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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ska anta fleråriga 

stödstrategier analogt med artikel 19 och i 

enlighet med artikel 21. Kommissionen ska 

sörja för att strategierna kompletterar de 

geografiska strategidokumenten för de 

berörda länderna och att dessa 

kompletterande åtgärder för banansektorn 

är av tillfällig karaktär. Stödstrategierna 

kan vid behov bli föremål för särskild 

översyn, men de ska inte ses över efter 

halva programtiden.” 

3. Kommissionen ska anta fleråriga 

stödstrategier analogt med artikel 19 och i 

enlighet med artikel 21. Kommissionen ska 

sörja för att strategierna kompletterar de 

geografiska strategidokumenten för de 

berörda länderna och att dessa 

kompletterande åtgärder för banansektorn 

är av tillfällig karaktär. 

 De fleråriga stödstrategierna för de 

kompletterande åtgärderna för 

banansektorn ska bland annat omfatta 

 a) en uppdaterad miljöprofil som beaktar 

banansektorn i det berörda landet och 

som bland annat behandlar 

bekämpningsmedel, 

 b) uppgifter om de resultat som uppnåtts 

med tidigare stödprogram för 

banansektorn, 

 c) de indikatorer som ska användas vid 

utvärdering av framstegen i förhållande 

till villkoren för utbetalning, i de fall då 

budgetstöd väljs som finansieringsmetod, 

 d) de förväntade resultaten av stödet, 
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 e) en tidsplan för stödåtgärderna och de 

förväntade utbetalningarna för varje 

enskilt mottagarland, 

 f) en beskrivning av hur utvecklingen mot 

en bättre efterlevnad av ILO:s 

internationellt överenskomna 

arbetsrättsliga normer och relevanta 

konventioner om hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen samt relevanta 

internationellt överenskomna 

miljönormer ska kunna uppnås och 

övervakas.     

 Ett och ett halvt år innan programmet 

löper ut ska en utvärdering göras av 

programmet och framstegen i länderna. 

Utvärderingen ska innehålla 

rekommendationer beträffande de 

åtgärder som eventuellt måste vidtas och 

deras art. 

Or. xm 

 

 


