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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 
2010 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere 
gebieden van de Unie heeft tot doel het bij Verordening (EG) nr. 247/2006 ingevoerde POSEI-
stelsel (speciaal op het afgelegen en insulaire karakter afgestemd programma) aan te passen in 
verband met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. De verordening voorziet in vrije 
handel in verwerkte producten die onder een specifieke voorzieningsregeling (SVR) tussen de 
ultraperifere gebieden (UPG) vallen en verhoogt de jaarlijkse plafonds van de SVR voor 
Frankrijk en Portugal. 

 Achtergrond 

Sinds 1990 zijn er met name op landbouwgebied specifieke maatregelen genomen ten behoeve 
van de negen UPG (Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-
Martin, Azoren, Madeira en Canarische Eilanden) om rekening te houden met hun specifieke 
kenmerken: grote afstand, insulair karakter, klein oppervlakte, reliëf, klimaat, en de economische 
afhankelijkheid van een klein aantal producten. Het stelsel is in 2001 en 2006 gewijzigd om 
rekening te houden met de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van 
2003 en met de UPG-strategie die de Commissie in 2004 heeft uitgewerkt.

 Balans van POSEI

POSEI heeft gezorgd voor diversificatie van de teelt, voor het herstel van de bananensector na de 
cycloon Dean en voor verbetering van de situatie in de diverse bedrijfstakken. 

Dankzij "SVR-maatregelen" konden de lokale productiestructuren in stand worden gehouden en 
kon er nieuwe werkgelegenheid worden gecreëerd.

De productieondersteuningsmaatregelen zorgden ervoor dat de achteruitgang van de 
landbouwactiviteiten werd afgeremd, met name in de bananen- en de suikerproductie. 

 Volstaat POSEI om de UPG te beschermen?

Het akkoord van Genève en de overeenkomsten die met de Andeslanden en de landen van 
Midden-Amerika zijn gesloten, vormen een bedreiging voor het evenwicht van de UPG. 

Deze overeenkomsten zijn namelijk gesloten met landen waar de productiekosten veel lager 
zijn dan in de UPG, met name omdat de fytosanitaire voorschriften niet dezelfde zijn als 
die van de Europese wetgeving. Het risico bestaat dat landbouwproducten uit die landen 
massaal op de Europese markt zullen worden binnengebracht, die tot nu toe de belangrijkste 
afzetmarkt vormde voor overzeese producten, en dat daardoor de sectoren bananen, suiker en 
rum in het gedrang zullen komen.

 Voorstellen van de rapporteur

Voorstel 1: Artikel 349 van het VWEU toevoegen: de nieuwe tekst steunt uitsluitend op de 
artikelen 42 en 43 VWEU, die betrekking hebben op het GLB. Met artikel 349 VWEU kunnen 
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bijzondere maatregelen worden genomen voor de UPG vanwege hun specifieke kenmerken, 
vooral op landbouwgebied.

Voorstel 2: de plaatselijke instanties nauwer bij het proces betrekken opdat het programma 
beter aansluit bij de werkelijke behoeften van de UPG - artikel 6, lid 2: artikel 31 en artikel 
10. Het programma moet meer rekening houden met de reële verwachtingen van de plaatselijke 
actoren. Daarom moet er een extra termijn worden overeengekomen om hun meer inspraak te 
geven en vaker en diepgaander van gedachte te wisselen over de doeltreffendheid van het 
programma.

Voorstel 3: De regionale handelsuitwisselingen stimuleren door te voorzien in de 
mogelijkheid om in aanvulling op de SVR een transporttoeslag toe te kennen - artikel 9. 

Het verzenden tussen overzeese departementen (DOM) van verwerkte producten waarvoor 
gebruik is gemaakt van de SVR, is mogelijk. Maar om de regionale handelsuitwisselingen te 
bevorderen en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfstakken in de UPG mogelijk te maken, moet er 
een kostencompensatie komen voor het verzenden van die producten. Een dergelijke maatregel 
biedt niet te verwaarlozen regionale ontwikkelingsmogelijkheden.

Voorstel 4: de formulering van artikel 18 verduidelijken, waarbij nieuwe voorschriften 
worden voorgesteld voor de verplichte inhoud van de POSEI-programma's, die zijn 
onderverdeeld in maatregelen (die op hun beurt kunnen worden onderverdeeld in acties). De 
financiële middelen worden gespecificeerd in een financieel model. 

Voorstel 5: de bananensector opnemen in de programma’s in om voor planten of plantaardige 
producten schadelijke organismen te bestrijden - artikel 23, lid 1. 

Voorstel 6: het maximum voor de SVR voor POSEI Frankrijk verhogen, die bestemd is voor 
de invoer van grondstoffen voor de vervaardiging van diervoeders - artikel 29. Met zo'n 
verhoging kan rekening worden gehouden met de groeiperspectieven van de veeteelt van de 
Franse overzeese departementen en de huidige ontwikkelingen in de veeteelt, en met name met 
de evolutie van de extra kosten en de bevoorradingsbronnen. 

Voorstel 7: De Commissie vragen om een stelselmatige evaluatie van de gevolgen van 
handelsovereenkomsten voor de UPG (artikelen 29 en 31) door middel van 
effectbeoordelingen vooraf en de mogelijkheid en voorzien in de mogelijkheid om passende 
compensatie te verlenen voor de UPG, met name in de bananensector.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie landbouw 
en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
42, eerste alinea, en artikel 43, lid 2,

- gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 42, artikel 43, lid 2, en 
artikel 349,

Motivering

Momenteel kent POSEI twee rechtsgrondslagen: de twee GLB-artikelen van het VWEU (ex 
artikelen 36 en 37) en het specifieke artikel voor de UPG (ex artikel 299, lid 2). In het voorstel 
voor herschikking van de verordening wordt de rechtsgrondslag nog slechts gevormd door de 
nieuwe GLB-artikelen (artikel 42, lid 1 en artikel 43, lid 2) en wordt het nieuwe artikel 349, dat 
specifiek betrekking heeft op de UPG, vergeten. De verwijzing naar de GLB-artikelen alleen 
volstaat niet om specifieke maatregelen voor de UPG te kunnen nemen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om de door POSEI ondersteunde 
doelstellingen niet te schaden, dient de 
Commissie effectbeoordelingen vooraf te 
verrichten om de mogelijke impact ervan
te meten, op basis van de door de VN 
vastgestelde criteria, telkens wanneer er 
wordt onderhandeld over 
handelsovereenkomsten en de door 
POSEI ondersteunde bedrijfstakken 
daarvan schade kunnen ondervinden. De
Commissie dient deze ex ante 
effectbeoordelingen vóór de sluiting van 
de internationale overeenkomsten in 
kwestie toe te sturen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de lokale of 
regionale verkozen overheden van de 
ultraperifere regio's.

Amendement 3
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Steunverlening aan traditionele 
bedrijfstakken is des te noodzakelijker 
omdat daarmee de kwaliteit van de 
producten en hun concurrentiepositie op 
de Europese markt ten opzichte van 
producten uit derde landen gehandhaafd 
kunnen worden en omdat er onlangs 
nieuwe handelsovereenkomsten zijn 
gesloten met landen van Latijns-Amerika 
en in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie, waardoor deze 
bedrijfstakken in moeilijkheden worden 
gebracht. De Commissie en de lidstaten 
dienen er dus op toe te zien dat de aan de 
traditionele bedrijfstakken verleende 
steun niet ten koste gaat van de 
ontwikkeling van de andere, op 
diversificatie gerichte landbouw- en 
veeteeltactiviteiten.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) Om te voorkomen dat de 
specifieke steun die uit hoofde van deze 
verordening aan de UPG kan worden 
verleend, in het gedrang komt, moet de 
Commissie ervoor zorgen dat de 
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen 
van de Unie en het overige sectorale 
beleid beter op elkaar afgestemd zijn. 
Voor die beleidssamenhang zou 
bijvoorbeeld kunnen worden gezorgd door 
middel van effectbeoordelingen.

Motivering
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Het sectoraal beleid (regionaal beleid, ontwikkelingsbeleid, beleid op het gebied van onderzoek) 
moet stroken met de POSEI-maatregelen, het handelsbeleid, het landbouwbeleid en het 
visserijbeleid. Daarom moeten handelsovereenkomsten die negatieve gevolgen zouden kunnen 
hebben voor de UPG worden voorafgegaan door effectbeoordelingen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 ter) Aangezien de laatste verordening 
betreffende de POSEI-steun (Verordening 
(EG) nr. 247/2006) is aangenomen tegen 
de achtergrond van het overeengekomen 
tarief voor de WTO-toegang tot de 
Europese markt van 176 euro per ton, is 
er in de financiële enveloppe van POSEI 
geen rekening gehouden met het tarief dat 
in de WTO-overeenkomsten is vastgelegd 
voor de handel in bananen en met verdere 
verlagingen die zijn toegestaan in het 
kader van de handelsovereenkomsten met 
de landen van het Andespact en van 
Midden-Amerika; daarom moet in een 
vroeg stadium een nieuwe, geüpdate, 
omvattende en externe effectbeoordeling 
worden uitgevoerd; indien daarbij aan het 
licht komt dat de bananentelers van de 
Unie nadeel ondervinden, moeten de uit 
hoofde van het POSEI-programma 
beschikbare financiële middelen worden 
gewijzigd om te kunnen voorzien in 
passende compensaties en maatregelen ter 
bevordering van het 
concurrentievermogen van de 
bananenproducenten van de ultraperifere 
gebieden van de Unie.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Er moet worden toegezien op de 2. Er moet worden toegezien op de 
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samenhang van de in het kader van de 
POSEI-programma's genomen maatregelen 
met de maatregelen ter uitvoering van 
andere instrumenten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, met 
name de gemeenschappelijke 
marktordeningen, plattelandsontwikkeling, 
de kwaliteit van de producten, 
dierenwelzijn en milieubescherming.

samenhang van de in het kader van de 
POSEI-programma’s genomen 
maatregelen met de maatregelen ter 
uitvoering van andere instrumenten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, met 
name de gemeenschappelijke 
marktordeningen, plattelandsontwikkeling, 
de kwaliteit van de producten, 
dierenwelzijn, milieubescherming en 
handelsbeleid.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op basis van de jaarlijkse evaluatie van 
de uitvoering van de maatregelen van de 
POSEI-programma's kunnen de lidstaten, 
binnen de in artikel 29, leden 2 en 3, 
vastgestelde financiële middelen, bij de 
Commissie voorstellen tot wijziging van 
die programma's indienen, met de 
bedoeling ze beter aan te passen aan de 
behoeften van de ultraperifere gebieden en 
aan de voorgestelde strategie. De 
Commissie stelt bij uitvoeringshandeling 
de eenvormige voorwaarden vast voor de 
indiening van voorstellen tot wijziging van 
het programma.

2. Op basis van de jaarlijkse evaluatie van 
de uitvoering van de maatregelen van de 
POSEI-programma’s kunnen de lidstaten, 
binnen de in artikel 29, leden 2 en 3, 
vastgestelde financiële middelen, uiterlijk 
op 30 september van elk jaar voor het 
daarop volgende jaar bij de Commissie 
voorstellen tot wijziging van die 
programma’s indienen, met de bedoeling 
ze beter aan te passen aan de behoeften van 
de ultraperifere gebieden en aan de 
voorgestelde strategie. De Commissie stelt 
bij uitvoeringshandeling de eenvormige 
voorwaarden vast voor de indiening van 
voorstellen tot wijziging van het 
programma.

Motivering

De uiterste datum voor het indienen van verzoeken tot wijziging moet worden verschoven van 
30 juni naar 30 september: De uitvoering van de jaarprogramma's loopt op 30 juni van het jaar 
n+1 af. Op deze wijze kunnen plaatselijke actoren zoals landbouwkamers, regionale raden en 
algemene raden worden ingeschakeld en kan rekening worden gehouden met de in het 
voorgaande oogstjaar opgedane ervaringen.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Lid 3 geldt niet voor producten die 
in de DOM zijn verwerkt met 
gebruikmaking van grondstoffen 
waarvoor de specifieke 
voorzieningsregeling is toegepast, indien 
die verwerkte producten tussen DOM 
worden verzonden.

Motivering
Gezien de hoge kosten van het transport tussen de DOM moet de mogelijkheid worden 
geschapen om in aanvulling op de SVR extra steun te verlenen voor het verzenden van in de 
Franse Antillen vervaardigd veevoeder naar Guyana.
In afwachting van de opbouw van een doeltreffende verwerkingsstructuur, zou deze steun 
Guyana in staat stellen om producten te ontvangen tegen een prijs die vergelijkbaar is met de 
prijzen in Guadeloupe of Martinique.
Een soortgelijke steun zou in de toekomst ook kunnen worden overwogen voor op Réunion 
vervaardigde producten die naar Mayotte worden verzonden.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in voorkomend geval, de noodzaak om 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
lokale productie niet te hinderen.

d) de noodzaak om de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de lokale 
productie te stimuleren;

Motivering

Om de UPG minder afhankelijk te maken van geïmporteerd voedsel moet de lokale productie 
worden gestimuleerd. De maatregelen ter ondersteuning van de lokale productie en de SVR
hangen met elkaar samen, ook al zijn de doelstellingen verschillend. Aanmoediging van de 
lokale productie is niet schadelijk voor de interne coherentie tussen deze twee pijlers binnen 
POSEI.

Amendement 10
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden uitgevoerd naar derde landen of 
verzonden naar de rest van de Unie binnen 
de grenzen van de traditioneel verzonden 
of uitgevoerde hoeveelheden. De 
Commissie stelt die hoeveelheden bij 
uitvoeringshandeling vast op basis van het 
gemiddelde van de in de jaren 1989, 1990 
en 1991 verzonden of uitgevoerde 
hoeveelheden;

a) worden uitgevoerd naar derde landen of 
verzonden naar de rest van de Unie binnen 
de grenzen van de voor de traditioneel
verzonden of uitgevoerde vastgestelde 
hoeveelheden. De Commissie stelt die 
hoeveelheden bij uitvoeringshandeling vast 
op basis van het gemiddelde van de 
verzonden of uitgevoerde hoeveelheden, 
met als referentie het geverifieerde 
gemiddelde van de drie beste jaren sinds 
1989;

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
wordt onder “regionale handel” de handel 
verstaan van een Frans overzees 
departement, de Azoren en Madeira en de 
Canarische Eilanden met door de 
Commissie bij uitvoeringshandeling 
vastgestelde derde landen.

3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
wordt onder "regionale handel" de handel 
verstaan van een Frans overzees 
departement, de Azoren en Madeira en de 
Canarische Eilanden met derde landen die 
tot dezelfde geografische en 
oceaangebieden behoren als die gebieden, 
alsook met derde landen waarmee 
historische banden bestaan.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de voorwaarden voor de toekenning 
van de steun en de betrokken producten 
en hoeveelheden;

Schrappen
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Motivering
De formulering van dit artikel moet worden verduidelijkt.
De POSEI-programma's zijn onverdeeld in maatregelen waarvoor de financiële middelen 
worden gespecificeerd in een financieel model. Elke maatregel kan worden onderverdeeld in 
meerdere acties.
Lid 2 heeft betrekking op de maatregelen. Voorgesteld wordt punt e), dat betrekking heeft op de 
afzonderlijke acties, te schrappen. Het overlapt bovendien lid 4, dat aan de acties gewijd is. 

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het steunbedrag dat voor elke maatregel 
of actie is vastgesteld om een of meer van 
de met het programma nagestreefde 
doelstellingen te bereiken.

f) het steunbedrag dat voor elke maatregel 
is vastgesteld om een of meer van de met 
het programma nagestreefde doelstellingen 
te bereiken.

Motivering
Lid 2 heeft betrekking op de maatregelen en de verwijzing naar de acties moet dus uit dit punt 
worden geschrapt.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de individuele steun; c) het unitaire steunbedrag;

Motivering

Omwille van de duidelijkheid wordt voorgesteld in punt c) de woorden "de individuele steun" te 
vervangen door "het unitaire steunbedrag".

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het maximumbedrag. Schrappen
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Motivering

Momenteel worden de maximale bedragen per maatregelen en niet per actie vastgesteld. 
Daarom wordt voorgesteld punt d), dat de vaststelling van een maximumbedrag per actie 
verplicht stelt, te schrappen. Dat is ook niet nodig, want het unitaire steunbedrag en de 
subsidiabiliteitscriteria zijn al vastgesteld.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 39, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 kunnen 
de in bijlage I bij die verordening 
vastgestelde jaarlijkse maximumbedragen 
die voor steun van de Unie in aanmerking 
komen, tot het dubbele worden verhoogd 
voor de maatregel ter bescherming van de 
meren op de Azoren en voor de maatregel 
tot behoud van het landschap en van de 
traditionele kenmerken van 
landbouwgronden, waaronder met name de 
stenen steunmuren van de terrassen op 
Madeira.

1. In afwijking van artikel 39, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 kunnen 
de in bijlage I bij die verordening 
vastgestelde jaarlijkse maximumbedragen 
die voor steun van de Unie in aanmerking 
komen, tot het dubbele worden verhoogd 
voor de maatregel ter bescherming van de 
meren op de Azoren en voor de maatregel 
tot behoud van het landschap, van de 
biodiversiteit en van de traditionele 
kenmerken van landbouwgronden, 
waaronder met name de stenen steunmuren 
van de terrassen op Madeira.

Motivering
De DOM maken 80% van de biodiversiteit van de EU uit, en daarom moeten de acties ten 
behoeve van de biodiversiteit in de maatregelen ter bescherming van het landschap worden 
opgenomen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Ter versterking van de 
concurrentiepositie van 
landbouwproducten uit ultraperifere 
regio's en om landbouwbedrijven te 
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helpen de gevolgen van natuurrampen en 
natuurrisico's het hoofd te bieden, moet 
ervoor worden gezorgd dat elke subsector 
beschermd wordt door 
rampenverzekeringen. Te dien einde 
worden coöperaties, 
samenwerkingsverbanden van 
landbouwers en alle andere 
landbouwentiteiten vrijgesteld van het 
verbod op staatssteun wanneer deze tot 
doel heeft het sluiten van 
landbouwverzekeringscontracten te 
bevorderen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Frankrijk en Portugal dienen bij de 
Commissie programma's in om in de 
Franse overzeese departementen, 
respectievelijk op de Azoren en Madeira 
voor planten of plantaardige producten 
schadelijke organismen te bestrijden. In 
deze programma's worden met name de 
doelstellingen, de uit te voeren maatregelen 
en de duur en de kosten van deze 
maatregelen vermeld. De op grond van dit 
artikel ingediende programma's mogen 
geen betrekking hebben op de 
bescherming van de bananenteelt.

1. Frankrijk en Portugal dienen bij de 
Commissie programma's in om in de 
Franse overzeese departementen, 
respectievelijk op de Azoren en Madeira 
voor planten of plantaardige producten 
schadelijke organismen te bestrijden. In 
deze programma's worden met name de 
doelstellingen, de uit te voeren maatregelen 
en de duur en de kosten van deze 
maatregelen vermeld.

Motivering
Voorgesteld wordt bananen in aanmerking te laten komen voor deze programma's, want de 
bananentelers van onder meer Guadeloupe en Martinique hebben te kampen met zwarte 
cercosporiose, een gevreesde bananenziekte, en er is nog minstens vijf jaar onderzoek nodig om 
resistente bananenvariëteiten te vinden met een goede smaak.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Spanje mag op de Canarische Eilanden 
steun voor de tabaksproductie verlenen. De 
toekenning van deze steun mag niet leiden 
tot discriminatie tussen de telers op die 
archipel.

Spanje mag op de Canarische Eilanden 
steun voor de tabaksproductie verlenen 
vanwege de specifieke kenmerken van die 
teelt en de schaarse 
diversificatiemogelijkheden van de 
plaatselijke landbouw. De toekenning van 
deze steun mag niet leiden tot discriminatie 
tussen de telers op die archipel.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 – streepje 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor de Franse overzeese departementen: 
24,8 miljoen euro,

— voor de Franse overzeese 
departementen: 26,9 miljoen euro,

Motivering

Met een te lage drempel voor de SVR kan de ontwikkeling van de extra kosten en de 
bevoorradingsbronnen niet worden gevolgd. Het voorgestelde maximumbedrag moet worden 
verhoogd om rekening te houden met de groeiperspectieven van de veelteelt in de overzeese 
gebiedsdelen en zo de ontwikkeling die de veehouderij momenteel doormaakt, mogelijk te maken.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Gezien de negatieve gevolgen voor 
de Europese producenten van de 
geleidelijke verlaging van de 
douanetarieven als gevolg van de 
multilaterale overeenkomsten van Genève 
en de vrijhandelsovereenkomst met de 
Andeslanden, de landen van Midden-



AD\867091NL.doc 15/17 PE460.663v02-00

NL

Amerika en andere regio's, moet aan de 
bananentelers in de Europese 
ultraperifere gebieden een passende 
compensatie worden uitgekeerd. Deze 
compensatie bedraagt 30 miljoen euro per 
jaar voor alle Europese 
bananenproducerende landen samen. 

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 31 juli van elk jaar dienen 
de lidstaten bij de Commissie een verslag 
in over de toepassing in het voorafgaande 
jaar van de maatregelen waarin deze 
verordening voorziet.

2. Uiterlijk op 30 september van elk jaar 
dienen de lidstaten bij de Commissie een 
verslag in over de toepassing in het 
voorafgaande jaar van de maatregelen 
waarin deze verordening voorziet.

Motivering

Op deze wijze kan de van plaatselijke actoren zoals landbouwkamers, regionale raden en 
algemene raden ontvangen informatie worden opgenomen in de verslagen en kan rekening 
worden gehouden met de in het voorgaande oogstjaar opgedane ervaringen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer aanzienlijke wijzingen in 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
worden overwogen of de Unie met derde 
landen, derde regionale organisaties of 
internationale organisaties 
handelsonderhandelingen start die 
gevolgen zouden kunnen hebben voor de 
door POSEI ondersteunde 
landbouwtakken, verricht de Commissie 
vooraf en met regelmatige tussenpozen 
specifieke effectbeoordelingen om de 
mogelijke gevolgen daarvan voor de 
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landbouw van de ultraperifere gebieden te 
beoordelen. Deze studies worden, 
eventueel vergezeld van passende 
compensatievoorstellen, toegestuurd aan 
het Europees Parlement.

Motivering

Het sectoraal beleid (regionaal beleid, ontwikkelingsbeleid, beleid op het gebied van onderzoek) 
moet stroken met de POSEI-maatregelen, het handelsbeleid, het landbouwbeleid en het 
visserijbeleid. Daarom moeten handelsovereenkomsten die negatieve gevolgen zouden kunnen 
hebben voor de UPG worden voorafgegaan door effectbeoordelingen.
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