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RÖVID INDOKOLÁS

Az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2010. szeptember 24-i javaslat célja a 
247/2006/EK rendelet által létrehozott POSEI (a távoli fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 
támogatási program) Lisszaboni Szerződésnek megfelelő átalakítása. A rendelet lehetővé teszi 
az egyedi ellátási szabályozás alá tartozó feldolgozott termékek legkülső régiók közötti 
szabad kereskedelmét, és megemeli a Franciaország és Portugália esetében meghatározott 
éves plafonértékeket.  

 Előzmények 

1990 óta egyedi intézkedések születtek a kilenc legkülső régió (Guadeloupe, Francia Guyana, 
Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Azori-szigetek, Madeira, Kanári-
szigetek) érdekében, többek között a mezőgazdasági politika terén azért, hogy figyelembe 
lehessen venni sajátosságaikat: távoli fekvés, szigetjelleg, kis terület, domborzati viszonyok, 
éghajlat, kevés terméktől való függőség. A rendszert 2001-ben és 2006-ban változtatták meg a 
közös mezőgazdasági politika 2003-as reformjának, illetve a Bizottság által a legkülső 
régiókra vonatkozóan 2004-ben kidolgozott stratégiának megfelelően.

 A POSEI mérlege

A POSEI lehetővé tette a növénytermesztés diverzifikálását, a banánágazat Dean hurrikán 
utáni helyreállítását és a különféle ágazatok helyzetének javítását. 

Az egyedi ellátási szabályozások révén sikerült megőrizni a helyi termelési struktúrákat, és 
sikerült új munkahelyeket teremteni.

A termeléstámogatási intézkedések révén sikerült korlátok között tartani a mezőgazdasági 
tevékenységek csökkenését, különösen a banán és a cukor esetében. 

 Elegendő-e a POSEI a legkülső régiók védelméhez?

A genfi megállapodás, illetve az Andok és Közép-Amerika országaival kötött 
megállapodások kockázatot jelentenek a legkülső régiók egyensúlya szempontjából. 

E megállapodásokat olyan országokkal kötötték, ahol a termelési költségek jóval 
alacsonyabbak a legkülső régiók költségeinél, többek között azért is, mert az európai 
szabályozás által előírt növény-egészségügyi normák szigorúbbak. Fennáll az a kockázat, 
hogy ezekből az országokból nagy mennyiségű mezőgazdasági termék áramlik az európai 
piacra, amely mindeddig a tengerentúli régiók termékeinek fő felvevőpiaca volt, ennélfogva 
veszélybe kerülhet a banán-, a cukor- és a rumágazat.

 Az előadó javaslatai

1. javaslat: az EUMSZ 349. cikkére való hivatkozás felvétele: az új szöveg kizárólag az 
EUMSZ 42. és 43. cikkére támaszkodik, amelyek a közös mezőgazdasági politikával 
kapcsolatosak. Az EUMSZ 349. cikke azonban lehetővé teszi egyedi intézkedések elfogadását 
a legkülső régiók sajátosságai alapján, például a mezőgazdaság terén.
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2. javaslat: a helyi hatóságok erőteljesebb bevonása annak érdekében, hogy a program 
jobban megfeleljen a legkülső régiók igényeinek – 6. cikk (2) bekezdés: 31. cikk és 10. 
cikk. A programnak jobban szem előtt kell tartania a helyi szereplők által kifejezett tényleges 
igényeket, ezért ki kell terjeszteni a határidőt, és ezt arra kell felhasználni, hogy jobban 
bevonják a helyi hatóságokat, valamint többet és mélyrehatóbban tárgyaljanak a program 
hatékonyságáról.

3. javaslat: a regionális kereskedelem elősegítése az egyedi ellátási szabályozást 
kiegészítő szállítási támogatás lehetőségével – 9. cikk. 
Van lehetőség az egyedi ellátási szabályozás alá eső alapanyagokból készült feldolgozott 
termékek tengerentúli megyék közötti szállításának támogatására. Azonban ha elő kívánjuk 
segíteni a regionális kereskedelmet, illetve támogatni kívánjuk új ágazatok kifejlődését a 
legkülső régiókban, kompenzálni kell az említett termékek szállítási költségeit. Ez jelentős 
regionális fejlődést tenne lehetővé.

4. javaslat: az intézkedésekre bontott (és azon belül cselekvésekre bontható) POSEI-
programok kötelező tartalmával kapcsolatos új rendelkezéseket tartalmazó 18. cikk 
szövegezésének világosabbá tétele. A pénzügyi támogatásokat egy pénzügyi modellben 
részletezik. 

5. javaslat: a banánágazat integrálása a növények számára káros szervezetek elleni 
küzdelembe – 23. cikk (1) bekezdés. 

6. javaslat: az egyedi ellátási szabályozás számára Franciaország esetében javasolt, a 
takarmánygyártási célú alapanyagok importjára vonatkozó plafonérték emelése – 29. cikk.
Az emelésnek szem előtt kell tartania a tengerentúli megyék állattenyésztésére vonatkozó 
növekedési előrejelzéseket és az ágazat jelenleg is zajló fejlődését, a többletköltségek és az 
ellátási források alakulása függvényében. 

7. javaslat: a Bizottság felkérése arra, hogy előzetes hatásvizsgálatok révén rendszeresen 
értékelje a kereskedelmi megállapodások legkülső régiókra gyakorolt hatásait (29. és 31. 
cikk) és a legkülső régióknak juttatott megfelelő kompenzáció lehetőségét, különösen a 
banánágazat esetében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 42. 

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 42. 
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cikke első albekezdésére és 43. cikke
(2) bekezdésére,

cikke első albekezdésére, 43. cikke (2) 
bekezdésére és 349. cikkére,

Indokolás

A POSEI jelenleg kettős jogalapon nyugszik: az EUMSZ közös mezőgazdasági politikával 
kapcsolatos két cikkén (a régi 36. és 37. cikken), valamint a legkülső régiókkal kapcsolatos 
cikken (a régi 299. cikkének (2) bekezdésén). A rendelet átdolgozására irányuló javaslatban a 
jogalapot csak a közös agrárpolitikával kapcsolatos új cikkek (42. cikk (1) bekezdés és 43. 
cikk (2) bekezdés) képezik, a legkülső régiókra vonatkozó új 349. cikk itt már nem szerepel. A 
KAP-ra vonatkozó cikkekre való hivatkozás nem elegendő a legkülső régiókra vonatkozó 
egyedi intézkedések elfogadásához.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A POSEI program célkitűzéseinek 
megóvása céljából a Bizottság nemzetközi 
kereskedelmi megállapodások 
tárgyalásakor – ha ezek veszélyeztetnék a 
POSEI által támogatott ágazatokat – a 
lehetséges következményekről szóló 
előzetes hatásvizsgálatokat végez (az 
ENSZ által meghatározott kritériumok 
alapján). A Bizottság az említett 
nemzetközi megállapodások megkötése 
előtt továbbítja a kész előzetes 
hatásvizsgálatokat az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a legkülső 
régiókban megválasztott helyi vagy 
regionális hatóságoknak.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A hagyományos ágazatok támogatása 
annál is inkább szükséges, mert lehetővé 
teszi a termékek minőségének és 
versenyképességének fenntartását az 
európai piacon a harmadik országok által 
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támasztott konkurenciával szemben, 
továbbá mert az utóbbi időben olyan új 
kereskedelmi megállapodásokat írtak alá 
latin-amerikai országokkal, illetve a 
Kereskedelmi Világszervezet keretében, 
amelyek nehéz helyzetbe taszítják ezeket 
az ágazatokat. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak ugyanakkor ügyelniük kell 
arra is, hogy az ún. hagyományos 
ágazatok számára adott támogatások ne 
akadályozzák a diverzifikációs 
állattenyésztési és növénytermesztési 
ágazatok fejlődését.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) Hogy ne sérüljön a legkülső régiók 
számára e rendeletben biztosított egyedi 
támogatás, a Bizottságnak garantálnia 
kell az Unió közös politikái és a többi 
ágazati politika közötti fokozottabb 
összhangot. A politikák közötti koherencia 
megteremtése történhet például 
hatáselemzések segítségével.

Indokolás

Az ágazati (regionális, fejlesztési, kutatási) politikáknak összhangban kell lenniük a POSEI 
keretében meghozott intézkedésekkel, valamint a kereskedelmi, mezőgazdasági és halászati 
politikákkal. Ezért célzott hatásvizsgálatokat kell végezni abban az esetben, ha a kereskedelmi 
megállapodások negatív hatást gyakorolhatnak a legkülső régiókra.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
36 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36b) Mivel a POSEI támogatási 
programról szóló legutóbbi rendelet és 
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különösen a 247/2006/EK rendelet a WTO 
által jóváhagyott 176 EUR/tonnás európai 
importvám fényében született meg, a
WTO-megállapodásokban a 
banánkereskedelemre vonatkozó 
vámtarifákat és az egyéb – az Andok 
Közösség és Közép-Amerika országaival 
kötött – kereskedelmi megállapodásokban 
biztosított vámkedvezményeket nem vették 
figyelembe a POSEI program 
költségvetési keretében. Következésképpen 
– még korai stádiumban – egy újabb, 
naprakész, átfogó, külső hatástanulmányt 
kell készíteni, s amennyiben ez utóbbi 
negatív hatásokat mutat ki az Európai 
Unió banántermelőire nézve, úgy 
módosítani kell a POSEI program 
keretében rendelkezésre álló pénzügyi 
forrásokat egy kártalanítási mechanizmus 
bevezetése révén, hogy növeljék a 
banántermelők versenyképességét az Unió 
legkülső régióiban.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Biztosítani kell, hogy a POSEI 
programok keretében hozott intézkedések 
összhangban legyenek a közös 
mezőgazdasági politika egyéb eszközei 
címén megvalósított intézkedésekkel, 
különösen a közös piacszervezés, a 
vidékfejlesztés, a termékminőség, az 
állatjóllét és a környezetvédelem terén.

(2) Biztosítani kell, hogy a POSEI 
programok keretében hozott intézkedések 
összhangban legyenek a közös 
mezőgazdasági politika egyéb eszközei 
címén megvalósított intézkedésekkel, 
különösen a közös piacszervezés, a 
vidékfejlesztés, a termékminőség, az 
állatjóllét, a környezetvédelem és a
kereskedelmi politika terén.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A POSEI programokban foglalt 
intézkedések végrehajtásának éves 
értékelése függvényében a tagállamok a 
programoknak a 29. cikk (2) és (3) 
bekezdésében foglalt pénzügyi felosztás 
tekintetében történő módosítására 
vonatkozó javaslatokat nyújthatnak be a 
Bizottságnak, hogy a programok jobban 
megfeleljenek a legkülső régiók igényeinek 
és a javasolt stratégiának. A Bizottság 
végrehajtási jogi aktus keretében fogadja el 
a program módosítására vonatkozó 
javaslatok bemutatására szolgáló egységes 
szabályokat.

(2) A POSEI programokban foglalt 
intézkedések végrehajtásának éves 
értékelése függvényében a tagállamok a
soron következő évre vonatkozóan 
legkésőbb az adott év szeptember 30-ig a
programoknak a 29. cikk (2) és (3) 
bekezdésében foglalt pénzügyi felosztás 
tekintetében történő módosítására 
vonatkozó javaslatokat nyújthatnak be a 
Bizottságnak, hogy a programok jobban 
megfeleljenek a legkülső régiók igényeinek 
és a javasolt stratégiának. A Bizottság 
végrehajtási jogi aktus keretében fogadja el 
a program módosítására vonatkozó 
javaslatok bemutatására szolgáló egységes 
szabályokat.

Indokolás
A módosítás célja, hogy június 30-ról szeptember 30-ra tolja ki a módosítási kérelmek 
benyújtásának határidejét: az éves programok végrehajtása az n+1 év június 30-án fejeződik 
be. Ez lehetővé tenné a helyi szereplők, például a mezőgazdasági kamarák, a regionális és 
megyei önkormányzatok bevonását, illetve az előző évi tapasztalatok hasznosítását.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (3a) A (3) bekezdés nem vonatkozik az 
egyedi ellátási szabályok alapján 
támogatott termékek felhasználásával a 
tengerentúli megyékben feldolgozott 
termékekre, amennyiben azokat egy másik 
tengerentúli megyébe szállítják.
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Indokolás
A tengerentúli megyék közötti szállítási költségek miatt biztosítani kell az egyedi ellátási 
szabályozást kiegészítő támogatás lehetőségét az Antillák francia megyéiben termelt, 
Guyanába eladott takarmány szállításához. 
Amíg nem sikerül kialakítani egy nagy teljesítményű feldolgozási rendszert, ez a támogatás 
lehetővé tenné Guyana számára, hogy a guadeloupe-i vagy martinique-i árakhoz hasonló 
áron jusson hozzá e termékekhez.
Hasonló támogatás bevezetését lehetne megfontolni a jövőben a Réunion szigetén termelt, 
Mayotte-ba szállított termékek vonatkozásában.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) adott esetben, a helyi termékek fejlődési 
lehetősége akadályozásának elkerülése.

d) a helyi termékek fejlődését célzó 
ösztönzés szükségessége.

Indokolás
Ha csökkenteni akarjuk a legkülső régiók élelmiszer-függőségét, ösztönözni kell a helyi 
termelést. A helyi termelés támogatására szolgáló intézkedések és az egyedi ellátási 
szabályozás szorosan összefüggnek egymással, jóllehet más a céljuk. A helyi termelés 
elősegítése nem bontja meg a POSEI e két pillére közötti koherenciát.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) harmadik országokba exportálnak vagy 
az Unió többi részébe szállítanak, a 
hagyományos kivitelt és hagyományos 
szállítást meg nem haladó mennyiségben.
Ezeket a mennyiségeket a Bizottság 
végrehajtási aktus keretében rögzíti az
1989-es, 1990-es és 1991-es évek átlagos 
szállítása és kivitele alapján;

a) harmadik országokba exportálnak vagy 
az Unió többi részébe szállítanak, a 
hagyományos kivitelt és hagyományos 
szállítást meg nem haladó, rögzített
mennyiségben. Ezeket a mennyiségeket a 
Bizottság végrehajtási aktus keretében –
átlagos szállítás és kivitel alapján –
rögzíti, az 1989 óta eltelt időszak legjobb 
három évének ellenőrzött átlagát alapul 
véve;
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E fejezet alkalmazásában a „regionális 
kereskedelem” a Franciaország egyes 
tengerentúli megyéi, az Azori-szigetek és 
Madeira, valamint a Kanári-szigetek 
esetében a Bizottság által végrehajtási 
aktusban meghatározott harmadik 
országokba irányuló kereskedelem.

(3) E fejezet alkalmazásában a „regionális 
kereskedelem” a Franciaország egyes 
tengerentúli megyéi, az Azori-szigetek és 
Madeira, valamint a Kanári-szigetek 
esetében az olyan harmadik országokba 
irányuló kereskedelem, amelyek e 
régiókkal azonos földrajzi és óceáni 
térségben helyezkednek el, vagy 
amelyekkel történelmi kapcsolat fűzi össze 
őket.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a támogatás nyújtásának feltételei, az 
érintett termékek és mennyiségek;

törölve 

Indokolás
Pontosítani kell a cikk szövegét.
A POSEI-programon intézkedésekre bonthatók, amelyek pénzügy előirányzatait egy pénzügyi 
modellben részletezik. Minden intézkedések tovább bontható cselekvésekre.
A (2) bekezdés az intézkedésekre vonatkozik. Javasoljuk tehát az e) pont törlését, mivel az az 
egyes cselekvések részleteire utal. Ez a pont egyébként felesleges, mivel a (4) bekezdés 
foglalkozik a cselekvésekkel. 

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az egyes intézkedésekre vagy 
cselekvésekre megállapított támogatás 
összege a program által megfogalmazott 

f) az egyes intézkedésekre megállapított 
támogatás összege a program által 
megfogalmazott célkitűzések közül egy 
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célkitűzések közül egy vagy több elérése 
érdekében.

vagy több elérése érdekében.

Indokolás
A (2) bekezdés az intézkedésekre vonatkozik, javasoljuk tehát a cselekvésekre való utalások e 
pontból való törlését.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egyedi támogatás; c) a támogatás egységösszege;

Indokolás

A jobb érthetőség érdekében javasoljuk a c) pont „egyedi támogatás” kifejezésének 
helyettesítését a „támogatás egységösszege” kifejezéssel.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a felső határ. törölve

Indokolás
A pénzügyi plafonértékeket jelenleg intézkedésenként határozzák meg, nem cselekvésenként. 
Javasoljuk tehát a cselekvésenkénti plafonértéket kötelezően előíró d) pont törlését. Erre 
ugyanis nincs szükség, mivel a támogatás egységösszege és a jogosultsági feltételek már 
rögzítve vannak.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 39. (1) Az 1698/2005/EK rendelet 39. 
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cikkének (4) bekezdésétől eltérve, az 
ugyanezen rendelet mellékletében szereplő, 
uniós támogatás által támogatható évi 
legnagyobb összegek kétszeresükre 
növelhetők az Azori-szigetek tavainak 
védelmére irányuló intézkedés, valamint a 
mezőgazdasági földterületek tájképének és 
hagyományos jellegzetességeinek és a 
madeirai teraszokat tartó kőfalaknak a 
megóvására irányuló intézkedés esetében.

cikkének (4) bekezdésétől eltérve, az 
ugyanezen rendelet mellékletében szereplő, 
uniós támogatás által támogatható évi 
legnagyobb összegek kétszeresükre 
növelhetők az Azori-szigetek tavainak 
védelmére irányuló intézkedés, valamint a 
mezőgazdasági földterületek tájképének, 
biodiverzitásának és hagyományos 
jellegzetességeinek és a madeirai 
teraszokat tartó kőfalaknak a megóvására 
irányuló intézkedés esetében.

Indokolás
A tengerentúli megyék képviselik az EU biodiverzitásának 80%-át, ezért a biodiverzitást 
szolgáló cselekvéseket is fel kell venni a tájkép megóvását célzó intézkedésekbe.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A legkülső régiók mezőgazdasági 
termékei piaci versenyképességének 
javítása, valamint a mezőgazdasági 
vállalkozások – természeti katasztrófák és 
természeti kockázatok tovagyűrűzése 
ellenére – fenntartható működéséhez való 
hozzájárulás érdekében valamennyi 
alszektornak rendelkeznie kell a 
katasztrófák kockázatait fedező 
biztosítással. Ennek érdekében a 
szövetkezetek, a mezőgazdasági 
csoportosulások és valamennyi 
mezőgazdasági egység kivételt képez a –
mezőgazdasági biztosítás megkötésének 
előmozdítását célzó – állami 
támogatásban való részesülés tilalma alól. 
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Franciaország és Portugália a 
növényeket vagy növényi termékeket 
károsító szervezetek elleni védelemre 
irányuló programokat nyújt be a 
Bizottsághoz Franciaország tengerentúli 
megyéire, illetve az Azori-szigetekre és 
Madeirára vonatkozóan. A programokban 
meg kell határozni különösen az elérendő 
célokat, a végrehajtandó intézkedéseket, 
ezek időtartamát és költségét. Az e cikk 
alapján beterjesztett programok nem 
tartalmazhatnak a banán védelmére 
vonatkozó intézkedéseket.

(1) Franciaország és Portugália a 
növényeket vagy növényi termékeket 
károsító szervezetek elleni védelemre 
irányuló programokat nyújt be a 
Bizottsághoz Franciaország tengerentúli 
megyéire, illetve az Azori-szigetekre és 
Madeirára vonatkozóan. A programokban 
meg kell határozni különösen az elérendő 
célokat, a végrehajtandó intézkedéseket, 
ezek időtartamát és költségét.

Indokolás
Javasoljuk, hogy a banán is legyen támogatható e programokból, mivel többek között a 
gaudeloupe-i és martinique-i banántermelők a fekete cercosporiosis nevű veszélyes 
banánkártevővel küzdenek, és még legalább további öt évnyi kutatásra van szükség a
betegségnek ellenálló, és megfelelő ízminőségű fajták kifejlesztéséhez.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – első albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Spanyolország engedélyt kap arra, hogy 
dohánytermesztési támogatást nyújtson a 
Kanári-szigeteknek. A támogatás nem 
eredményezhet megkülönböztetést a 
szigetek termelői között.

Spanyolország engedélyt kap arra, hogy 
dohánytermesztési támogatást nyújtson a 
Kanári-szigeteknek, tekintettel e termelés 
sajátos jellegére, valamint arra, hogy a 
helyi mezőgazdasági termelésnek csekély 
lehetőségei vannak a diverzifikációra. A 
támogatás nem eredményezhet 
megkülönböztetést a szigetek termelői 
között.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – első francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Franciaország tengerentúli megyéiben:
24,8 millió EUR,

– Franciaország tengerentúli megyéiben:
26,9 millió EUR,

Indokolás

Az egyedi ellátási szabályozások plafonértékeinek alacsonyan tartása nem teszi lehetővé a 
többletköltségek és az ellátási források alakulásának követését. Növelni kell a javasolt 
plafonértéket annak érdekében, hogy szem előtt lehessen tartani a tengerentúli megyék 
növekedési előrejelzéseit, és ezáltal biztosítani lehessen az állattenyésztési ágazat fejlődését.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Tekintettel arra, hogy a genfi 
multilaterális megállapodás, illetve az 
Andok, Közép-Amerika és más régiók 
államaival kötött szabadkereskedelmi 
megállapodás következtében fokozatosan 
csökkenő vám negatív hatást gyakorol az 
európai banántermelőkre, megfelelő 
kompenzációt kell biztosítani a legkülső 
európai régiók banántermelői számára. E 
kompenzáció évi 30 millió eurót tesz ki az 
európai banántermelő országok 
összességére nézve. 

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb minden év
július 31-ig éves jelentést nyújtanak be a 

(2) A tagállamok legkésőbb minden év
szeptember 30-ig éves jelentést nyújtanak 
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Bizottságnak az e rendeletben előírt 
intézkedések előző évi végrehajtásáról.

be a Bizottságnak az e rendeletben előírt 
intézkedések előző évi végrehajtásáról.

Indokolás
Ez lehetővé tenné a helyi szereplőktől, például a mezőgazdasági kamaráktól, a regionális és 
megyei önkormányzatoktól kapott információk szerepeltetését a jelentésben, illetve az előző 
évi tapasztalatok hasznosítását.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mihelyt a közös agrárpolitikán belül 
jelentős változtatásokat helyeznek 
kilátásba vagy az Európai Unió harmadik 
országokkal, harmadik országbeli 
regionális szervezetekkel vagy nemzetközi 
szervezetekkel olyan kereskedelmi 
tárgyalásba kezd, amely a távoli fekvéssel 
és szigetjelleggel összefüggő támogatási 
program (POSEI) által támogatott 
mezőgazdasági ágazatokat érintheti, a 
Bizottságnak célzott előzetes 
hatástanulmányt, majd pedig rendszeres 
időközönként jelentést kell készítenie a 
legkülső régiók mezőgazdaságára 
gyakorolt lehetséges hatásokról. E 
tanulmányokat továbbítani kell az 
Európai Parlamentnek, és adott esetben 
megfelelő kompenzációs javaslatokat kell 
csatolni hozzájuk.

Indokolás
Az ágazati (regionális, fejlesztési, kutatási) politikáknak összhangban kell lenniük a POSEI 
keretében meghozott intézkedésekkel, valamint a kereskedelmi, mezőgazdasági és halászati 
politikákkal. Ezért célzott hatásvizsgálatokat kell végezni abban az esetben, ha a kereskedelmi 
megállapodások negatív hatást gyakorolhatnak a legkülső régiókra. 
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