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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med Europaparlamentets och rådets förordning av den 24 september 2010 om särskilda 
åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden är att omarbeta 
förordning (EG) nr 247/2006, som reglerar de särskilda programmen för områden med 
avlägsen belägenhet och ökaraktär, de så kallade Poseiprogrammen (”Programme d'Options 
Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité”) för att ta hänsyn till Lissabonfördragets 
ikraftträdande. Genom förordningen medges fri handel med bearbetade produkter som 
omfattas av den särskilda försörjningsordningen mellan de yttersta randområdena, och taket 
för den särskilda försörjningsordningen för Frankrike och Portugal höjs. 

 Bakgrund

Sedan 1990 har särskilda åtgärder vidtagits, i synnerhet inom jordbrukspolitiken, till förmån 
för de nio yttersta randområdena (Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna), i syfte att ta hänsyn 
till deras särdrag, dvs. deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, terräng- och 
klimatförhållanden samt deras beroende av ett fåtal produkter. Posei-ordningen reformerades 
2001 och 2006 för att ta hänsyn till reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken 
2003 och kommissionens strategi för de yttersta randområdena från 2004.

 Positiva resultat som uppnåtts genom Poseiprogrammen

Poseiprogrammen har gjort det möjligt att diversifiera vegetabilieproduktionen, återupprätta 
banansektorn efter cyklonen Dean och förbättra situationen för olika sektorer. 

Den särskilda försörjningsordningen har gjort det möjligt att bevara lokala
produktionsstrukturer och skapa fler arbetstillfällen.

Produktionsstödet har gjort det möjligt att begränsa den minskade jordbruksverksamheten, 
i synnerhet inom banan- och sockersektorerna. 

 Är Posei-ordningen tillräcklig för att skydda de yttersta randområden?

Genèveavtalet och de avtal som slutits med de andinska och centralamerikanska länderna 
utgör en risk för jämvikten i de yttersta randområdena. 

Dessa avtal har förhandlats fram med länder vars produktionskostnader är betydligt 
lägre än de i de yttersta randområdena, vilket framför allt grundar sig i att deras 
fytosanitära standarder är lägre än de som krävs enligt europeisk lagstiftning. Det finns 
en risk för en massiv tillförsel av jordbruksprodukter från dessa länder till den europeiska 
marknaden, som hittills har varit den främsta marknaden för jordbruksprodukter från 
EU:s utomeuropeiska departement, vilket skulle kunna äventyra EU:s banan-, socker- och 
romsektorer.



PE460.663v02-00 4/17 AD\867091SV.doc

SV

 Föredragandens förslag

Förslag 1: Att lägga till artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt till 
den rättsliga grunden. Den nya texten hänvisar endast till artiklarna 42 och 43 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, vilka avser den gemensamma jordbrukspolitiken. 
Artikel 349 i samma fördrag gör det dock möjligt att anta åtgärder för de yttersta 
randområdena utifrån deras särdrag, bland annat på jordbruksområdet.

Förslag 2: Att i större utsträckning involvera lokala myndigheter för att bättre anpassa 
programmen till de verkliga behoven i de yttersta randområdena – artiklarna 6.2, 31 
och 10. Programmet måste ta bättre hänsyn till de lokala aktörernas faktiska förväntningar, 
och tidsfristen måste därför förlängas. Detta skulle göra det möjligt att bättre involvera de 
lokala aktörerna i programmet och möjliggöra fler och mer djupgående diskussioner om 
programmets ändamålsenlighet. 

Förslag 3: Att främja regionala utbyten genom att göra det möjligt att bevilja stöd för 
transportkostnader som komplement till den särskilda försörjningsordningen –
artikel 9. Det är tillåtet att sända produkter som bearbetats med användning av råvaror som 
omfattas av den särskilda försörjningsordningen mellan de franska utomeuropeiska 
departementen. Om man vill främja regionala utbyten och utveckling av nya sektorer i de 
yttersta randområdena är det dock nödvändigt med en ersättning för kostnaderna för att 
transportera dessa produkter. En sådan ersättning skulle medföra betydande regionala 
utvecklingsmöjligheter.

Förslag 4: Att klargöra formuleringen i artikel 18 genom att föreslå nya bestämmelser 
i fråga om det obligatoriska innehållet i Poseiprogrammen, som är uppdelade i åtgärder (som 
i sin tur kan delas in i insatser). De finansiella anslagen specificeras i en finansieringsmodell. 

Förslag 5: Att inbegripa banansektorn i programmen för bekämpning av organismer som 
är skadliga för växter – artikel 23.1. 

Förslag 6: Att höja det föreslagna taket för den särskilda försörjningsordningen
i Poseiprogrammen för Frankrike avseende import av råvaror för framställning av foder –
artikel 29. Denna höjning kommer att göra det möjligt att ta hänsyn till den förväntade 
tillväxten inom uppfödningssektorn i de franska utomeuropeiska departementen och till 
utvecklingen inom uppfödningssektorn, samtidigt som hänsyn tas till utvecklingen 
i förhållande till merkostnader och försörjningskällor. 

Förslag 7: Att begära systematiska utvärderingar från kommissionen avseende 
handelsavtalens inverkan på de yttersta randområdena (artiklarna 29 och 31), med stöd 
av föregående konsekvensanalyser och en möjlighet till lämplig ersättning för de yttersta 
randområdena, i synnerhet inom banansektorn. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 42 första stycket och 43.2,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 42 första stycket och artiklarna 43.2 
och 349,

Motivering

Posei-ordningen har för närvarande en dubbel rättslig grund, nämligen de båda artiklarna 
om den gemensamma jordbrukspolitiken i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(f.d. artiklarna 36 och 37) och den särskilda artikeln om de yttersta randområdena 
(f.d. artikel 299.2). I förslaget till omarbetning av förordningen begränsas den rättsliga 
grunden till de nya artiklarna om den gemensamma jordbrukspolitiken (42.1 och 43.2), och 
den nya artikeln 349 om de yttersta randområdena har glömts bort. Att enbart referera till 
artiklarna om den gemensamma jordbrukspolitiken är inte tillräckligt för att kunna anta 
åtgärder som är specifika för de yttersta randområdena.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att inte målen för 
Poseiprogrammet ska äventyras bör 
kommissionen genomföra föregående 
analyser av de eventuella konsekvenserna, 
enligt de kriterier som har fastställts av 
FN, varje gång förhandlingar förs om 
internationella handelsavtal och då de 
sektorer som får stöd genom 
Poseiprogrammet kan vara hotade. 
Kommissionen ska överlämna dessa 
föregående analyser till 
Europaparlamentet, rådet och de valda 
lokala eller regionala myndigheterna i de 
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yttre randområdena innan de berörda 
handelsavtalen ingås.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Stödet till de traditionella 
jordbrukssektorerna är särskilt viktigt 
eftersom det gör det möjligt för dessa 
sektorer att bibehålla produktkvaliteten 
och konkurrenskraften på 
unionsmarknaden i förhållande till 
tredjeländer, och eftersom nya 
handelsavtal som innebär svårigheter för 
dessa sektorer nyligen har ingåtts med 
latinamerikanska länder och inom ramen 
för WTO. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör dock se till att stödet 
till de så kallade traditionella sektorerna 
inte skadar utvecklingen för samtliga 
övriga animalie- och vegetabiliesektorer 
som innebär diversifieringsmöjligheter.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) För att se till att det särskilda stöd 
som beviljas de yttersta randområdena 
genom denna förordning inte påverkas 
bör kommissionen säkerställa en bättre 
samordning mellan EU:s gemensamma 
politik och den övriga sektorspolitiken. 
Denna samordning skulle exempelvis 
kunna ske i form av konsekvensanalyser.
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Motivering

Sektorspolitiken, dvs. regionalpolitiken, utvecklingspolitiken och forskningspolitiken, måste 
genomföras i överensstämmelse med Posei-åtgärderna, handelspolitiken, jordbrukspolitiken 
och fiskeripolitiken. Om handelsavtalen kan tänkas få negativa konsekvenser för de yttersta 
randområdena bör de således omfattas av särskilda konsekvensanalyser. 

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 36b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36b) Den senaste stödförordningen för 
Poseiprogrammet, det vill säga förordning 
(EG) nr 247/2006, antogs i ljuset av den 
tullsats för marknadstillträde på 
176 EUR/ton som EU och WTO kom 
överens om, vilket innebär att den tullsats 
som ingår i WTO:s avtal om handel med 
bananer och de nya sänkningar av 
tullsatsen som beviljades i handelsavtalen 
med de andinska och centralamerikanska 
länderna inte beaktades i anslaget till 
Poseiprogrammet. En ny uppdaterad, 
övergripande och extern 
konsekvensanalys bör därför utföras i ett 
tidigt skede, och om denna påvisar 
negativa konsekvenser för 
EU:s bananproducenter bör de finansiella 
medel som finns tillgängliga inom ramen 
för Poseiprogrammet ändras så att man 
inför lämplig kompensation och lämpliga 
åtgärder i syfte att öka konkurrenskraften 
för bananproducenterna i unionens 
yttersta randområden.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det måste säkerställas att de åtgärder 2. Det måste säkerställas att de åtgärder 
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som vidtas inom ramen för 
Poseiprogrammen är konsekventa i 
förhållande till de åtgärder som genomförs 
via den gemensamma jordbrukspolitikens 
övriga instrument, särskilt avseende den 
gemensamma organisationen av 
marknaderna, landsbygdsutveckling, 
produktkvalitet samt djur- och miljöskydd.

som vidtas inom ramen för 
Poseiprogrammen är konsekventa i 
förhållande till de åtgärder som genomförs 
via den gemensamma jordbrukspolitikens 
övriga instrument, särskilt avseende den 
gemensamma organisationen av 
marknaderna, landsbygdsutveckling, 
produktkvalitet, djur- och miljöskydd samt 
handelspolitiken.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av den årliga bedömningen 
av genomförandet av åtgärderna i 
Poseiprogrammen får medlemsstaterna 
lämna förslag till kommissionen om 
ändringar av programmen inom ramen för 
det finansiella anslag som anges i 
artikel 29.2 och 29.3, för att bättre anpassa 
dem till kraven i de yttersta randområdena 
och den föreslagna strategin. 
Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta enhetliga 
bestämmelser om hur förslagen om ändring 
av program ska läggas fram.

2. På grundval av den årliga bedömningen 
av genomförandet av åtgärderna i 
Poseiprogrammen får medlemsstaterna 
senast den 30 september varje år för det 
påföljande året lämna förslag till 
kommissionen om ändringar av 
programmen inom ramen för det finansiella 
anslag som anges i artikel 29.2 och 29.3, 
för att bättre anpassa dem till kraven i de 
yttersta randområdena och den föreslagna 
strategin. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta enhetliga 
bestämmelser om hur förslagen om ändring 
av program ska läggas fram.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att senarelägga tidsfristen för ingivande av förslag till ändringar 
från den 30 juni till den 30 september. De årliga programmen upphör att gälla den 30 juni år 
n+1. Detta skulle göra det möjligt att involvera lokala aktörer som lantbruksorganisationer, 
regionala råd samt kommuner och landsting och beakta lärdomarna från föregående år.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Punkt 3 ska inte gälla sådana 
produkter som bearbetas i de franska 
utomeuropeiska departementen, med 
användning av produkter som omfattas av 
den särskilda försörjningsordningen, och 
som sänds mellan de franska 
utomeuropeiska departementen. 

Motivering

Med tanke på transportkostnaderna mellan de franska utomeuropeiska departementen bör det 
vara möjligt att bevilja ett tilläggsstöd till den särskilda försörjningsordningen för 
sändningar av foder som produceras i det franska utomeuropeiska departementet Antillerna 
till Guyana. I väntan på en effektiv bearbetningsstruktur skulle detta stöd garantera Guyana 
produkter till priser som är jämförbara med de för Guadeloupe och Martinique. Ett liknande 
stöd skulle eventuellt kunna införas för produkter som produceras i Réunion och som sänds 
till Mayotte.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 10 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) kravet, i förekommande fall, att 
möjligheterna till utveckling av den lokala 
produktionen inte får hindras.

d) kravet att främja utvecklingen av den 
lokala produktionen.

Motivering

Om de yttersta randområdenas beroende av livsmedelsimport ska minskas måste den lokala 
produktionen främjas. Även om de har olika mål är åtgärderna för att stödja lokal produktion 
och den särskilda försörjningsordningen sammanlänkade. Att främja lokal produktion skadar 
inte den inre överensstämmelsen mellan Posei-ordningens två pelare.



PE460.663v02-00 10/17 AD\867091SV.doc

SV

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) som exporteras till tredjeländer eller 
sänds till övriga unionen inom ramen för 
de kvantiteter som motsvarar traditionella 
sändningar och traditionell export; dessa 
kvantiteter ska fastställas av kommissionen 
genom en genomförandeakt på grundval av 
genomsnittet för sändningarna eller 
exporten under åren 1989, 1990 och 1991,

a) som exporteras till tredjeländer eller 
sänds till övriga unionen inom ramen för 
de kvantiteter som motsvarar traditionella 
sändningar och traditionell export; dessa 
kvantiteter ska fastställas av kommissionen 
genom en genomförandeakt på grundval av 
genomsnittet för sändningarna eller 
exporten och med det kontrollerade 
genomsnittet för de tre bästa åren sedan 
1989 som referens,

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I detta kapitel avses med regional handel 
den handel som bedrivs mellan å ena sidan 
de franska utomeuropeiska departementen, 
Azorerna och Madeira samt Kanarieöarna, 
och å andra sidan de tredjeländer som 
fastställs av kommissionen genom en 
genomförandeakt.

3. I detta kapitel avses med regional handel 
den handel som bedrivs mellan å ena sidan 
de franska utomeuropeiska departementen, 
Azorerna och Madeira samt Kanarieöarna, 
och å andra sidan de tredjeländer som 
tillhör de geografiska områden och 
havsområden där dessa regioner ingår 
samt tredjeländer med en historisk 
koppling.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Villkoren för beviljande av stöd, 
berörda produkter och volymer.

utgår



AD\867091SV.doc 11/17 PE460.663v02-00

SV

Motivering

Formuleringen i denna artikel kräver ett förtydligande. Poseiprogrammen är uppdelade i 
olika åtgärder, och de finansiella anslagen för dessa åtgärder specificeras i en 
finansieringsmodell. Varje åtgärd kan delas in i flera insatser. Punkt 2 hänför sig till dessa 
åtgärder. Led e däremot hänför sig till detaljer för varje insats och bör därför strykas. Detta 
led är dessutom överflödigt eftersom punkt 4 redan hänvisar till dessa insatser.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Det stödbelopp som fastställts för varje 
åtgärd eller verksamhet i syfte att uppnå ett 
eller flera av målen för programmet.

f) Det stödbelopp som fastställts för varje 
åtgärd i syfte att uppnå ett eller flera av 
målen för programmet.

Motivering

Eftersom punkt 2 hänför sig till åtgärder bör hänvisningen till verksamheter strykas i denna 
punkt.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Individuellt stöd. c) Stödets belopp per enhet.

Motivering

För tydlighetens skull bör ”individuellt stöd” i led c ersättas med ”stödets belopp per enhet”.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Högsta tillåtna stöd. utgår
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Motivering

I nuläget fastställs kostnadstaken per åtgärd och inte per insats. Led d som inför en skyldighet 
att fastställa ett högsta tillåtna stödbelopp per insats bör därför strykas. Detta behövs i själva 
verket inte eftersom stödbeloppet per enhet och villkoren för stödberättigande redan 
fastställts.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 39.4 i 
förordning (EG) nr 1698/2005 får de 
högsta årliga belopp som kan beviljas i 
form av unionsstöd enligt bilaga I till den 
förordningen höjas till upp till det dubbla 
för åtgärden för att skydda sjöarna på 
Azorerna samt för åtgärden för att bevara 
landskapet och jordbruksmarkens 
traditionella karaktär samt de stenmurar 
som stöttar terrasserna på Madeira.

1. Genom undantag från artikel 39.4 i 
förordning (EG) nr 1698/2005 får de 
högsta årliga belopp som kan beviljas i 
form av unionsstöd enligt bilaga I till den 
förordningen höjas till upp till det dubbla 
för åtgärden för att skydda sjöarna på 
Azorerna samt för åtgärden för att bevara 
landskapet, den biologiska mångfalden
och jordbruksmarkens traditionella 
karaktär samt de stenmurar som stöttar 
terrasserna på Madeira.

Motivering

De franska utomeuropeiska departementen står för 80 procent av den biologiska mångfalden 
i EU, och det är därför nödvändigt att även inbegripa insatser för att bevara den biologiska 
mångfalden i åtgärden för att bevara landskapet.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att stärka konkurrenskraften på 
marknaden för jordbruksprodukterna 
från de yttre randområdena och bidra till 
jordbruksföretagens hållbara fortlevnad 
med hänsyn till konsekvenserna av 
naturkatastrofer och naturbetingade 
risker, är det viktigt att uppmuntra hela 
sektorn att vända sig till 
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försäkringsbolagen för att täcka riskerna i 
samband med katastrofer. I detta syfte bör 
kooperativ, jordbruksföreningar och alla 
andra jordbruksorganisationer undantas 
från förbudet att motta statligt stöd för att 
främja tillgången till 
jordbruksförsäkringar.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Frankrike och Portugal ska för 
kommissionen lägga fram program för 
bekämpning av organismer som är skadliga 
för växter eller växtprodukter i de franska 
utomeuropeiska departementen respektive 
på Azorerna och Madeira. I programmen 
ska särskilt anges vilka mål som ska 
uppnås, vilka åtgärder som ska vidtas samt 
deras varaktighet och kostnad. De program 
som läggs fram i enlighet med denna 
artikel ska inte avse skyddsåtgärder för 
bananer.

1. Frankrike och Portugal ska för 
kommissionen lägga fram program för 
bekämpning av organismer som är skadliga 
för växter eller växtprodukter i de franska 
utomeuropeiska departementen respektive 
på Azorerna och Madeira. I programmen 
ska särskilt anges vilka mål som ska 
uppnås, vilka åtgärder som ska vidtas samt 
deras varaktighet och kostnad.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att även inbegripa bananer i dessa program, eftersom 
bananplantager i bland annat Guadeloupe och Martinique är drabbade av bladfläcksjuka. 
Bladfläcksjuka är en allvarlig banansjukdom, och det krävs åtminstone ytterligare 
fem års forskning innan bananer som är resistenta och välsmakande kan tas fram.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 27 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Spanien ska bemyndigas att bevilja 
Kanarieöarna produktionsstöd för tobak. 
Stödet får inte leda till diskriminering 
mellan producenter i övärlden.

Spanien ska bemyndigas att bevilja 
Kanarieöarna produktionsstöd för tobak på 
grund av denna produktions särdrag och 
de få möjligheter som finns till en 
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diversifiering av den lokala 
jordbruksproduktionen. Stödet får inte 
leda till diskriminering mellan producenter 
i övärlden.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 24,8 miljoner euro.

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 26,9 miljoner euro.

Motivering

Ett alltför lågt tak för den särskilda försörjningsordningen gör att det inte går att följa 
utvecklingen i fråga om merkostnader och försörjningskällor. Det är nödvändigt att höja det 
föreslagna taket för att ta hänsyn till den förväntade tillväxten i uppfödningssektorn i de 
franska utomeuropeiska departementen och göra det möjligt för den pågående utvecklingen 
inom de olika animaliesektorerna att fortsätta.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Med tanke på att den gradvisa 
minskningen av importtullarna till följd 
av Genèveavtalet och frihandelsavtalen 
med andinska och centralamerikanska 
länder och andra regioner inverkar 
negativt på de europeiska 
bananproducenterna måste en lämplig 
ersättning betalas ut till 
bananproducenterna i de yttersta 
randområdena. Denna ersättning ska 
uppgå till 30 miljoner euro per år för alla 
bananproducerande länder i Europa.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska senast den 31 juli
varje år lämna in en rapport till 
kommissionen om genomförandet under 
det föregående året av de åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning.

2. Medlemsstaterna ska senast den 
30 september varje år lämna in en rapport 
till kommissionen om genomförandet 
under det föregående året av de åtgärder 
som föreskrivs i denna förordning.

Motivering

Detta skulle göra det möjligt att föra in de uppgifter som tillhandahållits av lokala aktörer 
som lantbruksorganisationer, regionala råd samt kommuner och landsting i rapporten och att 
beakta lärdomarna från föregående år.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje gång avsevärda förändringar 
planeras av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, och varje gång 
unionen inleder handelsförhandlingar 
med tredjeländer, regionala 
organisationer i tredjeländer eller 
internationella organisationer och då 
dessa inverkar på de jordbrukssektorer 
som får stöd genom Poseiprogrammet, 
ska kommissionen regelbundet genomföra 
särskilda föregående analyser av de 
eventuella konsekvenserna för jordbruket 
i de yttre randområdena. Dessa analyser 
ska översändas till Europaparlamentet 
och, i förekommande fall, åtföljas av 
lämpliga ersättningsförslag.

Motivering

Sektorspolitiken, dvs. regionalpolitiken, utvecklingspolitiken och forskningspolitiken, måste 
genomföras i överensstämmelse med Posei-åtgärderna, handelspolitiken, jordbrukspolitiken 
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och fiskeripolitiken. Om handelsavtalen kan tänkas få negativa konsekvenser för de yttersta 
randområdena bör de således omfattas av särskilda konsekvensanalyser.
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