

Španělsko je oprávněno poskytovat 
podporu pěstování tabáku na Kanárských 
ostrovech, neboť tato produkce je 
specifická a je zde málo možností 
diverzifikace místní zemědělské produkce. 
Poskytování této podpory nesmí vést 
k diskriminaci mezi producenty na 
souostroví.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 – první odrážka  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pro zámořské departementy Francie: 24,8 
milionu EUR,

pro zámořské departementy Francie: 26,9 
milionu EUR,

Odůvodnění

Ponechat příliš nízký strop pro ZRZ by neumožnilo sledovat vývoj zvýšených nákladů a zdrojů 
zásobování. Je nezbytné zvýšit navrhovaný strop s cílem vzít v úvahu odhady růstu odvětví 
chovu hospodářských zvířat v zámořských departementech, a tak umožnit probíhající rozvoj 
odvětví živočišné výroby.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. S ohledem na negativní důsledky 
postupného snižování cel pro evropské 
producenty banánů v návaznosti na 
mnohostranné ženevské dohody a na 
dohody o volném obchodu s andskými 
zeměmi, se Střední Amerikou a s dalšími 
regiony, musí být vyplaceno odpovídající 
finanční vyrovnání producentům banánů 
v evropských nejvzdálenějších regionech. 
Toto vyrovnání činí přibližně 30 milionů 
EUR ročně pro všechny evropské země 
produkující banány. 

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy předloží Komisi 
každoročně do 31. července zprávu o 

2. Členské státy předloží Komisi 
každoročně do 30. září zprávu o provádění 
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provádění opatření stanovených v tomto 
nařízení v předchozím roce.

opatření stanovených v tomto nařízení 
v předchozím roce.

Odůvodnění
To by umožnilo zahrnout do zprávy informace místních subjektů, jako jsou zemědělské 
komory, regionální rady a generální rady, a zohlednit poučení z předchozího hospodářského 
roku.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 31. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jakmile se předpokládají významné 
změny společné zemědělské politiky nebo 
jakmile Unie zahájí obchodní jednání se 
třetími zeměmi, s regionálními 
organizacemi třetích zemí nebo 
s mezinárodními organizacemi, které by 
se mohlo týkat zemědělských odvětví 
podporovaných programem POSEI, musí 
Komise provést konkrétní předběžné 
studie dopadů a v pravidelných 
intervalech studie možných následků pro 
zemědělství nejvzdálenějších regionů. 
Tyto studie se předávají Evropskému 
parlamentu a případně je doplní vhodné 
návrhy finančních vyrovnání.

Odůvodnění

Odvětvové politiky (regionální, rozvojové, výzkumné politiky) musí být prováděny 
v soudržnosti s opatřeními programu POSEI, s obchodní politikou, se zemědělskou nebo 
s rybářskou politikou. Proto v případě, že by obchodní dohody mohly mít negativní dopady na 
nejvzdálenější regiony, musí být předmětem konkrétních studií dopadu.



AD\867091CS.doc PE460.663v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

POSTUP

Název Zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších 
regionů Unie

Referenční údaje KOM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD)

Příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

AGRI
7.10.2010

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

INTA
7.10.2010

Zpravodaj(ové)
       Datum jmenování

Marielle De 
Sarnez
26.10.2010

Projednání ve výboru 24.5.2011

Datum přijetí 21.6.2011

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

23
1
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, 
Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, 
Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, 
Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith 
Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Maria 
Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried


