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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige 
foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder er at omarbejde POSEI-ordningen 
(særlige programmer for bestemte regioner som følge af disses afsides beliggenhed og ø-
karakter), der er fastsat ved forordning (EF) nr. 247/2006, for at tage hensyn til 
Lissabontraktatens ikrafttræden. Forordningen sikrer fri samhandel med forarbejdede 
produkter, der er omfattet af en særlig forsyningsordning, mellem fjernområderne, og de 
årlige maksimumsmængder i den særlige forsyningsordning for Frankrig og Portugal 
forhøjes.

 Baggrund

Siden 1990 er der navnlig på landbrugsområdet truffet særlige foranstaltninger til fordel for ni 
fjernområder (Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-
Martin, Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer) for at tage hensyn til deres særlige 
kendetegn: afsides beliggenhed, status som øsamfund, lille areal, vanskelige topografiske og 
klimatiske forhold og økonomisk afhængighed af et lille antal produkter. Denne ordning blev 
ændret i 2001 og 2006 for at tage hensyn til reformen af den fælles landbrugspolitik i 2003 og 
Kommissionens strategi for fjernområderne fra 2004.

 Status over POSEI-ordningen

POSEI-ordningen har gjort det muligt at diversificere den vegetabilske produktion, genoprette 
banansektoren efter cyklonen Dean og forbedre forholdene i forskellige sektorer.

Den særlige forsyningsordning har gjort det muligt at bevare lokale produktionsstrukturer og 
skabe yderligere arbejdspladser.

Produktionsstøtten har gjort det muligt at begrænse tilbagegangen i landbrugsvirksomheden 
og navnlig tilbagegangen i banan- og sukkerproduktionen.

 Er POSEI-ordningen tilstrækkelig til at beskytte fjernområderne?

Genèveaftalen og aftalerne med en række Andeslande og mellemamerikanske lande udgør en 
risiko for ligevægten i fjernområderne.

Disse aftaler er indgået med lande, hvis produktionsomkostninger er betydeligt lavere 
end produktionsomkostningerne i fjernområderne, hvilket navnlig skyldes, at 
plantesundhedsnormerne ikke er de samme som dem, der kræves i henhold til EU-
lovgivningen. Der er en fare for, at landbrugsprodukter fra disse lande vil oversvømme det 
europæiske marked, der hidtil har været det vigtigste afsætningsmarked for 
landbrugsprodukter fra de oversøiske områder, hvilket vil kunne få betydelige skadelige 
virkninger for produktionen af bananer, sukker og rom.
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 Ordførerens forslag

1. forslag: Artikel 349 TEUF tilføjes som retsgrundlag: den nye tekst hviler udelukkende 
på artikel 42 og 43 TEUF, der omhandler den fælles landbrugspolitik. I henhold til artikel 349 
TEUF kan der dog vedtages særlige foranstaltninger for fjernområderne på baggrund af deres 
særlige kendetegn, bl.a. på landbrugsområdet.

2. forslag: Lokale instanser inddrages i højere grad, således at programmet bedre kan 
tilpasses fjernområdernes reelle behov – artikel 6, stk. 2, artikel 31 og artikel 10.
Programmet skal bedre tage hensyn til de lokale aktørers reelle forventninger, og derfor må 
tidsfristen forlænges. Dette vil gøre det muligt i højere grad at inddrage de lokale aktører i 
programmet, og der vil kunne føres flere og mere dybtgående drøftelser om programmets 
effektivitet.

3. forslag: Den regionale samhandel fremmes ved, at der åbnes mulighed for at yde 
transportstøtte som et supplement til den særlige forsyningsordning – artikel 9.

Det er muligt at forsende varer, der er forarbejdet på basis af råvarer omfattet af den særlige 
forsyningsordning, mellem oversøiske departementer. Men hvis man vil fremme den 
regionale samhandel og muliggøre udvikling af nye sektorer i fjernområderne, må der ydes en 
kompensation for omkostningerne i forbindelse med transporten af disse varer. Dette vil 
skabe betydelige regionale udviklingsmuligheder.

4. forslag: Udformningen af artikel 18 præciseres, idet der foreslås nye bestemmelser om 
det obligatoriske indhold af POSEI-programmerne, der er opdelt i foranstaltninger (der igen 
kan opdeles i tiltag). De finansielle tildelinger er specificeret i en finansieringsmodel.

5. forslag: Banansektoren inkluderes i programmerne til bekæmpelse af skadegørere på 
planter – artikel 23, stk. 1.

6. forslag: Det foreslåede loft for den særlige forsyningsordning for POSEI-programmet 
for Frankrig med henblik på indførsel af råvarer til fremstilling af foder forhøjes – artikel 29.
Denne forhøjelse vil gøre det muligt at tage hensyn til den forventede vækst inden for 
husdyrbruget i de franske oversøiske departementer og den igangværende udvikling inden for 
den animalske sektor, samtidig med at der tages højde for udviklingen med hensyn til 
meromkostninger og forsyningskilder.

7. forslag: Der stilles krav om, at Kommissionen foretager en systematisk evaluering af 
handelsaftalers konsekvenser for fjernområderne (artikel 29 og 31) i form af forudgående 
konsekvensanalyser og muligheden for passende kompensation til fjernområderne, navnlig 
i banansektoren.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 42, stk. 1, og artikel 43, stk. 2,

– under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 42, stk. 1, artikel 43, stk. 2, og 
artikel 349,

Begrundelse

I øjeblikket har POSEI-programmet et dobbelt retsgrundlag, nemlig de to artikler om den
fælles landbrugspolitik i TEUF (de tidligere artikler 36 og 37) og den særlige artikel om 
fjernområder (tidligere artikel 299, stk. 2). I forslaget til omarbejdning af forordningen 
omfatter retsgrundlaget dog kun de nye artikler om den fælles landbrugspolitik (artikel 42, 
stk. 1, og artikel 43, stk. 2), mens den nye artikel 349, der specielt omhandler fjernområder, 
ikke er medtaget. Det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til artiklerne om den fælles 
landbrugspolitik, når der skal vedtages foranstaltninger, der specielt omhandler 
fjernområder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For ikke at skade de mål, der 
understøttes af POSEI, foretager 
Kommissionen forudgående 
konsekvensanalyser af de potentielle 
virkninger (i henhold til de kriterier, FN 
har fastsat), hver gang der forhandles om 
internationale handelsaftaler, og der er 
risiko for, at de sektorer, der understøttes 
af POSEI, kan blive truet. Før der indgås 
aftaler, fremsender Kommissionen disse 
forudgående konsekvensanalyser til 
Europa-Parlamentet, Rådet og de 
folkevalgte lokale eller regionale 
myndigheder i fjernområderne, før de 
pågældende internationale aftaler indgås.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Støtten til de traditionelle sektorer er 
ikke mindst påkrævet, fordi den vil gøre 
det muligt at bevare produkternes kvalitet 
og deres konkurrenceevne på EU-
markedet over for konkurrencen fra 
tredjelande, og fordi der netop er 
undertegnet nye handelsaftaler med 
landene i Latinamerika og inden for 
rammerne af WTO, som truer disse 
traditionelle sektorer. Kommissionen og 
medlemsstaterne bør dog sørge for, at 
støtte til de såkaldt traditionelle sektorer 
ikke går ud over de øvrige sektorer, der 
udvikles for at diversificere den animalske 
og vegetabilske produktion.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

36a. For at sikre, at den særlige støtte, der 
ved denne forordning ydes 
fjernområderne, ikke påvirkes i negativ 
retning, bør Kommissionen forbedre 
samordningen mellem Unionens fælles 
politikker og de øvrige sektorpolitikker. 
Denne samordning af politikkerne kan 
f.eks. tage form af konsekvensanalyser.

Begrundelse

Sektorpolitikkerne (regionalpolitikken, udviklingspolitikken, forskningspolitikken) skal 
gennemføres i overensstemmelse med POSEI-foranstaltningerne, handelspolitikken, 
landbrugspolitikken eller fiskeripolitikken. Hvis handelsaftaler kan få negative konsekvenser 
for fjernområderne, skal der derfor gennemføres særlige konsekvensanalyser af disse aftaler.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 36 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

36b. Idet den sidste forordning om 
hjælpeprogrammet POSEI, nemlig 
forordning (EF) nr. 247/2006, blev 
vedtaget på baggrund af den afgift på 176 
EUR pr. ton for adgang til det europæiske 
marked, der var opnået enighed om inden 
for WTO, er der ikke taget højde for den 
afgiftssats, der er indeholdt i WTO's 
aftaler om handel med bananer, og de 
andre nedsættelser, der er givet inden for 
rammerne af handelsaftaler med 
Andeslandene og landene i 
Mellemamerika, i finansieringsrammen 
for POSEI. Der bør derfor på et tidligt 
tidspunkt gennemføres en ny, opdateret, 
omfattende og ekstern konsekvensanalyse, 
og hvis denne viser negative indvirkninger 
på EU's bananproducenter, bør de 
finansielle ressourcer, der er til rådighed 
under POSEI-programmet, ændres med 
henblik på at indføre en passende 
kompensation og passende 
foranstaltninger for at øge 
konkurrencedygtigheden blandt 
bananproducenterne i EU's fjerntliggende 
områder.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det skal især sikres, at der er 
sammenhæng mellem de foranstaltninger, 
der træffes som led i POSEI-
programmerne, og de foranstaltninger, der 
gennemføres i henhold til andre 
instrumenter i den fælles landbrugspolitik, 

2. Det skal især sikres, at der er 
sammenhæng mellem de foranstaltninger, 
der træffes som led i POSEI-
programmerne, og de foranstaltninger, der 
gennemføres i henhold til andre 
instrumenter i den fælles landbrugspolitik, 
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navnlig fælles markedsordninger, 
landdistriktsudvikling, produktkvalitet, 
dyrevelfærd og miljøbeskyttelse.

navnlig fælles markedsordninger, 
landdistriktsudvikling, produktkvalitet, 
dyrevelfærd og miljøbeskyttelse, og 
handelspolitikken.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afhængigt af den årlige evaluering af 
gennemførelsen af POSEI-programmets 
foranstaltninger kan medlemsstaterne 
forelægge Kommissionen forslag til 
ændring af dem inden for den 
bevillingsramme, der er omhandlet i artikel 
29, stk. 2 og 3, for bedre at tilpasse dem til 
fjernområdernes krav og den foreslåede 
strategi. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt ensartede regler for, 
hvordan forslag til ændring af programmet 
skal forelægges.

2. Afhængigt af den årlige evaluering af 
gennemførelsen af POSEI-programmets 
foranstaltninger kan medlemsstaterne 
senest den 30. september hvert år for det 
følgende år forelægge Kommissionen 
forslag til ændring af dem inden for den 
bevillingsramme, der er omhandlet i artikel 
29, stk. 2 og 3, for bedre at tilpasse dem til 
fjernområdernes krav og den foreslåede 
strategi. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt ensartede regler for, 
hvordan forslag til ændring af programmet 
skal forelægges.

Begrundelse
Formålet med ændringsforslaget er at forlænge fristen for indgivelse af forslag til ændring 
fra den 30. juni til den 30. september. De årlige programmer udløber den 30. juni i år n+1.
Dette vil gøre det muligt at inddrage lokale aktører som landbrugsorganisationer, 
regionalråd og amtsråd og tage hensyn til erfaringerne fra det foregående år.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

  3a. Stk. 3 finder ikke anvendelse på 
produkter, der forarbejdes i de franske 
oversøiske departementer under 
anvendelse af råvarer, der har været 
omfattet af den særlige 
forsyningsordning, hvis de forsendes 
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mellem de franske oversøiske 
departementer.

Begrundelse
I betragtning af omkostningerne ved transport mellem de franske oversøiske departementer 
bør der åbnes mulighed for at yde en tillægsstøtte til den særlige forsyningsordning til 
forsendelse af foder, der er fremstillet i de franske Antiller, til Guyana. 
Indtil der udarbejdes en effektiv forarbejdningsstruktur, vil denne støtte sikre Guyana adgang 
til produkter til priser svarende til priserne på Guadeloupe og Martinique.
Der kunne eventuelt indføres en lignende støtte for produkter, der fremstilles på Réunion og 
forsendes til Mayotte.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det eventuelle forhold, at mulighederne 
for udvikling af den lokale produktion ikke 
må indskrænkes.

d) det forhold, at udviklingen af den lokale 
produktion bør fremmes.

Begrundelse
Hvis fjernområdernes afhængighed af import af fødevarer skal begrænses, er det nødvendigt 
at fremme den lokale produktion. Støtten til den lokale produktion og den særlige 
forsyningsordning er kædet sammen, selv om de har forskellige mål. Fremme af udviklingen 
af den lokale produktion skader ikke den indre sammenhæng mellem POSEI-programmets to 
søjler.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) som eksporteres til tredjelande eller 
forsendes til resten af EU inden for de 
mængder, der modsvarer henholdsvis 
traditionel forsendelse og traditionel 
eksport. Kommissionen fastsætter disse 
mængder ved gennemførelsesretsakt på 
grundlag af de gennemsnitlige forsendelser 
eller den gennemsnitlige eksport i 1989, 

a) som eksporteres til tredjelande eller 
forsendes til resten af EU inden for de 
fastsatte mængder, der modsvarer 
henholdsvis traditionel forsendelse og 
traditionel eksport. Kommissionen 
fastsætter disse mængder ved 
gennemførelsesretsakt på grundlag af de 
gennemsnitlige forsendelser eller den 
gennemsnitlige eksport med det godkendte 
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1990 og 1991 gennemsnit for de tre bedste år siden 1989 
som reference

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I dette kapitel forstås ved "regional 
samhandel" de enkelte franske oversøiske 
departementers, Azorernes og Madeiras og 
De Kanariske Øers samhandel med 
tredjelande, som Kommissionen fastsætter 
ved gennemførelsesretsakt.

3. I dette kapitel forstås ved "regional 
samhandel" de enkelte franske oversøiske 
departementers, Azorernes og Madeiras og 
De Kanariske Øers samhandel med 
tredjelande tilhørende de geografiske 
områder og havområder, som disse 
regioner er en del af, samt tredjelande, de 
traditionelt har tilknytning til.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) betingelserne for at yde støtten og de 
pågældende produkter og mængder

udgår 

Begrundelse
Det er nødvendigt at præcisere denne artikels ordlyd.
POSEI-programmerne er opdelt i forskellige foranstaltninger, og de finansielle tildelinger 
hertil er specificeret i en finansieringsmodel. Hver foranstaltning kan opdeles i flere tiltag.
Stk. 2 omhandler disse foranstaltninger. Det foreslås derfor at lade litra e), der indeholder 
nærmere bestemmelser om hvert tiltag, udgå. Dette litra er desuden overflødigt, da stk. 4 
allerede omhandler disse tiltag. 

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den støtte, der er fastsat for de enkelte f) den støtte, der er fastsat for de enkelte 
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foranstaltninger eller tiltag for at nå et eller 
flere af programmets mål.

foranstaltninger for at nå et eller flere af 
programmets mål.

Begrundelse
Stk. 2 omhandler foranstaltninger, og det foreslås derfor at lade henvisningen til tiltag i dette 
litra udgå.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) individuel støtte c) enhedsbeløb for støtten

Begrundelse
For tydelighedens skyld bør udtrykket "individuel støtte" i litra c) erstattes med udtrykket 
"enhedsbeløb for støtten".

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) loft. udgår

Begrundelse
I øjeblikket fastsættes de finansielle lofter pr. foranstaltning og ikke pr. tiltag. Det foreslås 
derfor at lade litra d), hvorefter der skal fastsættes et "loft" for hvert tiltag, udgå. Dette er 
ikke nødvendigt, da enhedsbeløbet for støtten og betingelserne for støtteberettigelse allerede 
er fastsat.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 39, stk. 4, i forordning 
(EF) nr. 1698/2005 kan den maksimale 
årlige EU-støtte, der er omhandlet i bilag I 

1. Uanset artikel 39, stk. 4, i forordning 
(EF) nr. 1698/2005 kan den maksimale 
årlige EU-støtte, der er omhandlet i bilag I 
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til nævnte forordning, forhøjes til det 
dobbelte, når det gælder foranstaltningen 
til beskyttelse af søerne på Azorerne og 
foranstaltningen til bevarelse af landskabet 
og af landbrugsjordens traditionelle 
karakteristika og bevarelsen af de 
stenmure, der støtter terrasserne, på 
Madeira.

til nævnte forordning, forhøjes til det 
dobbelte, når det gælder foranstaltningen 
til beskyttelse af søerne på Azorerne og 
foranstaltningen til bevarelse af landskabet, 
den biologiske mangfoldighed og af 
landbrugsjordens traditionelle 
karakteristika og bevarelsen af de 
stenmure, der støtter terrasserne, på 
Madeira.

Begrundelse
De franske oversøiske departementer tegner sig for 80 % af den biologiske mangfoldighed i 
EU, og det er derfor nødvendigt at medtage tiltag til fordel for den biologiske mangfoldighed 
i foranstaltningen til bevarelse af landskabet.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at øge konkurrencedygtigheden af 
fjernområdernes landbrugsprodukter på 
markedet og bidrage til 
landbrugsbedrifternes bæredygtighed på 
trods af følgerne af naturkatastrofer og 
naturskabte risici, bør hver enkelt af disse 
undersektorer beskyttes gennem 
forsikringer, der dækker katastroferisici. 
Derfor er kooperativer, 
landbrugssammenslutninger og enhver 
anden landbrugsenhed fritaget for 
forbuddet mod at modtage statsstøtte til 
fremme af adgangen til tegning af 
landbrugsforsikringer. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Frankrig og Portugal forelægger 1. Frankrig og Portugal forelægger 
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Kommissionen programmer til 
bekæmpelse af skadegørere på planter eller 
planteprodukter i henholdsvis de franske 
oversøiske departementer og på Azorerne 
og Madeira. I programmerne fastlægges 
det, hvilke mål der skal nås, hvilke 
foranstaltninger der skal gennemføres, hvor 
længe de varer, og hvilke omkostninger der 
er forbundet med dem. Programmer, der 
forelægges i henhold til denne artikel, 
vedrører ikke beskyttelse af bananer.

Kommissionen programmer til 
bekæmpelse af skadegørere på planter eller 
planteprodukter i henholdsvis de franske 
oversøiske departementer og på Azorerne 
og Madeira. I programmerne fastlægges 
det, hvilke mål der skal nås, hvilke 
foranstaltninger der skal gennemføres, hvor 
længe de varer, og hvilke omkostninger der 
er forbundet med dem.

Begrundelse
Det foreslås, at disse programmer også skal omfatte bananer, da bananproducenter på bl.a. 
Guadeloupe og Martinique er konfronteret med en alvorlig sygdom hos bananplanten, sort 
rudeplet (cercosporiose noire). Der kræves mindst yderligere fem års forskning, før der kan 
udvikles banansorter, der er modstandsdygtige over for sygdomme, og som er velsmagende.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Spanien bemyndiges til at yde støtte til 
produktion af tobak på De Kanariske Øer. 
Denne støtte må ikke føre til 
forskelsbehandling af øgruppens 
producenter.

Spanien bemyndiges til at yde støtte til 
produktion af tobak på De Kanariske Øer 
på grund af denne produktions særlige 
kendetegn og de få muligheder, der findes 
for diversificering af den lokale 
landbrugsproduktion. Denne støtte må 
ikke føre til forskelsbehandling af 
øgruppens producenter.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – led 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– for de franske oversøiske departementer: 
24,8 mio. EUR

– for de franske oversøiske departementer: 
26,9 mio. EUR
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Begrundelse

Et for lavt loft for den særlige forsyningsordning bevirker, at man ikke kan følge udviklingen i 
meromkostninger og med hensyn til forsyningskilder. Det er nødvendigt at hæve det 
foreslåede loft for at tage hensyn til den forventede vækst inden for husdyrbruget i de franske 
oversøiske departementer, således at den igangværende udvikling inden for den animalske 
sektor kan fortsætte.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I betragtning af at den gradvise 
nedsættelse af toldafgifterne som følge af 
den multilaterale Genèveaftale og 
frihandelsaftalerne med Andeslandene, 
landene i Mellemamerika og i andre 
regioner har negative konsekvenser for de 
europæiske bananproducenter, udbetales 
der en passende kompensation til 
bananproducenterne i regionerne i EU's 
yderste periferi. Denne kompensation 
andrager 30 mio. EUR om året for alle 
bananproducerende lande i EU. 

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 31. juli hvert år forelægger 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
om gennemførelsen i det foregående år af 
de i denne forordning fastsatte 
foranstaltninger.

2. Senest den 30. september hvert år 
forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen i det foregående år af de i 
denne forordning fastsatte foranstaltninger.

Begrundelse
Dette vil gøre det muligt at medtage oplysninger fra lokale aktører som 
landbrugsorganisationer, regionalråd og amtsråd i rapporten og tage hensyn til erfaringerne 
fra det foregående år.

Ændringsforslag 23
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når der planlægges betydelige 
ændringer i den fælles landbrugspolitik, 
eller når Unionen indleder 
handelsforhandlinger med tredjelande, 
regionale organer i tredjelande eller 
internationale organisationer, der kan 
komme til at berøre landbrugssektorer, 
som støttes over POSEI, gennemfører 
Kommissionen på forhånd og med 
regelmæssige mellemrum særlige 
konsekvensanalyser af de mulige følger 
for landbruget i fjernområderne. Disse 
analyser forelægges Europa-Parlamentet 
og ledsages i givet fald af forslag til 
passende kompensationer.

Begrundelse

Sektorpolitikkerne (regionalpolitikken, udviklingspolitikken, forskningspolitikken) skal 
gennemføres i overensstemmelse med POSEI-foranstaltningerne, handelspolitikken, 
landbrugspolitikken eller fiskeripolitikken. Hvis handelsaftaler kan få negative konsekvenser 
for fjernområderne, skal der derfor gennemføres særlige konsekvensanalyser af disse aftaler.
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