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RÖVID INDOKOLÁS

Harminc év kellett ahhoz, hogy a „legkülső régió” fogalma kialakuljon és megszilárduljon az 
Európai Közösségen belül; e folyamat legfőbb építőkövei a Bíróság 1978-ból származó 
Hansen-ítélete, az Európai Parlament Ligios-jelentése, az Európai Tanács álláspontjai, 
valamint maga az Európai Bizottság voltak. A legkülső régiók sajátosságai először 1989-ben 
nyertek elismerést azzal, hogy létrejött egy olyan jogi keret, amely lehetővé tette a legkülső 
régiók Európai Közösségbe való jobb és méltányos beilleszkedését elősegítő intézkedések 
elfogadását. Az Amszterdami Szerződés megerősítette a legkülső régiók érdekét szolgáló 
konkrét intézkedések jogi alapjait. A Lisszaboni Szerződés megerősítette, hogy a legkülső 
régiók a hatalmas közösségi piactól való nagy földrajzi távolsággal és olyan állandó 
kényszerekkel jellemezhetők, amelyek folytán ezek a régiók kivételes és különleges helyzetet 
foglalnak el az Unión belül – ez a tény szolgáltat indokot a megfelelő intézkedések 
végrehajtására.

Az 1989-es esztendő – amikor is első ízben ismerték el közösségi szinten a legkülső régiók 
sajátosságait – a POSEI program szempontjából szintén nem semleges időpont. A POSEI volt 
az első program, amellyel az Unió a legkülső régiók sajátosságait kezelni kívánta.

Ez alátámasztja azt a koncepciót, hogy a POSEI-re vonatkozó rendelet jogi alapját továbbra is 
a 349. cikknek (a korábbi 299-2. cikknek), valamint a 42. cikk első albekezdésének és a 43. 
cikk (2) bekezdésének kell alkotnia.

A 349. cikk a Regionális Fejlesztési Bizottságnak különleges és kiemelkedő szerepet juttat 
valamennyi vonatkozó szöveg és rendelet vizsgálatában. Ez az oka annak, hogy a szóban 
forgó szöveg története és a rendelet maga is olyannyira fontos a Regionális Fejlesztési 
Bizottság tagjai számára.

Mi indokolja a legkülső régiók mezőgazdaságának juttatott különleges támogatást?

A mezőgazdaság a legkülső régiókban két szempontból is stratégiai fontosságú. Egyfelől 
ezekben a régiókban a mezőgazdaság az egyik legszilárdabb támasza a foglalkoztatásnak és a 
gazdasági fejlődésnek, hiszen az aktív népesség nagy hányada ebben az ágazatban talál 
munkát. Másfelől a mezőgazdaság és a mezőgazdasági diverzifikáció szoros összefüggésben 
van az élelmiszer-ellátás biztonságával, amely annál is inkább alapvető e régiók számára, 
mivel magányos és az európai kontinenstől távol fekvő szigetes területekről van szó.

Mik a célkitűzések?

Az élelmezési önellátásra való képesség fokozása – amelynek a mezőgazdasági termékek 
behozatalának csökkenéséhez, illetve ezzel párhuzamosan az endogén mezőgazdasági 
termelés szintjének és a terményfélék számának emelkedéséhez kell vezetnie – központi 
kérdés a legkülső régiók, illetve fejlesztési stratégiáik számára.
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Ugyanakkor annak is világosnak kell lennie, hogy ez a kihívás nem azzal küzdhető le, hogy a 
hagyományos ágazatokat (banán, cukor, rum) újabbakkal helyettesítjük. A diverzifikálás és a 
mezőgazdaság termelési palettájának szélesítésére irányuló erőfeszítések akkor sikeresek, ha a 
hagyományos ágazatok is jól teljesítenek. A hagyományos ágazatok támogatása annál is 
szükségesebb, mivel elősegíti versenyképességük fenntartását az európai piacon a latin-
amerikai és AKCS-országok versenyével szemben. Az utóbbi országokban sokkal 
alacsonyabbak a termelési és a bérköltségek, ráadásul méretgazdaságossági okokból képesek 
olyan költségcsökkentésekre is, amelyeket a legkülső régiók – szigetjellegük, a hatalmas 
európai piactól való távolságuk, valamint nem állami, hanem regionális igazgatási rendszerük 
folytán – csak igen szerény mértékben engedhetnek meg maguknak. A hagyományos 
ágazatok termékeiből és származékos termékeiből eredő hasznot ugyanakkor méltányos 
módon meg kell osztani a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és a forgalmazók között 
annak érdekében, hogy tevékenységük révén valamennyien megfelelő megélhetéshez 
jussanak.

A mérleg? Milyen reformokra van szükség?

A mérleg, amely a megelőző POSEI programról (2006-tól máig) felállítható, jó és pozitív, 
mint ahogyan erről a Számvevőszék jelentése és az Európai Bizottság által rendelt és 2010-
ben közzétett összefoglaló is tanúskodik. Tehát a programot továbbra is fenn kell tartani, 
illetve a jövőben is folytatni kell, és ugyanez érvényes a programirányítás rugalmasságára is, 
amely a siker kulcsa. Ebből a szempontból az előadó szeretné hangsúlyozni, hogy az Európai 
Bizottságnak valamennyi nemzetközi kereskedelmi megállapodás megkötéséhez – ha a 
POSEI által támogatott ágazatok veszélybe kerülhetnek – hatásvizsgálatokat kell végeznie.

Mindazonáltal a POSEI célkitűzéseit jobban meg kell határozni, választ adva a legkülső 
régiók előtt álló kihívásokra is. Ennek érdekében a POSEI programban – függetlenül az 
összes többi célkitűzéstől – célkitűzéssé kell tenni az endogén mezőgazdaság fejlesztését és a 
behozatal csökkentését.

Ezzel egyidejűleg a POSEI program új céljai közé kell sorolni azon kutatási és képzési 
programoknak a végrehajtását, amelyek hozzájárulhatnak a magas hozzáadott értéket 
tartalmazó, fenntartható mezőgazdasági termelésmódok bevezetéséhez és fejlesztéséhez. Ezt 
az is indokolja, hogy a POSEI programot összhangba kell hozni a legkülső régiók számára új 
stratégiát meghirdető legutóbbi – 2008-as – bizottsági közleménnyel.

Nagy szükség van arra is, hogy a legkülső régiókban – valamennyiben, de elsősorban 
Franciaországban – a mezőgazdaságért felelős helyi önkormányzatok választott elnökeit a 
lehető leghamarább bevonják a POSEI programba. Mivel a POSEI középpontjában a helyi 
szint áll, a választott képviselőknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy élhessenek a rájuk 
háruló felelősséggel. 

A POSEI programjait végül rendszeresen központi értékeléseknek kell alávetni a Bizottság 
részéről annak érdekében, hogy a kitűzött célok reális és hatékony módon valósuljanak meg.
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MÓDOSÍTÁSOK

 a Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 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. 
cikke első albekezdésére és 43. cikke 
(2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 349. 
cikkére, 42. cikke első albekezdésére és 43. 
cikke (2) bekezdésére,

Indokolás

A rendelet jogalapját ki kell terjeszteni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. 
cikkére, amely kifejezetten az Európai Unió legkülső régióival foglalkozik.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió legkülső régiói támogatását 
célzó rendszer célkitűzéseinek 
hatékonyabb megvalósítása érdekében a 
POSEI programoknak tartalmazniuk kell 
olyan intézkedéseket, amelyek garantálják 
a mezőgazdasági termékekkel való ellátást, 
valamint a helyi mezőgazdasági termelés 
fenntartását és fejlődését. Indokolt 
harmonizálni az érintett régiókra 
vonatkozó programozás szintjét és 
rendszerbe foglalni a Bizottság és a 
tagállamok közötti partnerségi 
megközelítést.

(4) Az Unió legkülső régiói támogatását 
célzó rendszer célkitűzéseinek 
hatékonyabb megvalósítása érdekében a 
POSEI programoknak tartalmazniuk kell 
olyan intézkedéseket, amelyek garantálják 
a mezőgazdasági termékekkel való ellátást, 
valamint a minőségi helyi mezőgazdasági 
termelés fenntartását és fejlődését, 
figyelembe véve az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemmel kapcsolatos 
követelményeket. Indokolt harmonizálni az 
érintett régiókra vonatkozó programozás 
szintjét és rendszerbe foglalni a Bizottság, 
a tagállamok és a legkülső régiók 
választott megyei vagy regionális
hatóságai közötti partnerségi 
megközelítést.
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Módosítás 3

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 –
hatásvizsgálatokat vagy az esetleges 
következményekre vonatkozóan (az ENSZ 
által meghatározott kritériumok alapján) 
előzetes értékeléseket végez. A 
hatásvizsgálatok vagy az esetleges 
következményekre vonatkozó előzetes 
értékelések elvégzése után a Bizottság e 
vizsgálatok eredményeit – még a szóban 
forgó nemzetközi megállapodások 
megkötése előtt – eljuttatja az Európai 
Parlamenthez, a Tanácshoz és a legkülső 
régiók választott megyei vagy regionális 
hatóságaihoz.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A legkülső régiók alapvető 
mezőgazdasági termékekkel való 
ellátásának biztosítása, valamint e térségek 
rendkívül távoli elhelyezkedéséből fakadó 
többletköltségek mérséklése érdekében 
helyénvaló egyedi ellátási szabályokat 
bevezetni. A legkülső régiók kivételes 
földrajzi helyzetéből adódóan ugyanis az 
emberi fogyasztásra vagy feldolgozásra, 
valamint a mezőgazdasági inputanyagnak 
szánt alapvető termékekkel történő ellátás 
biztosítása ezekben a régiókban szállítási 
többletköltségekkel jár. Továbbá a távoli 
fekvésből következő egyéb objektív 

(6) A helyi termelés és a termelés 
fejlődésének sérelme nélkül a legkülső 
régiók alapvető mezőgazdasági 
termékekkel való ellátásának biztosítása, 
valamint e térségek rendkívül távoli 
elhelyezkedéséből fakadó többletköltségek 
mérséklése érdekében helyénvaló egyedi 
ellátási szabályokat bevezetni. A legkülső 
régiók kivételes földrajzi helyzetéből 
adódóan ugyanis az emberi fogyasztásra 
vagy feldolgozásra, valamint a 
mezőgazdasági inputanyagnak szánt 
alapvető termékekkel történő ellátás 
biztosítása ezekben a régiókban szállítási 
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tényezők, különösen a szigetjelleg és a 
kevés mezőgazdasági terület, a legkülső 
régiók gazdasági szereplői és termelői 
számára további korlátokat jelentenek, 
amelyek komolyan hátráltatják 
tevékenységüket. E hátrányok 
csökkenthetők az érintett termékek árának 
mérséklésével.

többletköltségekkel jár. Továbbá a távoli 
fekvésből következő egyéb objektív 
tényezők, különösen a szigetjelleg és a 
kevés mezőgazdasági terület, a legkülső 
régiók gazdasági szereplői és termelői 
számára további korlátokat jelentenek, 
amelyek komolyan hátráltatják 
tevékenységüket. E hátrányok 
csökkenthetők az érintett termékek árának 
mérséklésével.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az árak legkülső régiókban történő 
csökkentésével, valamint a régiók nagyon 
távoli elhelyezkedéséből származó 
többletköltségek mérséklésével kapcsolatos 
célkitűzések hatékony megvalósítása, és 
ezzel egyidejűleg az uniós termékek
versenyképességének megőrzése céljából 
indokolt támogatni az Unió termékeinek a 
legkülső régiókba történő szállítását. A 
támogatásnak figyelembe kell vennie a 
legkülső régiókba történő szállítás
többletköltségeit, a harmadik országokba 
irányuló kivitel esetén alkalmazott árakat, 
valamint a mezőgazdasági inputanyagok és 
a feldolgozásra szánt termékek esetében a 
távoli elhelyezkedésből, különösen az 
elszigeteltségből és kis területből adódó 
többletköltségeket.

(8) A legkülső régiókban – a nagyon távoli 
elhelyezkedésből származó 
többletköltségek mérséklésével – történő  
árcsökkentéssel kapcsolatos célkitűzések 
hatékony megvalósítása, és ezzel 
egyidejűleg a legkülső régiók termékei 
versenyképességének megőrzése céljából 
indokolt támogatni a legkülső régiókba 
történő termékszállítást. A támogatásnak 
figyelembe kell vennie e termékeknek a 
legkülső régiókba történő szállításával 
összefüggő többletköltségeket, a harmadik 
országokba irányuló kivitel esetén 
alkalmazott árakat, valamint a 
mezőgazdasági inputanyagok és a 
feldolgozásra szánt termékek esetében a 
távoli elhelyezkedésből, különösen az 
elszigeteltségből és kis területből adódó 
többletköltségeket.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
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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 latin-amerikai és AKCS-
országok által támasztott konkurenciával 
szemben, továbbá mert olyan új 
kereskedelmi megállapodásokat írtak alá 
latin-amerikai országokkal, illetve a 
Kereskedelmi Világszervezetben, amelyek 
nehéz helyzetbe taszítják ezeket az 
ágazatokat. Azonban a Bizottságnak és a 
tagállamoknak ügyelniük kell arra, hogy 
az úgynevezett hagyományos ágazatoknak 
juttatott támogatások ne akadályozzák 
egyéb, a diverzifikálás révén kialakuló 
állattenyésztési és növénytermesztési 
ágazatok fejlődését.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Megfelelő intézkedéseket kell 
azonban hozni az Azori-szigetek 
cukorfeldolgozó ágazata szükséges 
szerkezetátalakításának lehetővé tétele 
érdekében. Ezen intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük azt, hogy az azori-
szigeteki cukorágazat életképessé tételéhez 
biztosítani kell a termelés és feldolgozás 
bizonyos szintjét. Ennek fényében továbbra 
is engedélyezni kell, hogy egy 
meghatározott, ötéves időszakban az 
Azori-szigetekről az Unió többi részébe 
szállított cukor mennyisége – fokozatosan 
csökkentett éves határértékek mellett –
kivételesen meghaladja a hagyományos 
forgalmat. Mivel az újraszállítható 

(14) Megfelelő intézkedéseket kell 
azonban hozni az Azori-szigetek 
cukorfeldolgozó ágazata szükséges 
szerkezetátalakításának lehetővé tétele 
érdekében. Ezen intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük azt, hogy az azori-
szigeteki cukorágazat életképessé tételéhez 
biztosítani kell a termelés és feldolgozás 
bizonyos szintjét. Ennek fényében továbbra 
is szükséges annak engedélyezése, hogy az 
Azori-szigetekről az Unió többi részébe 
szállított cukor mennyisége meghaladja a 
hagyományos forgalmat. Mivel az 
újraszállítható mennyiségek szigorúan a 
helyi cukortermelés és -feldolgozás 
életképességének biztosításához szükséges 
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mennyiségek arányosak lesznek és
szigorúan a helyi cukortermelés és -
feldolgozás életképességének 
biztosításához szükséges mértékre 
korlátozódnak, az Azori-szigetekről 
származó, átmeneti cukorszállítás nem 
fogja az Unió belső piacát hátrányosan 
érinteni.

mértékre korlátozódnak, az Azori-
szigetekről származó cukorszállítás nem 
fogja az Unió belső piacát hátrányosan 
érinteni.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Mivel a rizst a helyi kereslet 
lefedésére nem kellő mennyiségben 
előállító Réunion táplálkozási szokásainak 
egyik alapvető eleme a rizs, helyénvaló 
továbbra is fenntartani e termék Réunion 
területére történő bevitelének teljes 
vámmentességét.

(17) Mivel a rizst a helyi kereslet 
lefedésére nem kellő mennyiségben 
előállító Réunion táplálkozási szokásainak 
egyik alapvető eleme a rizs, továbbá a 
helyszínen sok év óta működnek 
rizsfeldolgozó és rizsfehérítő üzemek, 
helyénvaló továbbra is fenntartani e termék 
Réunion területére történő bevitelének 
teljes vámmentességét.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A legkülső régiók mezőgazdasági 
termelőit ösztönözni kell, hogy minőségi 
termékeket állítsanak elő, valamint 
támogatni kell ezek forgalmazását. E 
célból előnyösnek bizonyulhat az Unió 
által bevezetett embléma használata.

(22) A legkülső régiók mezőgazdasági 
termelőit ösztönözni kell, hogy továbbra is
minőségi termékeket állítsanak elő, 
valamint támogatni kell ezek 
forgalmazását. E célból előnyösnek 
bizonyulhat az Unió által bevezetett 
embléma használata. A legkülső régiók 
termékeinek érvényre juttatása érdekében 
ösztönözni kellene az olyan minőségi 
jelzések használatát is, mint a címkék 
vagy a bejegyzett eredetmegjelölés.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A legkülső régiókból származó 
mezőgazdasági termények növény-
egészségügyi állapotával kapcsolatban 
sajátos problémák jelentkeznek, amelyek 
az éghajlati viszonyokkal, valamint az e 
területeken eddig kifejtett megelőző 
intézkedések elégtelenségével állnak 
összefüggésben. Indokolt ezért a károsítók 
– többek között biológiai módszerekkel is 
történő – leküzdésére programokat 
létrehozni és meghatározni az Unió e 
programok megvalósításában való 
pénzügyi részvételét.

(27) A legkülső régiókból származó 
mezőgazdasági termények növény-
egészségügyi állapotával kapcsolatban 
sajátos problémák jelentkeznek, amelyek 
az éghajlati viszonyokkal, valamint az e 
területeken eddig kifejtett megelőző 
intézkedések elégtelenségével állnak 
összefüggésben. Indokolt ezért a károsítók 
– elsősorban biológiai, a környezetet 
tiszteletben tartó és fenntartható
módszerekkel történő – leküzdésére, 
valamint a kutatásra és a képzésre
összpontosító programokat létrehozni és 
meghatározni az Unió e programok 
megvalósításában való pénzügyi 
részvételét.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A Madeirán és a Kanári-szigeteken a 
leginkább elterjedt mezőgazdasági kultúrát 
jelentő – és az Azori-szigetek számára is 
nagyon fontos – szőlőtermesztés 
fenntartása gazdasági és környezeti 
szempontból elengedhetetlen. A termelés 
támogatásának elősegítése céljából e 
régiókban sem a szőlőtermő területek 
termelésből való végleges kivonására adott 
támogatást, sem az 1234/2007/EK 
rendeletben előírt piaci mechanizmusokat 
nemcélszerű alkalmazni, a Kanári-
szigeteken történő krízislepárlás 
kivételével, amelynek alkalmazása akkor 
lehetséges, ha minőségi problémák miatt a 
piacon rendkívüli zavarok jelentkeznek. 

(28) A Madeirán és a Kanári-szigeteken a 
leginkább elterjedt mezőgazdasági kultúrát 
jelentő – és az Azori-szigetek számára is 
nagyon fontos – szőlőtermesztés 
fenntartása gazdasági, társadalmi és 
környezeti szükségszerűség. A termelés 
támogatásának elősegítése céljából e 
régiókban sem a szőlőtermő területek 
termelésből való végleges kivonására adott 
támogatást, sem az 1234/2007/EK 
rendeletben előírt piaci mechanizmusokat 
nemcélszerű alkalmazni, a Kanári-
szigeteken történő krízislepárlás 
kivételével, amelynek alkalmazása akkor 
lehetséges, ha minőségi problémák miatt a 
piacon rendkívüli zavarok jelentkeznek. 
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Ezenkívül Madeirának és az Azori-
szigeteknek az 1234/2007/EK rendelet által 
tiltott hibrid szőlőfajtákkal telepített 
területein műszaki és társadalmi-gazdasági 
nehézségek akadályozták az előírt 
határidőben történő teljes átállást. Az ezen 
szőlőterületekről származó bor kizárólag a 
helyi hagyományos borfogyasztást 
szolgálhatja.

Ezenkívül Madeirának és az Azori-
szigeteknek az 1234/2007/EK rendelet által 
tiltott hibrid szőlőfajtákkal telepített 
területein műszaki és társadalmi-gazdasági 
nehézségek akadályozták az előírt 
határidőben történő teljes átállást. Az ezen 
szőlőterületekről származó bor kizárólag a 
helyi hagyományos borfogyasztást 
szolgálhatja.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tejágazat komoly strukturális 
problémái és a megváltozott gazdasági 
környezet kihívásaira adott pozitív 
válaszok hiánya miatt Madeirán és 
Réunion szigetén a tehéntejtermelés 
számára nyújtott támogatás nem volt 
elegendő a hazai és a külső ellátás 
egyensúlyának biztosításához. 
Következésképpen az Unióból származó 
tejporból előállított UHT-tej előállítását 
továbbra is engedélyezni kell a helyi 
fogyasztás nagyobb fokú kielégítése 
érdekében. A fogyasztók megfelelő 
tájékoztatása érdekében elő kell írni, hogy 
a tejporból előállított UHT-tej címkéjén 
forgalmazáskor fel kell tüntetni az 
előállítási módot.

(30) A tejágazat komoly strukturális 
problémái és a megváltozott gazdasági 
környezet kihívásaira adott pozitív 
válaszadás nehézségei miatt Madeirán és 
Réunion szigetén a tehéntejtermelés 
számára nyújtott támogatás nem volt 
elegendő a hazai és a külső ellátás 
egyensúlyának biztosításához. 
Következésképpen az Unióból származó 
tejporból előállított UHT-tej előállítását 
továbbra is engedélyezni kell a helyi 
fogyasztás nagyobb fokú kielégítése 
érdekében, amennyiben ez az intézkedés 
nem gördít akadályokat a helyben termelt 
tej begyűjtése és értékesítése, továbbá a 
termelés fejlesztésére, valamint az arra 
irányuló erőfeszítések elé, hogy Réunion 
középtávon a tejtermelés szempontjából 
önellátóvá váljon. A fogyasztók megfelelő 
tájékoztatása érdekében elő kell írni, hogy 
a tejporból előállított UHT-tej címkéjén 
forgalmazáskor fel kell tüntetni az 
előállítási módot. E rendelkezés 
alkalmazhatóságát Martinique-on, 
Guyanában és Guadeloupe-on is 
biztosítani kellene, mihelyt Franciaország 
erre irányuló kérelmet terjeszt elő, 
amelyet azzal indokol, hogy a helyi 
szereplők szeretnének e rendelkezések 
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kedvezményezettjeivé válni, illetve képesek 
a tejágazat fejlesztését végrehajtani.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) E rendelet végrehajtása a legkülső 
régiók által élvezett eddigi egyedi 
támogatások szintjét nem érintheti. Ezért 
a megfelelő intézkedések végrehajtásához 
a tagállamoknak rendelkezniük kell az 
Unió által az egyes mezőgazdasági 
termékek tekintetében a 247/2006/EK 
rendelet keretén belül már megítélt 
támogatásnak megfelelő összegekkel.

(35) Az e rendeletben foglalt célkitűzések 
garantált megvalósítása és különösen a 
legkülső régiók mezőgazdasági 
termelésének megőrzése és szükséges 
fejlesztése érdekében felül kell vizsgálni az 
Unió által a legkülső régiók számára a 
247/2006/EK rendelet keretén belül már 
megítélt támogatásnak megfelelő 
összegeket.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) 2006 óta a legkülső régiók 
némelyikében, különösen az Azori-
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben növekedett az alapvető 
termékek iránti kereslet az állatállomány 
bővülése és a demográfiai nyomás 
következtében. Ezért növelni kell a 
költségvetés azon részét, amelyet a 
tagállamok az érintett térségek egyedi 
ellátási szabályai céljára felhasználhatnak.

(36) 2006 óta a legkülső régiók 
némelyikében, különösen az Azori-
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben növekedett az alapvető 
termékek iránti kereslet az állatállomány 
bővülése és a demográfiai nyomás 
következtében. Ezért növelni kell a POSEI 
programok éves költségvetési támogatását 
és ennek megfelelően a költségvetés azon 
részét, amelyet a tagállamok az érintett 
térségek egyedi ellátási szabályai céljára 
felhasználhatnak.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legkülső régiók ellátásának biztosítása 
az emberi fogyasztás vagy a feldolgozás 
szempontjából alapvető termékekkel, mint 
például a mezőgazdasági inputanyagok, 
mérsékelve a rendkívül távoli 
elhelyezkedésből fakadó 
többletköltségeket;

a) a legkülső régiók ellátásának biztosítása 
az emberi fogyasztás vagy a feldolgozás 
szempontjából alapvető termékekkel, mint 
például a mezőgazdasági inputanyagok, 
mérsékelve a rendkívül távoli 
elhelyezkedésből fakadó többletköltségeket 
a helyi termelés és a termelés fejlődésének 
sérelme nélkül;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a mezőgazdasági tevékenység
megőrzése és fejlesztése a legkülső 
régiókban, beleértve a termelést, a 
feldolgozást és a helyi termékek 
forgalmazását.

b) az ún. diverzifikációs állattenyésztési és 
növénytermesztési ágazatok 
fennmaradásának biztosítása és 
fejlesztése a legkülső régiókban, beleértve 
a termelést, a feldolgozást és a helyi 
termékek forgalmazását, aminek 
következtében – az endogén termékek 
mennyiségének növekedése és a behozatal 
csökkenése révén – jelentősen javulni fog 
a helyi lakosság önellátásra való 
képessége;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a legkülső régiókban folytatott ún. 
hagyományos mezőgazdasági 
tevékenységek fejlődésének fenntartása és 
versenyképességük erősítése, ideértve a 
helyi termékek előállítását, feldolgozását 
és forgalmazását, mindeközben ügyelve
arra, hogy az említett ágazatok 
termékeiből és melléktermékeiből 



PE462.637v03-00 14/30 AD\872439HU.doc

HU

származó haszon igazságosan oszoljék 
meg a termelők, a feldolgozók és a 
forgalmazók között;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a kutatás és az innováció ösztönzése a 
magas hozzáadott értéket tartalmazó, 
fenntartható mezőgazdasági termékek 
előállítása érdekében.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben megfogalmazott 
célokat a fenntartható fejlődés átfogó 
perspektívájában kell elérni, egyszerre 
tartva tiszteletben a környezetet és 
megfelelő jövedelmet garantálva a 
termelőknek és a gazdálkodóknak. Az e 
célok érdekében végzett munka során 
gondoskodni kell a gazdálkodók és a 
feldolgozók folyamatos képzéséről, a 
minőségi, teljesítőképes és fenntartható 
mezőgazdasági ágazatok fejlődésének 
ösztönzése érdekében.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a helyi mezőgazdasági termelést
támogató egyedi intézkedések a IV. fejezet 

b) a IV. fejezetben felsorolt helyi 
mezőgazdasági termelési ágakat támogató 
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szerint. egyedi intézkedések a 2. cikkben említett 
céloknak megfelelően.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Tagállamonként csak egy POSEI 
program nyújtható be az adott tagállam 
legkülső régiói tekintetében.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A POSEI program az érintett tagállam 
által legmegfelelőbbnek ítélt földrajzi 
szinten kerül kialakításra. A programot a 
tagállam által kijelölt illetékes hatóság 
készíti el, amely a megfelelő helyi szinten 
az illetékes hatóságokkal és szervekkel 
folytatott konzultációt követően benyújtja 
azt a Bizottsághoz jóváhagyás céljából a 6. 
cikkel összhangban.

(2) A POSEI programokat az érintett 
tagállam által erre kijelölt hatóság vagy 
hatóságok dolgozzák ki a
legmegfelelőbbnek ítélt földrajzi szinten.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mielőtt a POSEI programok 
tervezeteit jóváhagyásra benyújtanák a 
Bizottságnak, a megfelelő földrajzi szinten 
konzultációt kell folytatni róluk a 
hatóságokkal, az illetékes megyei vagy 
regionális önkormányzatokkal, az 
illetékes szervezetekkel, az érintett 
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képviseleti és/vagy szakmai szervezetekkel.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Tagállamonként csak egy POSEI 
program nyújtható be az adott tagállam 
legkülső régiói tekintetében.

(3) A tagállamok a Bizottsághoz és a 
POSEI által érintett összes szervezethez 
eljuttatják a POSEI programok 
kidolgozási folyamatát tükröző világos 
szervezési vázlatot.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A POSEI programok keretében hozott 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
az Unió jogával, a többi uniós politikával 
és az ezek alapján tett intézkedésekkel.

(1) A POSEI programok keretében hozott 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
az Unió jogával, a többi uniós politikával 
és az ezek alapján tett intézkedésekkel, az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 349. cikkének sérelme nélkül, a 
tekintetben, hogy ez elismeri, hogy a 
legkülső régiók esetében sajátos keret 
alkalmazására van szükség annak 
érdekében, hogy Unión belüli fejlődésük 
és méltányos beilleszkedésük egyedi és 
helyzetüknek megfelelő programok és 
eszközök révén megvalósulhasson.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kutatási projektek, vagy kutatási 
projektek támogatását célzó intézkedések, 

törölve
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valamint a 2009/470/EK tanácsi 
határozat9 keretében uniós támogatásra 
jogosult intézkedések támogatása;
__________________
9.HL L 155, 2009.6.18., 30. o.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a programok hatékony és megfelelő 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
hozott rendelkezések, ideértve a 
tájékoztatási, a nyomonkövetési és az 
értékelési intézkedéseket is, valamint a 
program értékelését szolgáló mennyiségi 
mutatók meghatározása;

c) a programok hatékony és megfelelő 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
hozott rendelkezések, ide értve a 
tájékoztatás-, a nyomonkövetési és az 
értékelési tevékenységet is, valamint az 
értékelést szolgáló mennyiségi mutatók 
meghatározása; ezek a rendelkezések 
többek között tartalmazzák a helyi 
termelést támogató fellépések nyomon 
követésével és értékelésével foglalkozó 
bizottság felállítását;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a programok végrehajtásában 
hatáskörrel rendelkező hatóságok és felelős 
szervezetek, valamint a megfelelő szintű 
kapcsolódó hatóságok vagy szervek és 
társadalmi-gazdasági partnerek 
megnevezése, valamint a lefolytatott 
egyeztetések eredménye.

d) a programok végrehajtásában 
hatáskörrel rendelkező hatóságok és felelős 
szervezetek, valamint a megfelelő szintű
illetékes hatóságok, megyei vagy 
regionális önkormányzatok, a kapcsolódó 
szervek és társadalmi-gazdasági partnerek 
megnevezése, valamint a lefolytatott 
egyeztetések eredménye.
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 29. cikk (2) és (3) 
bekezdésében foglalt pénzügyi felosztás 
keretében benyújtják a POSEI program 
tervezetét a Bizottságnak.

(1) A tagállamok a 29. cikk (2) és (3) 
bekezdésében foglalt pénzügyi felosztás 
keretében benyújtják a POSEI program 
tervezetét a Bizottságnak. A POSEI 
program tervezete csak akkor tekinthető 
alkalmasnak a Bizottsághoz való 
benyújtásra, ha a választott megyei vagy 
helyi önkormányzatok elnökei is 
megkapták.

Módosítás 30

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 
választott megyei vagy helyi hatóságokkal 
való konzultációt követően 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.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Nem nyújtható támogatás az olyan 
termékekkel való ellátásra, amelyek egy 
másik legkülső régióban az egyedi ellátási 
szabályok által biztosított kedvezményben 
már részesültek.

(3) Nem nyújtható támogatás az olyan 
termékekkel való ellátásra, amelyek egy 
másik legkülső régióban az egyedi ellátási 
szabályok által biztosított kedvezményben 
már részesültek, tiszteletben tartva a 
kedvezmények továbbításáról szóló 12. 
cikket.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem alkalmazandó 
Franciaország tengerentúli megyéi között 
zajló kereskedelemre.

Az első albekezdés nem alkalmazandó 
Franciaország tengerentúli megyéi között, 
valamint a Franciaország tengerentúli 
megyéi (DOM) között, illetve a 
Franciaország tengerentúli megyéi 
(DOM) és tengerentúli területei (TOM) 
között zajló kereskedelemre. Ugyanakkor 
a Franciaország tengerentúli megyéi 
közötti kereskedelemben alkalmazandó a 
kedvezmények 12. cikkben szabályozott 
továbbítása.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 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

a) harmadik országokba exportálnak vagy 
az Unió többi részébe szállítanak,
legfeljebb a hagyományos kivitelnek és 
hagyományos szállításnak megfelelően 
meghatározott mennyiségben. Ezeket a 
mennyiségeket a Bizottság végrehajtási 
aktus keretében rögzíti az 1989 és 2010 
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szállítása és kivitele alapján; közötti legjobb három év ellenőrzött
átlagos szállítását és kivitelét véve alapul;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) regionális kereskedelem keretében a 
Bizottság által végrehajtási aktusban 
meghatározott célállomásoknak és 
feltételeknek megfelelően harmadik 
országokba exportálnak;

b) regionális kereskedelem keretében 
harmadik országokba exportálnak;

Indokolás

A Bizottság által javasolt megfogalmazás erősen korlátozza a legkülső régiók agráripari 
ágazatának növekedését azáltal, hogy elavult mennyiségeket és nem a jelenlegi helyzetet 
tükröző kiviteli célterületeket szab meg.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Azori-szigetekről Madeirára, 
valamint Madeiráról az Azori-szigetekre 
szállítanak;

törölve

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek között szállítanak;

Módosítás 37
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Madeiráról a Kanári-szigetekre vagy a 
Kanári-szigetekről Madeirára szállítanak;

törölve

Módosítás 38

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 kapcsolatokat 
ápolnak.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés első albekezdés a) 
pontjától eltérve egy ötéves időtartam 
során az egyes években legfeljebb az 
alábbi mennyiségű cukor (1701 KN-kód) 
szállítható az Azori-szigetekről az Unió 
többi részébe:

(5) A (2) bekezdés első albekezdés a) 
pontjától eltérve egy ötéves időtartam 
során az egyes években legfeljebb 3000 
tonna cukor (1701 KN-kód) szállítható az 
Azori-szigetekről az Unió többi részébe:

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A programnak a helyi mezőgazdasági 
termelés javát szolgáló intézkedései 
legalább az alábbi elemeket tartalmazzák:

(2) A programnak a helyi mezőgazdasági 
termelés javát szolgáló és a 2. cikkben 
megnevezett célkitűzéseknek megfelelő
intézkedései legalább az alábbi elemeket 
tartalmazzák:

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a javasolt stratégia leírása, prioritások 
meghatározása és számszerűsített általános 
és működési célkitűzések, valamint a 
gazdasági, környezeti és szociális –
ideértve a foglalkoztatást is – területen 
várható hatások felmérése;

b) a javasolt stratégia leírása, prioritások 
meghatározása és számszerűsített általános 
és működési célkitűzések, valamint a 
gazdasági, környezeti és szociális –
ideértve a foglalkoztatást is – területen 
várható hatások, illetve a helyi termékek 
minőségének felmérése;

Módosítás 42

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 
célkitűzések közül egy vagy több elérése 
érdekében.

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

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok, miután a projektet 
engedélyezték, a banki 
előfinanszírozáshoz szükséges eljárás 
megkönnyítése érdekében tanúsítványt 
adhatnak ki a kedvezményezettnek.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt embléma 
alkalmazási feltételeire az érintett szakmai 
szervezetek tesznek javaslatot. E 
javaslatokat a nemzeti hatóságok 
véleményükkel együtt eljuttatják a 
Bizottsághoz.

(2) Az (1) bekezdésben előírt embléma 
alkalmazási feltételeire az érintett szakmai 
szervezetek tesznek javaslatot. E 
javaslatokat a nemzeti hatóságok a 
választott megyei vagy helyi hatóságokkal 
való konzultációt követően véleményükkel 
együtt eljuttatják a Bizottsághoz.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 39. 
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.

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 39. 
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 és kanári-szigeteki teraszokat 
tartó kőfalaknak a megóvására irányuló 
intézkedés esetében.

Módosítás 46



PE462.637v03-00 24/30 AD\872439HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1234/2007/EK rendelet 114. cikkének 
(2) bekezdésétől eltérve Madeirán és 
Réunion francia tengerentúli megyében 
megengedett, hogy a helyi fogyasztási 
szükségletek erejéig az Unióból származó 
tejpor visszaalakításával állítsanak elő 
UHT-tejet, mindaddig, amíg ez az 
intézkedés nem akadálya annak, hogy a 
helyben termelt tejet begyűjtsék és 
értékesíteni tudják. A termék csak helyi 
fogyasztást szolgálhat.

Az 1234/2007/EK rendelet 114. cikkének 
(2) bekezdésétől eltérve Madeirán és 
Réunion francia tengerentúli megyében 
megengedett, hogy a helyi fogyasztási 
szükségletek erejéig az Unióból származó 
tejpor visszaalakításával állítsanak elő 
UHT-tejet, mindaddig, amíg ez az 
intézkedés nem akadálya annak, hogy a 
helyben termelt tejet begyűjtsék és 
értékesíteni tudják. Ha az érintett tagállam 
alá tudja támasztani, hogy Guadeloupe és 
Martinique francia tengerentúli megyék 
esetében indokolt bevezetni ezt az 
intézkedést, a Bizottság adott esetben 
felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a 
33. cikk értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el és 
kiterjessze a szóban forgó intézkedést 
ezekre a megyékre. A termék csak helyi 
fogyasztásra szolgálhat.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden egyes pénzügyi év tekintetében az 
Unió finanszírozza a III. és IV. fejezetben 
foglalt rendelkezéseket évente legfeljebb a 
következő összeggel:

Minden egyes pénzügyi év tekintetében az 
Unió finanszírozza a III. és IV. fejezetben 
foglalt rendelkezéseket évente 
minimálisan a következő összeggel:
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 2 oszlop – 1 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

278,41 millió EUR, 306,41 millió EUR,

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 2 oszlop – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106,21 millió EUR, 117,21 millió EUR,

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 2 oszlop – 3 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

268,42 millió EUR. 295,42 millió EUR.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unió minden egyes pénzügyi 
évben finanszírozza a III. és IV. 
fejezetben foglalt intézkedéseket, 
amelyeknek tartalmazniuk kell az egyedi 
ellátási szabályok által biztosított 
kedvezmény keretében Portugália és 
Franciaország számára szükségesnek ítélt 
20%-os tényleges emelést.
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – 2 oszlop – 1 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24,8 millió EUR, 28,6 millió EUR

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Miután Mayotte területe megkapja a 
legkülső régió státuszát, a Bizottság új 
javaslatot készít a tengerentúli megyék 
számára előirányzott költségvetési keret 
arányos megnövelésére, oly módon, hogy 
ez figyelembe vegye Mayotte területének 
legkülső régióvá válását, és azzal a céllal, 
hogy tartalmazza a Mayotte-ra a 
továbbiakban vonatkozó specifikus 
rendelkezéseket is.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Bizottság ügyel rá, hogy a 
támogatási keretek ugyanazon tagállam 
legkülső régiói között történő felosztása ne 
juttassa e régiók valamelyikét 
aránytalanul hátrányos helyzetbe.
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Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tanulmányok, bemutatóprojektek, 
képzés és technikai segítségnyújtási 
intézkedések finanszírozásának ésszerű és 
arányos kiosztásának biztosítása érdekében 
a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus keretében meghatároz egy éves 
maximum összeget ezen intézkedésekre.

(4) A tanulmányok, kutatási és innovációs 
programok, bemutatóprojektek, képzés és 
technikai segítségnyújtási intézkedések 
finanszírozásának ésszerű és arányos 
kiosztásának biztosítása érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus keretében egy éves 
maximumösszeget határoz meg ezen 
intézkedésekre.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tájékoztatás és jelentések Tájékoztatás, jelentések és 
hatásvizsgálatok.

Módosítás 57

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 
Bizottságnak az e rendeletben előírt 
intézkedések előző évi végrehajtásáról.

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

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés



PE462.637v03-00 28/30 AD\872439HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Legkésőbb 2015. június 30-ig, és 
azután ötévente a Bizottság általános 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz az e rendelet keretében
(beleértve a banánágazatot) végzett 
tevékenység hatásáról, és szükség esetén a 
jelentéshez javaslatokat csatol.

(3) Legkésőbb 2015. június 30-ig, és 
azután ötévente a Bizottság általános 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz az e rendelet keretében (és 
ezen belül a banánágazatban és a 
tejiparban) végzett tevékenység hatásáról,
kiemelve a 2. cikkben meghatározott 
célkitűzésekkel szemben megvalósított 
fellépések hatását, és szükség esetén a 
jelentéshez javaslatokat csatol.
Elkészülésük után ezeket az értékeléseket 
haladéktalanul lefordítják spanyol, 
francia és portugál nyelvre, és továbbítják 
őket a legkülső régiók választott megyei 
vagy regionális hatóságaihoz.

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Valahányszor az Unió olyan 
kereskedelmi tárgyalásokba kezd 
harmadik országokkal, illetve harmadik 
regionális szervezetekkel vagy nemzetközi 
szervezetekkel, amelyek feltételezhetően 
érintik a POSEI program által támogatott 
mezőgazdasági ágazatokat, és 
valahányszor a közös agrárpolitika 
jelentős módosításait tervezi, 
hatásvizsgálatokat vagy előzetes 
felméréseket kell készíteni a legkülső 
régiók mezőgazdaságára nézve várható 
következményekről. E hatásvizsgálatok 
vagy felmérések kritériumaiként a 
Bizottság az ENSZ által e téren 
meghatározottakat alkalmazza.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A (3a) bekezdés értelmében végzett 
hatástanulmányokat követően szükség 
esetén olyan módosításokat kell javasolni, 
amelyek révén a legkülső régiók 
mezőgazdasága a leginkább 
alkalmazkodhat az új helyzethez.
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