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KORTFATTAD MOTIVERING

Det tog 30 år för begreppet ”yttersta randområden” att växa fram och etableras i Europeiska 
gemenskapen. De viktigaste redskapen har varit EU-domstolens dom i målet Hansen från 
1978, Europaparlamentets betänkande från 1987 av Giosuè Ligios samt Europeiska rådets och 
Europeiska kommissionens ståndpunkter. Under 1989 började man ta hänsyn till de yttersta 
randområdenas särdrag genom att inrätta en lämplig rättslig ram som gjorde det möjligt att 
anta åtgärder för en bättre och mer jämlik integration av de yttersta randområdena i 
Europeiska gemenskapen. I Amsterdamfördraget konsoliderades de rättsliga grunderna för 
specifika åtgärder till förmån för de yttersta randområdena. I Lissabonfördraget fastslogs att 
de yttersta randområdena kännetecknas av sitt stora avstånd till den inre marknaden och sina 
bestående begränsningar som ger dem en mycket säregen ställning i EU, vilket gör det 
motiverat att anta anpassade åtgärder.

Eftersom 1989 var det år då EU började erkänna de yttersta randområdenas särdrag är det 
också ett viktigt årtal för Poseiprogrammet. Poseiprogrammet är det första program som EU 
inrättade för att hantera de yttersta randområdenas särdrag.

Detta är ett argument för att Poseiförordningens rättsliga grund även fortsättningsvis bör 
utgöras av artikel 349 i EUF-fördraget (tidigare artikel 299.2) i kombination med 
artikel 42 första stycket och artikel 43.2.

I artikel 349 tilldelas utskottet för regional utveckling en särskild och framskjuten roll i 
granskningen av alla rättsakter eller förordningar som gäller de yttersta randområdena. Därför 
anser ledamöterna i detta utskott att rättsaktens bakgrund är lika viktig som själva 
förordningen.

Varför ett särskilt jordbruksstöd för de yttersta randområdena?

Jordbruket är i två avseenden en strategisk ekonomisk sektor i de yttersta randområdena. För 
det första är jordbruket en av de viktigaste källorna till sysselsättning och ekonomisk 
utveckling i dessa regioner, eftersom en stor del av den arbetsföra befolkningen på något sätt 
är knuten till jordbruket. För det andra hänger jordbruket och dess diversifiering ihop med 
livsmedelstryggheten, som är särskilt viktig i dessa områden med tanke på deras isolering, 
ökaraktär och avlägsna belägenhet. 

Vilka är målen?

Ett viktigt mål för de yttersta randområdena och deras utvecklingsstrategier är att uppnå en 
bättre livsmedelsförsörjning som bör leda till minskad import av jordbruksprodukter och 
samtidigt en ökad och mer varierad inhemsk jordbruksproduktion. 

Vi måste dock inse att denna utmaning inte handlar om att ersätta den traditionella 
jordbruksverksamheten (banan, socker och rom) med nya jordbruksverksamheter. Arbetet 
med att diversifiera jordbruket går bra när den traditionella jordbruksverksamheten fungerar 
väl. Stödet till traditionell jordbruksverksamhet är särskilt viktigt eftersom det gör det möjligt 
för de yttersta randområdena att behålla sin konkurrenskraft på den europeiska marknaden 
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gentemot länderna i Latinamerika och AVS-länderna. Dessa länder har mycket lägre löne-
och produktionskostnader, och de kan dessutom göra kostnadsbesparingar som de yttersta 
randområdena endast kan göra i begränsad mån eftersom de är öar som är belägna långt från 
den inre marknaden och eftersom de är regioner och inte stater. Vinsterna från de traditionella 
jordbruksprodukterna och biprodukterna måste dock delas rättvist mellan jordbrukare, 
bearbetningsföretag och leverantörer för att alla ska kunna leva ett värdigt liv genom sin 
verksamhet.

Utvärdering och tänkbara reformer

Det föregående Poseiprogrammet (från 2006–2011) kan utvärderas positivt, vilket framgår av 
Europeiska revisionsrättens rapport och den rapport som utarbetades på uppdrag av 
kommissionen och offentliggjordes 2010. Därför är det lämpligt att bibehålla och bevara detta 
instrument och den flexibla förvaltning som kännetecknar programmet och som har gjort det 
så framgångsrikt. Här anser föredraganden att det är viktigt att betona att kommissionen bör 
genomföra konsekvensbedömningar varje gång EU ingår ett internationellt handelsavtal som 
kan utgöra ett hot mot jordbruksverksamhet som får stöd från Poseiprogrammet.

Poseiprogrammets mål måste dock definieras bättre och motsvara de yttersta randområdenas 
särskilda utmaningar. Därför måste man fastställa ett mål om att utveckla det inhemska 
jordbruket och minska importen, och detta mål ska vara oberoende av programmets övriga 
mål.

Genomförandet av utbildnings- och forskningsprogram som kan bidra till framväxandet och 
utvecklingen av hållbara jordbruksmetoder med högt mervärde måste också utgöra en ny del 
av Poseiprogrammets mål. Detta gäller också den nödvändiga anpassningen av 
Poseiprogrammet till kommissionens senaste meddelande från 2008 om den nya strategin för 
de yttersta randområdena.

De valda ordförandena för de lokala jordbruksmyndigheterna i de yttersta randområdena 
måste i samtliga områden, i synnerhet de franska områdena, vara så delaktiga i 
Poseiprogrammet som möjligt. Den lokala verksamheten är kärnan i Poseiprogrammet, och 
därför måste ordförandena kunna bära sin del av ansvaret. 

Slutligen måste Poseiprogrammen utvärderas regelbundet av kommissionen för att målen 
verkligen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling 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 
artiklarna 349, 42 första stycket och 43.2,

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att göra det lättare att förverkliga 
målen för ordningen till förmån för 
unionens yttersta randområden bör 
åtgärderna inom Poseiprogrammen 
garantera såväl försörjningen med 
jordbruksprodukter som bevarandet och 
utvecklingen av den lokala 
jordbruksproduktionen. 
Programplaneringen bör ske närmare de 
berörda regionerna och strategin med 
partnerskap mellan kommissionen och
medlemsstaterna bör tillämpas 
systematiskt.

(4) För att göra det lättare att förverkliga 
målen för ordningen till förmån för 
unionens yttersta randområden bör 
åtgärderna inom Poseiprogrammen 
garantera såväl försörjningen med 
jordbruksprodukter som bevarandet och 
utvecklingen av den lokala 
jordbruksproduktionen. 
Programplaneringen bör ske närmare de 
berörda regionerna och strategin med 
partnerskap mellan kommissionen,
medlemsstaterna och de yttersta 
randområdena bör tillämpas systematiskt.

Or. fr
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att inte målen för 
Posei-ordningen ska äventyras bör 
kommissionen genomföra 
konsekvensanalyser varje gång 
förhandlingar förs om internationella 
handelsavtal och de sektorer som får stöd 
genom Posei kan vara hotade.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att man effektivt ska kunna uppnå 
målet att sänka priserna i de yttersta 
randområdena och lindra de merkostnader 
som uppstår till följd av deras läge i 
unionens yttersta randområden, men 
samtidigt bibehålla unionsprodukternas 
konkurrenskraft, bör stöd beviljas för 
leverans av unionsprodukter till de yttersta 
randområdena. Vid fastställandet av stöden 
bör hänsyn tas till merkostnaderna för
transport till de yttersta randområdena och 
de priser som gäller vid export till 
tredjeländer samt, när det gäller insatsvaror 
i jordbruket eller produkter avsedda för 
bearbetning, till merkostnader på grund av 
regionernas läge i unionens yttersta 
randområden, särskilt deras ökaraktär och 
ringa storlek.

(8) För att man effektivt ska kunna uppnå 
målet att sänka priserna i de yttersta 
randområdena och lindra de merkostnader 
som uppstår till följd av deras läge i 
unionens yttersta randområden, men 
samtidigt bibehålla konkurrenskraften för 
de yttersta randområdenas 
jordbruksprodukter, bör stöd beviljas för 
leverans av produkter till de yttersta 
randområdena. Vid fastställandet av stöden 
bör hänsyn tas till merkostnaderna i 
samband med transport av dessa produkter 
till de yttersta randområdena och de priser 
som gäller vid export till tredjeländer samt, 
när det gäller insatsvaror i jordbruket eller 
produkter avsedda för bearbetning, till 
merkostnader på grund av regionernas läge 
i unionens yttersta randområden, särskilt 
deras ökaraktär och ringa storlek.

Or. fr
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Stödet till de traditionella sektorerna 
framstår som ännu nödvändigare 
eftersom det gör det möjligt för dem att 
behålla sin konkurrenskraft på den 
europeiska marknaden i konkurrens med 
de latinamerikanska länderna och 
AVS-länderna, och eftersom nya 
handelsavtal som innebär svårigheter för 
dessa sektorer nyligen har ingåtts med 
latinamerikanska länder och WTO. 
Kommissionen bör dock se till att stödet 
till de så kallade traditionella sektorerna 
(bananer och sockerrör) inte skadar 
utvecklingen för samtliga övriga 
animalie- och vegetabiliesektorer som 
innebär diversifieringsmöjligheter.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) När det gäller bearbetade produkter 
bör handel vara tillåten mellan de yttersta 
randområdena, i syfte att möjliggöra 
handel mellan dem. Hänsyn bör också tas 
till den regionala handeln samt den 
traditionella exporten eller sändningarna 
med den övriga unionen eller med
tredjeländer, och därför bör sådan export 
av bearbetade produkter som svarar mot 
traditionella handelsflöden tillåtas för alla 
dessa regioner. Det är i klarhetssyfte 

(13) När det gäller bearbetade produkter 
bör handel vara tillåten mellan de yttersta 
randområdena, i syfte att möjliggöra 
handel mellan dem. Hänsyn bör också tas 
till den regionala handeln samt exporten 
eller sändningarna från de yttersta 
randområdena till den övriga unionen eller 
till tredjeländer, och därför bör sådan 
export av bearbetade produkter tillåtas för 
alla dessa regioner.
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lämpligt att fastställa en referensperiod 
för fastställandet av traditionellt 
exporterade eller avsända kvantiteter.

Or. fr

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Lämpliga åtgärder bör vidtas för en 
nödvändig omstrukturering av 
sockerbearbetningssektorn på Azorerna. En 
viss produktions- och bearbetningsnivå 
måste säkerställas, om sockersektorn på
Azorerna ska vara livskraftig, vilket bör 
beaktas i dessa åtgärder. Mot denna 
bakgrund bör sändningarna av socker från 
Azorerna till den övriga unionen även i 
fortsättningen undantagsvis tillåtas att 
överskrida de traditionella flödena under 
en tid begränsad till fem år och med en 
gradvis årlig minskning av 
maximikvantiteterna. Eftersom de 
kvantiteter som får återsändas kommer att 
vara proportionella och begränsade till vad 
som är absolut nödvändigt för att 
säkerställa den lokala sockerproduktionens 
och sockerbearbetningens livskraft, 
kommer den tillfälliga sändningen av 
socker från Azorerna inte att påverka 
unionens inre marknad negativt.

(14) Lämpliga åtgärder bör vidtas för en 
nödvändig omstrukturering av 
sockerbearbetningssektorn på Azorerna. En 
viss produktions- och bearbetningsnivå 
måste säkerställas, om sockersektorn på 
Azorerna ska vara livskraftig, vilket bör 
beaktas i dessa åtgärder. Mot denna 
bakgrund är det nödvändigt att
sändningarna av socker från Azorerna till 
den övriga unionen även i fortsättningen 
tillåts att överskrida de traditionella 
flödena. Eftersom de kvantiteter som får 
återsändas kommer att vara begränsade till 
vad som är absolut nödvändigt för att 
säkerställa den lokala sockerproduktionens 
och sockerbearbetningens livskraft, 
kommer sändningen av socker från 
Azorerna inte att påverka unionens inre 
marknad negativt.

Or. fr
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom ris är en av basvarorna i 
kosthållningen i det franska 
utomeuropeiska departementet Réunion, 
som inte producerar tillräckligt med ris 
för att täcka de lokala behoven, bör 
importen av denna produkt till Réunion 
även i fortsättningen vara befriad från alla 
importtullar.

(17) Eftersom ris är en av basvarorna i 
kosthållningen i det franska 
utomeuropeiska departementet Réunion 
bör importen av denna produkt till Réunion 
även i fortsättningen vara befriad från alla 
importtullar.

Or. fr

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Jordbruksproducenterna i de yttersta 
randområdena bör uppmuntras att leverera 
kvalitetsprodukter och saluföringen av 
dessa produkter bör stödjas. För detta 
ändamål kan det vara lämpligt att använda 
unionens grafiska symbol.

(22) Jordbruksproducenterna i de yttersta 
randområdena bör uppmuntras att leverera 
kvalitetsprodukter och saluföringen av 
dessa produkter bör stödjas. För detta 
ändamål kan det vara lämpligt att använda 
unionens grafiska symbol. Kontrollerade 
ursprungsbeteckningar bör också 
uppmuntras och underlättas för att främja 
produkter från de yttersta randområdena.

Or. fr

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Jordbruksproduktionen i de yttersta (27) Jordbruksproduktionen i de yttersta 
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randområdena har särskilda 
växtskyddsproblem, som hänger samman 
med klimatförhållandena och de 
otillräckliga bekämpningsåtgärder som 
hittills satts in. Det bör därför genomföras 
program för bekämpning av skadliga 
organismer, även genom biologiska 
metoder. Ett ekonomiskt stöd från unionen 
för genomförandet av programmen bör 
fastställas.

randområdena har särskilda 
växtskyddsproblem, som hänger samman 
med klimatförhållandena och de 
otillräckliga bekämpningsåtgärder som 
hittills satts in. När det gäller bekämpning 
av skadliga organismer bör det därför 
genomföras program för bekämpning och 
forskning, främst med inriktning på 
biologiska och miljövänliga metoder. Ett 
ekonomiskt stöd från unionen för 
genomförandet av programmen bör 
fastställas.

Or. fr

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Stödet till komjölksproduktionen på 
Madeira och det franska utomeuropeiska 
departementet Réunion har inte räckt till 
för att upprätthålla jämvikten mellan 
intern och extern försörjning, bland annat 
på grund av de stora strukturella 
svårigheter som sektorn lider av och dess 
bristande kapacitet att svara positivt på 
nya ekonomiska förutsättningar. Därför 
bör produktionen av rekonstituerad 
UHT-mjölk framställd av 
skummjölkpulver med ursprung i unionen 
vara tillåten också i fortsättningen, så att 
den lokala konsumtionen kan täckas i 
större utsträckning. För att konsumenten 
ska få korrekt information bör det införas 
en skyldighet att på märkningen ange med 
vilken metod den UHT-behandlade 
mjölken har framställts.

(30) Stödet till komjölksproduktionen på 
Madeira och det franska utomeuropeiska 
departementet Réunion är nödvändigt, 
bland annat på grund av de stora 
strukturella svårigheter som sektorn lider 
av. Därför bör produktionen av 
rekonstituerad UHT-mjölk framställd av 
skummjölkpulver med ursprung i unionen 
vara tillåten också i fortsättningen, så att 
den lokala konsumtionen kan täckas i 
större utsträckning, utan att behovet av att 
vidmakthålla sektorns utveckling tappas 
ur sikte. För att konsumenten ska få 
korrekt information bör det införas en 
skyldighet att på märkningen ange med 
vilken metod den UHT-behandlade 
mjölken har framställts och hur stor andel 
färsk mjölk respektive skummjölkpulver 
som har använts.

Or. fr
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Sedan 2006 har behovet av 
basprodukter ökat i vissa av de yttersta 
randområdena, särskilt Azorerna och de 
franska utomeuropeiska departementen, på 
grund av djurbeståndens utveckling och det 
demografiska trycket. Den del av budgeten 
som medlemsstaterna kan använda för den 
särskilda försörjningsordningen för de 
berörda regionerna bör därför ökas.

(36) Sedan 2006 har behovet av 
basprodukter ökat i vissa av de yttersta 
randområdena, särskilt Azorerna och de 
franska utomeuropeiska departementen, på 
grund av djurbeståndens utveckling och det 
demografiska trycket. Det årliga 
budgetanslaget för Posei, och därmed den 
del av budgeten som medlemsstaterna kan 
använda för den särskilda 
försörjningsordningen för de berörda 
regionerna, bör därför ökas.

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara och utveckla 
jordbruksverksamheten i de yttersta 
randområdena, inbegripet produktionen, 
bearbetningen och saluföringen av lokala 
produkter.

b) Vidmakthålla och utveckla animalie-
och vegetabiliesektorer som innebär 
diversifieringsmöjligheter i de yttersta 
randområdena, inbegripet produktionen, 
bearbetningen och saluföringen av lokala 
produkter, samtidigt som 
lokalbefolkningens självförsörjning 
förbättras avsevärt genom ökad inhemsk 
produktion och minskad import.

Or. fr
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Bevara utvecklingen och stärka 
konkurrenskraften för traditionell 
jordbruksverksamhet, inbegripet 
produktion, bearbetning och saluföring av 
dessa produkter, samtidigt som en rättvis 
fördelning säkras mellan producenter, 
bearbetningsföretag och distributörer av 
inkomsterna från dessa produkter och 
biprodukter från de traditionella 
jordbrukssektorerna (bananer, socker och 
rom).

Or. fr

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Främja forskning och innovation, 
främst för att göra det möjligt för en 
hållbar jordbruksproduktion med högt 
mervärde att växa fram.

Or. fr

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De mål som beskrivs i punkt 1 ska 
genomföras med hållbar utveckling som 
övergripande ram, så att hänsyn tas till 
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miljön samtidigt som producenter och 
jordbrukare garanteras rimliga 
inkomster. Genomförandet av målen ska 
också präglas av en strävan att 
tillförsäkra jordbrukare och 
bearbetningsföretag kontinuerlig 
utbildning, för att främja utveckling av 
högkvalitativa, effektiva och hållbara 
jordbrukssektorer.

Or. fr

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) särskilda åtgärder till förmån för lokal 
jordbruksproduktion i enlighet med 
kapitel IV.

b) särskilda åtgärder till förmån för lokal 
jordbruksproduktion som innebär 
diversifieringsmöjligheter inom animalie-
och vegetabiliesektorn i enlighet med 
kapitel IV.

Or. fr

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) särskilda åtgärder till förmån för 
traditionell jordbruksproduktion i enlighet 
med kapitel IV,

Or. fr



PE462.637v01-00 14/26 PA\862651SV.doc

SV

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) åtgärder som möjliggör utveckling av 
forsknings- och innovationsprogram för 
att en hållbar jordbruksproduktion med 
högt mervärde ska kunna växa fram. 

Or. fr

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En medlemsstat får lägga fram endast 
ett Poseiprogram för sina yttersta 
randområden.

Or. fr

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Poseiprogrammet ska upprättas på den 
geografiska nivå som den berörda 
medlemsstaten bedömer vara lämpligast. 
Det ska utarbetas av de behöriga 
myndigheter som utsetts av nämnda 
medlemsstat, vilka efter samråd med 
behöriga myndigheter och organisationer 
på lämplig geografisk nivå ska överlämna 
det till kommissionen för godkännande i 
enlighet med artikel 6.

2. Poseiprogrammen ska upprättas av den 
eller de myndigheter som utsetts av den 
berörda medlemsstaten på den geografiska 
nivå som bedöms som lämpligast.
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Or. fr

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Myndigheter, behöriga lokala 
förvaltningar, behöriga organisationer 
och berörda representant- och/eller 
branschorganisationer på lämplig 
geografisk nivå ska rådfrågas om projekt 
inom ramen för Poseiprogrammen innan 
de läggs fram för kommissionen för 
godkännande.

Or. fr

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En medlemsstat får lägga fram endast 
ett Poseiprogram för sina yttersta 
randområden.

3. Medlemsstaterna ska för kommissionen 
och alla organisationer som berörs av 
Posei lägga fram ett tydligt 
organisationsschema över processen med 
inrättande av Poseiprogrammen.

Or. fr

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas inom ramen för 1. De åtgärder som vidtas inom ramen för 
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Poseiprogrammen måste vara förenliga 
med unionsrätten samt konsekventa i 
förhållande till unionens politik inom andra 
områden och de åtgärder som vidtas i 
enlighet med denna.

Poseiprogrammen måste vara förenliga 
med unionsrätten samt konsekventa i 
förhållande till unionens politik inom andra 
områden och de åtgärder som vidtas i 
enlighet med denna, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 349 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
enligt vilken de yttersta randområdena 
tillåts tillämpa ett annat regelverk för att 
möjliggöra utveckling och rättvis 
integration i unionen med hjälp av 
särskilda program och instrument som är 
anpassade till deras situation.

Or. fr

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) En motivering som visar att de olika 
programåtgärderna är förenliga med de 
mål som anges i artikel 2 samt en 
definition av kriterier och uppgifter för 
uppföljning och utvärdering.

Or. fr

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Uppgifter om de behöriga myndigheter 
och organ som är ansvariga för 
programgenomförandet samt om 
associerade myndigheter eller organ och 
socioekonomiska partner på lämplig nivå, 
tillsammans med resultaten av genomförda 

d) Uppgifter om de behöriga myndigheter 
och organ som är ansvariga för 
programgenomförandet samt om 
myndigheter, behöriga lokala 
förvaltningar, associerade organ och 
socioekonomiska partner på lämplig nivå, 
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samråd. tillsammans med resultaten av genomförda 
samråd.

Or. fr

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska för kommissionen 
lägga fram ett förslag till Poseiprogram 
inom ramen för det finansiella anslag som 
anges i artikel 29.2 och 29.3.

1. Medlemsstaterna ska för kommissionen 
lägga fram ett förslag till Poseiprogram 
inom ramen för det finansiella anslag som 
anges i artikel 29.2 och 29.3. Detta 
Poseiprogram får anses godtagbart av 
kommissionen endast om det anmälts till 
ordförandena för de behöriga lokala 
förvaltningarna.

Or. fr

Ändringsförslag 28

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 
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. De behöriga 
lokala förvaltningarna ska rådfrågas i 
förväg. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta enhetliga 
bestämmelser om hur förslagen om ändring 
av program ska läggas fram.
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Or. fr

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny) (före rubriken ”Kapitel III – särskild försörjningsordning”)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Medlemsstaterna ska vart tredje år lämna 
en detaljerad utvärdering av uppnåendet 
av de mål som anges i artikel 2 till 
kommissionen. För att jämförbara och 
relevanta uppgifter ska kunna inhämtas 
ska kommissionen genom en 
genomförandeakt i enlighet med det 
rådgivande förfarandet fastställa ramarna 
och kriterierna för de utvärderingar som 
medlemsstaterna ska genomföra. 
Kommissionen ska sammanställa och 
analysera de utvärderingar som lämnas 
av medlemsstaterna. Den ska överlämna 
utvärderingen till Europaparlamentet, 
rådet, berörda medlemsstater och 
ordförandena för de behöriga lokala 
förvaltningarna i de yttersta 
randområdena.
Den första utvärderingen ska genomföras 
senast den 31 december 2014.

Or. fr

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd ska inte beviljas för försörjning 
med produkter som redan omfattas av den 
särskilda försörjningsordningen i ett annat 

3. Stöd ska inte beviljas för försörjning 
med produkter som redan omfattas av den 
särskilda försörjningsordningen i ett annat 
av de yttersta randområdena. Vid 
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av de yttersta randområdena. försörjning i ett annat av de yttersta 
randområdena ska kommissionen se till 
att bestämmelserna i artikel 12 tillämpas, 
det vill säga att förmånen ska komma 
slutanvändaren till godo.

Or. fr

Ändringsförslag 31

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 möjligheterna till utveckling 
av den lokala produktionen inte får hindras, 
med särskild hänsyn till den inverkan som 
stödet till försörjningen får för produkter 
som även produceras lokalt och för dessas 
utvecklingspotential.

Or. fr

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De produkter som omfattas av den 
särskilda försörjningsordningen får inte 
exporteras till tredjeländer eller sändas till 
den övriga unionen annat än på enhetliga 
villkor för erläggande av importtullar eller 
återbetalning av stöd som erhållits enligt 
artikel 9, vilka ska fastställas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt.

1. De produkter som omfattas av den 
särskilda försörjningsordningen och som 
inte odlas, föds upp eller bearbetas får inte 
återexporteras till tredjeländer eller 
återsändas till den övriga unionen annat än 
på enhetliga villkor för erläggande av 
importtullar eller återbetalning av stöd som 
erhållits enligt artikel 9, vilka ska 
fastställas av kommissionen genom en 
genomförandeakt

Or. fr
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Första stycket ska inte tillämpas på 
handeln mellan de franska utomeuropeiska 
departementen.

3. Första stycket ska inte tillämpas på 
handeln mellan de franska utomeuropeiska 
departementen eller mellan franska 
utomeuropeiska departement och 
utomeuropeiska territorier. Vid handel 
mellan franska utomeuropeiska 
departement ska dock bestämmelserna i 
artikel 12 om att förmånen ska komma 
slutanvändaren till godo tillämpas.

Or. fr

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 första stycket ska inte gälla 
sådana produkter som bearbetas i de 
yttersta randområdena med användning av 
produkter som omfattats av den särskilda 
försörjningsordningen och

2. Punkt 1 första stycket ska inte gälla 
sådana produkter som odlas, föds upp eller 
bearbetas i de yttersta randområdena med 
användning av produkter som omfattats av 
den särskilda försörjningsordningen och

Or. fr

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) som exporteras till tredjeländer eller a) som exporteras till tredjeländer eller 
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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,

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;
om de kvantiteter som sänds eller 
exporteras överstiger det genomsnitt som 
fastställts av kommissionen genom en 
genomförandeakt i enlighet med det 
rådgivande förfarandet ska kommissionen 
höja genomsnittet med 10 procent per år 
från och med det första år då 
genomsnittet överskrids,

Or. fr

Ändringsförslag 36

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. Kommissionen ska fastställa en 
förteckning över dessa länder genom en 
genomförandeakt i enlighet med det 
rådgivande förfarandet, sedan objektiv 
hänsyn tagits till krav från 
medlemsstaterna och ordförandena för de 
berörda och behöriga lokala 
förvaltningarna.

Or. fr
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Genom undantag från punkt 2 första 
stycket a får följande maximikvantiteter
socker (KN-nummer 1701) varje år, under 
en period på fem år, sändas från Azorerna 
till den övriga unionen:

5. Genom undantag från punkt 2 första 
stycket a får högst 3 000 ton socker 
(KN-nummer 1701) varje år sändas från 
Azorerna till den övriga unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den del av programmet som avser 
åtgärder till förmån för lokal 
jordbruksproduktion ska innehålla minst 
följande:

2. Den del av programmet som avser 
åtgärder till förmån för lokal 
jordbruksproduktion består av två olika 
delar enligt artikel 2.1 b och c respektive 
artikel 3.1. Dessa två delar ska innehålla 
minst följande:

Or. fr

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Villkoren för att få använda den grafiska 
symbol som avses i punkt 1 ska föreslås av 
de berörda branschorganisationerna. De 
nationella myndigheterna ska tillsammans 
med sitt yttrande vidarebefordra förslagen 
till kommissionen.

2. Villkoren för att få använda den grafiska 
symbol som avses i punkt 1 ska föreslås av 
de berörda branschorganisationerna. De 
nationella myndigheterna ska tillsammans 
med sitt yttrande och efter samråd med 
behöriga och berörda lokala förvaltningar 
vidarebefordra förslagen till 
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kommissionen.

Or. fr

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den metod genom vilken UHT-behandlad
mjölk har framställts ska tydligt anges på 
märkningen.

Den metod genom vilken UHT-behandlad 
mjölk har framställts och hur stor andel 
färsk mjölk respektive skummjölkpulver 
som har använts ska tydligt, läsligt och 
väl synligt anges på märkningen. 

Or. fr

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje räkenskapsår ska unionen 
finansiera de åtgärder som föreskrivs i 
kapitlen III och IV med högst följande 
årliga belopp:

För varje räkenskapsår ska unionen 
finansiera de åtgärder som föreskrivs i 
kapitlen III och IV med minst följande 
årliga belopp:

Or. fr

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – spalt 2 – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

278,41 miljoner euro. 306,41 miljoner euro.



PE462.637v01-00 24/26 PA\862651SV.doc

SV

Or. fr

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – spalt 2 – rad 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

106,21 miljoner euro. 117,21 miljoner euro.

Or. fr

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – spalt 2 – rad 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

268,42 miljoner euro. 295,42 miljoner euro.

Or. fr

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3 – spalt 2 – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24,8 miljoner euro. 28,6 miljoner euro.

Or. fr
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Budgetanslaget för de franska 
utomeuropeiska departementen ska höjas 
proportionerligt så snart det franska 
departementet Mayotte blir ett av 
unionens yttersta randområden.

Or. fr

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen ska se till att 
fördelningen av stödvolymerna mellan en 
medlemsstats yttersta randområden inte 
är ojämn så att en eller flera regioner 
missgynnas.

Or. fr

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa skäliga och 
proportionerliga anslag för åtgärder för 
finansiering av studier, 
demonstrationsprojekt, utbildning och 
tekniskt stöd ska kommissionen genom en 
delegerad akt fastställa ett årligt 
maximibelopp som får anslås för dessa 

4. För att säkerställa skäliga och 
proportionerliga anslag för åtgärder för 
finansiering av studier, forsknings- och 
innovationsprogram, 
demonstrationsprojekt, utbildning och 
tekniskt stöd ska kommissionen genom en 
delegerad akt fastställa ett årligt 
maximibelopp som får anslås för dessa 
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åtgärder. åtgärder.

Or. fr


