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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

szczególnych środków w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w 

Unii Europejskiej z dnia 24 września 2010 r. ma na celu przekształcenie systemu POSEI 

(program szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich – Programme 

d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité), stworzonego na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 247/2006, w celu uwzględnienia wejścia w życie Traktatu z Lizbony. 

Rozporządzenie to wprowadza wolny rynek produktów przetworzonych objętych 

szczególnym systemem dostaw między regionami najbardziej oddalonymi oraz zwiększa 

maksymalne roczne pułapy w ramach szczególnych systemów dostaw dla Francji i Portugalii.   

 Geneza  

Od 1990 r. przyjmowane były konkretne środki, zwłaszcza w zakresie polityki rolnej, na 

rzecz dziewięciu regionów najbardziej oddalonych (Gwadelupy, Gujany Francuskiej, 

Martyniki, Reunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich), 

aby uwzględnić ich szczególne cechy: oddalenie, położenie wyspiarskie, niewielką 

powierzchnię, ukształtowanie terenu, klimat oraz uzależnienie od niewielkiej liczby 

dostępnych produktów. System ten został zmieniony w 2001 i 2006 r. w celu uwzględnienia 

reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz strategii na rzecz regionów najbardziej 

oddalonych opracowanej przez Komisję Europejską w 2004 r. 

 Bilans programu POSEI 

Program POSEI umożliwił zróżnicowanie produkcji roślinnej, odtworzenie sektora bananów 

po cyklonie Dean oraz poprawę sytuacji w poszczególnych sektorach.  

Środki wprowadzone w ramach szczególnego systemu dostaw pozwoliły zachować lokalne 

struktury produkcji i stworzyć dodatkowe miejsca pracy.  

Środki wsparcia dla produkcji umożliwiły ograniczenie tendencji spadkowej w działalności 

rolnej, zwłaszcza w sektorze produkcji bananów i cukru.  

 Czy program POSEI wystarcza, by chronić regiony najbardziej oddalone? 

Porozumienie genewskie oraz umowy zawarte z krajami andyjskimi i krajami Ameryki 

Środkowej stanowią zagrożenie dla równowagi regionów najbardziej oddalonych.  

Umowy te zostały wynegocjowane z krajami, w których koszty produkcji są o wiele 

niższe niż w regionach najbardziej oddalonych, między innymi dlatego, że normy 

fitosanitarne nie odpowiadają normom przewidzianym w prawie europejskim. Istnieje 

zagrożenie masowego przywozu produktów rolnych z tych krajów na rynek europejski, 

będący do tej pory głównym rynkiem zbytu produktów rolnych pochodzących z terytoriów 

zamorskich, co może mieć negatywne skutki dla sektora bananów, cukru i rumu. 
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 Propozycje sprawozdawczyni: 

Propozycja pierwsza: dopisanie art. 349 TFUE. Nowy tekst opiera się wyłącznie na art. 42 i 

43 TFUE dotyczących WPR. Natomiast art. 349 TFUE pozwala przyjąć szczególne środki na 

rzecz regionów najbardziej oddalonych ze względu na ich specyfikę, zwłaszcza w obszarze 

rolnictwa.  

Propozycja druga: ściślejsze zaangażowanie podmiotów lokalnych, tak by program był 

lepiej dostosowany do rzeczywistych potrzeb regionów najbardziej oddalonych – art. 6 

ust. 2: art. 31 i 10. Program musi w większym stopniu uwzględniać faktyczne oczekiwania 

podmiotów lokalnych, w związku z czym należy przedłużyć okres jego realizacji, tak by w 

większym stopniu zaangażować te podmioty i umożliwić obszerniejszą i bardziej pogłębioną 

wymianę informacji na temat skuteczności programu. 

Propozycja trzecia: wspieranie kontaktów regionalnych dzięki wprowadzeniu możliwości 

otrzymania pomocy z przeznaczeniem na transport, w uzupełnieniu szczególnego 

systemu dostaw – art. 9:  

Wysyłanie produktów przetworzonych z surowców objętych szczególnym systemem dostaw 

między departamentami pozamorskimi jest możliwe. Jeśli jednak chcemy wspierać wymianę 

regionalną i umożliwić rozwój nowych sektorów w regionach najbardziej oddalonych, należy 

przewidzieć rekompensatę kosztów związanych z transportem tych produktów. Będzie ona 

stanowiła niebagatelną szansę dla rozwoju regionalnego. 

 

Propozycja czwarta: doprecyzowanie brzmienia art. 18, który zawiera nowe postanowienia 

dotyczące obowiązkowych elementów programów POSEI w podziale środki (z których każdy 

może z kolei zostać podzielony na działania). Przyznane środki finansowe są ujęte w tabeli 

finansowej.  

 

Propozycja piąta: uwzględnienie sektora bananów w programie zwalczania organizmów 

szkodliwych dla produktów roślinnych – art. 23 ust. 1.  

 

Propozycja szósta: podwyższenie pułapu proponowanego dla szczególnego systemu 

dostaw w ramach programu POSEI dla Francji, z przeznaczeniem na przywóz surowców 

wykorzystywanych do produkcji pasz – art. 29. Podwyżka ta pozwoli uwzględnić 

przewidywany wzrost w sektorze hodowli w departamentach zamorskich oraz obecny rozwój 

w tym sektorze, na podstawie ewolucji dodatkowych kosztów i źródeł zaopatrzenia.  

Propozycja siódma: zobowiązanie Komisji Europejskiej do dokonywania regularnej oceny 

skutków umów handlowych dla regionów najbardziej oddalonych (art. 29 i 31) za 

pośrednictwem oceny skutków ex-ante oraz możliwości zapewnienia odpowiednich 

rekompensat dla regionów najbardziej oddalonych, zwłaszcza w sektorze bananów. 

 

POPRAWKI 
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Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako 

do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 

poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Odniesienie 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 42 akapit pierwszy i art. 43 ust. 2, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 42 akapit pierwszy, art. 43 ust. 2 i art. 

349, 

Uzasadnienie 

Obecnie system POSEI opiera się na podwójnej podstawie prawnej: dwóch artykułach TFUE 

dotyczących WPR (dawne art. 36 i 37) oraz artykule dotyczącym regionów najbardziej 

oddalonych (dawny art. 299 ust. 2). Jednak we wniosku dotyczącym przekształcenia 

rozporządzenia podstawa prawna została zawężona do nowych artykułów dotyczących WPR 

(art. 41 ust. 1 i art. 43 ust. 2), pominięto natomiast nowy art. 349 odnoszący się do regionów 

najbardziej oddalonych. Odniesienie wyłącznie do artykułów dotyczących WPR nie 

wystarczy, by przyjąć szczególne środki dotyczące regionów najbardziej oddalonych. 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 4 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4 a) Aby nie utrudniać realizacji celów 

wspieranych w ramach programów 

POSEI, Komisja przeprowadza  uprzednie 

oceny potencjalnych skutków (według 

kryteriów określonych przez ONZ) w 

przypadku każdego negocjowanego 

międzynarodowego porozumienia 

handlowego, które może zagrażać 

sektorom rolnictwa wspieranym w ramach 

POSEI. Przed zawarciem wcześniej 

wspomnianych porozumień 

międzynarodowych Komisja przekazuje 

uprzednie oceny potencjalnych skutków 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 

oraz wyłonionym w wyborach lokalnym 
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lub regionalnym władzom regionów 

najbardziej oddalonych. 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 8 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8 a) Wsparcie tradycyjnych sektorów 

rolnictwa jest tym bardziej konieczne, że 

pozwala na utrzymanie jakości produktów 

i ich konkurencyjności na rynku unijnym 

w obliczu konkurencji krajów trzecich, a 

także że podpisano niedawno nowe 

porozumienia handlowe z krajami 

Ameryki Łacińskiej i w ramach WTO, 

które utrudniają sytuację w tych 

sektorach. Komisja i państwa 

członkowskie powinny jednak czuwać na 

tym, by wsparcie przyznane sektorom 

uważanym za tradycyjne nie zagrażało 

rozwojowi innych sektorów służących 

dywersyfikacji produkcji zwierzęcej i 

roślinnej. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 36 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (36 a) Komisja powinna zapewnić lepsze 

powiązanie wspólnej polityki Unii z 

pozostałymi politykami sektorowymi, aby 

zagwarantować, że szczególne wsparcie 

dla regionów najbardziej oddalonych 

przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 

nie będzie zagrożone. To zapewnienie 

spójności poszczególnych obszarów 

polityki może przyjąć na przykład formę 

oceny skutków. 
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Uzasadnienie 

Polityki sektorowe (polityka regionalna, polityka rozwoju czy badań naukowych) muszą być 

prowadzone w zgodzie ze środkami POSEI, polityką handlową, rolną czy polityką 

rybołówstwa. Dlatego też, ponieważ umowy handlowe mogą przynieść negatywne skutki dla 

regionów najbardziej oddalonych, muszą one stanowić przedmiot szczegółowych ocen 

skutków.  

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 36 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (36 b) Ostatnie rozporządzenie w sprawie 

pomocy w ramach programu szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI), mianowicie 

rozporządzenie (WE) nr 247/2006, 

przyjęto, gdy uzgodniona na szczeblu 

WTO stawka dostępu do rynku 

europejskiego wynosiła 176 euro za tonę, 

w związku z czym stawki ustalonej w 

porozumieniach WTO dotyczących 

handlu bananami oraz dalszych obniżek 

przyznanych w porozumieniach 

handlowych z krajami Wspólnoty 

Andyjskiej i krajami Ameryki Środkowej 

nie uwzględniono w puli środków 

finansowych POSEI. Wobec powyższego 

na wczesnym etapie należy dokonać nowej 

zaktualizowanej i kompleksowej 

zewnętrznej oceny skutków, a jeżeli 

wykaże ona negatywne skutki dla 

producentów bananów w UE, wysokość 

środków dostępnych w ramach programu 

POSEI powinna zostać dostosowana, aby 

możliwe było wprowadzenie odpowiednich 

środków kompensacyjnych i środków 

poprawiających konkurencyjność 

producentów bananów w najbardziej 

oddalonych regionach UE. 
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Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Zapewnia się spójność między środkami 

przyjmowanymi w ramach programów 

POSEI a środkami wdrażanymi na mocy 

innych instrumentów wspólnej polityki 

rolnej, w szczególności w zakresie 

wspólnych organizacji rynków, rozwoju 

obszarów wiejskich, jakości produktów, 

dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. 

2. Zapewnia się spójność między środkami 

przyjmowanymi w ramach programów 

POSEI a środkami wdrażanymi na mocy 

innych instrumentów wspólnej polityki 

rolnej, w szczególności w zakresie 

wspólnych organizacji rynków, rozwoju 

obszarów wiejskich, jakości produktów, 

dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska, 

a także polityki handlowej. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W zależności od rocznej oceny realizacji 

środków zawartych w programach POSEI 

państwa członkowskie mogą przedstawić 

Komisji wnioski dotyczące zmian w 

ramach przyznanych środków, o których 

mowa w art. 29 ust. 2 i 3, w celu lepszego 

dostosowania ich do wymogów regionów 

najbardziej oddalonych i do proponowanej 

strategii. Komisja przyjmuje jednolite 

zasady przedstawiania wniosków 

dotyczących zmian programu w drodze 

aktu wykonawczego. 

2. W zależności od rocznej oceny realizacji 

środków zawartych w programach POSEI 

państwa członkowskie mogą przedstawić 

Komisji najpóźniej do dnia 30 września 

każdego roku wnioski na następny rok 

dotyczące zmian w ramach przyznanych 

środków, o których mowa w art. 29 ust. 2 i 

3, w celu lepszego dostosowania ich do 

wymogów regionów najbardziej 

oddalonych i do proponowanej strategii. 

Komisja przyjmuje jednolite zasady 

przedstawiania wniosków dotyczących 

zmian programu w drodze aktu 

wykonawczego. 

Uzasadnienie 

Celem poprawki jest przesunięcie terminu składania wniosków dotyczących zmian z 30 

czerwca na 30 września: wykonanie programów rocznych kończy się z dniem 30 czerwca roku 

n+1. Pozwoliłoby to włączyć do prac podmioty lokalne, takie jak izby rolnicze, rady 

regionalne czy rady departamentów, oraz uwzględnić doświadczenia z realizacji poprzednich 

programów. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

   3 a. Ustęp 3 nie ma zastosowania do 

produktów przetwarzanych w 

departamentach zamorskich z 

wykorzystaniem surowców objętych 

szczególnym systemem dostaw, jeżeli są 

one przesyłane między francuskimi 

departamentami zamorskimi. 

Uzasadnienie 

W związku z kosztem transportu między departamentami zamorskimi należy stworzyć 

możliwość otrzymania pomocy uzupełniającej szczególny system dostaw przeznaczonej na 

wysyłanie pasz wytwarzanych we francuskich departamentach Antyli do Gujany.  

W oczekiwaniu na zorganizowanie wydajnego systemu przetwórstwa pomoc ta pozwoliłaby 

Gujanie korzystać z produktów, których koszty są porównywalne z kosztami na Gwadelupie 

czy Martynice. 

Podobna pomoc może zostać rozważona w przyszłości dla produktów wytwarzanych na 

Reunion i wysyłanych na Majottę. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – litera d) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) w stosownych przypadkach konieczność 

nieograniczania możliwości rozwoju 

produkcji lokalnej. 

d) konieczność sprzyjania rozwojowi 

produkcji lokalnej. 

Uzasadnienie 

Jeżeli chcemy zmniejszyć zależność regionów najbardziej oddalonych od dostaw żywności, 

należy pobudzać produkcję lokalną. Środki wsparcia produkcji lokalnej i szczególny system 

dostaw są powiązane, chociaż służą realizacji różnych celów. Wspieranie rozwoju produkcji 

lokalnej nie szkodzi wewnętrznej spójności wewnętrznej obu filarów programu POSEI. 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) są wywożone do państw trzecich lub 

wysyłane do pozostałych części Unii w 

granicach limitów ilościowych 

odpowiadających tradycyjnym wysyłkom i 

tradycyjnemu wywozowi. Komisja określa 

te ilości w drodze aktu wykonawczego w 

oparciu o średnie ilości w ramach wysyłek 

lub wywozu w latach 1989, 1990 i 1991; 

a) są wywożone do państw trzecich lub 

wysyłane do pozostałych części Unii w 

granicach określonych limitów 

ilościowych odpowiadających tradycyjnym 

wysyłkom i tradycyjnemu wywozowi. 

Komisja określa te ilości w drodze aktu 

wykonawczego w oparciu o średnie ilości 

w ramach wysyłek lub wywozu, 

przyjmując jako punkt odniesienia 

zweryfikowaną średnią wartość z trzech 

najlepszych lat poczynając od 1989 r.; 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Do celów niniejszego rozdziału „handel 

regionalny” oznacza handel realizowany – 

w przypadku każdego francuskiego 

departamentu zamorskiego, Azorów i 

Madery oraz Wysp Kanaryjskich – z 

przeznaczeniem do państw trzecich 

określonych przez Komisję w drodze aktu 

wykonawczego. 

3. Do celów niniejszego rozdziału „handel 

regionalny” oznacza handel realizowany – 

w przypadku każdego francuskiego 

departamentu zamorskiego, Azorów i 

Madery oraz Wysp Kanaryjskich – z 

przeznaczeniem do państw trzecich 

należących do stref geograficznych i 

oceanicznych, do których należą te 

regiony, jak również z przeznaczeniem do 

państw trzecich związanych z nimi 

historycznie. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera e) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) warunki przyznawania pomocy oraz skreślona  
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przedmiotowe produkty i ilości; 

Uzasadnienie 

Należy uściślić sformułowania tego artykułu. 

Programy POSEI są podzielone na środki, dla których przyznane środki finansowe ujęto w 

tabeli finansowej. Każdy ze środków może zostać podzielony na działania. 

Ustęp 2 odnosi się do środków. Proponowane jest zatem skreślenie lit. e), która dotyczy 

szczegółów poszczególnych działań. Litera ta jest ponadto zbędna, zważywszy, że działań 

dotyczy ust. 4.  

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera f) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) kwotę pomocy ustaloną w przypadku 

każdego środka lub działania w celu 

osiągnięcia jednego lub większej liczby 

celów programu. 

f) kwotę pomocy ustaloną w przypadku 

każdego środka w celu osiągnięcia jednego 

celu lub większej liczby celów programu. 

Uzasadnienie 

Ustęp 2 dotyczy środków, proponowane jest zatem skreślenie odniesienia do działań w tej 

literze. 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera c) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) pomoc indywidualną; c) jednostkową kwotę pomocy; 

Uzasadnienie 

Dla poprawy przejrzystości proponowane jest zastąpienie terminu „pomoc indywidualna” w 

lit. c) sformułowaniem „jednostkowa kwota pomocy”. 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera d) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) maksymalny pułap. skreślona 

Uzasadnienie 

Obecnie pułapy finansowe są określone dla poszczególnych środków, a nie działań. 

Proponowane jest więc skreślenie lit. d), która wprowadza obowiązek ustalenia 

„maksymalnego pułapu” dla każdego działania. Nie jest to bowiem konieczne, zważywszy, że 

określono już jednostkową kwotę pomocy i warunki kwalifikowalności. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niezależnie od art. 39 ust. 4 

rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 

maksymalne kwoty roczne kwalifikowalne 

z tytułu pomocy unijnej, przewidziane w 

załączniku I do wspomnianego 

rozporządzenia, mogą zostać zwiększone 

nawet o 100 % z przeznaczeniem na 

ochronę jezior na Azorach oraz 

zachowanie krajobrazu i tradycyjnych cech 

gruntów rolnych, w szczególności 

kamiennych murów podtrzymujących 

tarasy na Maderze. 

1. Niezależnie od art. 39 ust. 4 

rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 

maksymalne kwoty roczne kwalifikowalne 

z tytułu pomocy unijnej, przewidziane w 

załączniku I do wspomnianego 

rozporządzenia, mogą zostać zwiększone 

nawet o 100 % z przeznaczeniem na 

ochronę jezior na Azorach oraz 

zachowanie krajobrazu, różnorodności 

biologicznej i tradycyjnych cech gruntów 

rolnych, w szczególności kamiennych 

murów podtrzymujących tarasy na 

Maderze. 

Uzasadnienie 

W obszarach zamorskich występuje 80% wszystkich gatunków fauny i flory UE, dlatego 

konieczne jest uwzględnienie działań na rzecz różnorodności biologicznej w ramach środka 

dotyczącego zachowania krajobrazu. 

 

Poprawka  17 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4 a. Aby zwiększyć w ramach rynku 

konkurencyjność produktów rolnych z 

regionów najbardziej oddalonych i 

przyczynić się do trwałości eksploatacji 

rolnych w obliczu skutków katastrof 

naturalnych i ryzyka klęsk żywiołowych, 

należy zachęcać do tego, by każdy z 

podsektorów był chroniony dzięki 

ubezpieczeniom od ryzyka katastrof. W 

tym celu zwalnia się spółdzielnie, związki 

rolników i wszelkie inne organizacje 

rolnicze z zakazu otrzymywania pomocy 

publicznej przeznaczonej na sprzyjanie 

dostępowi do ubezpieczeń rolniczych.  

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Francja i Portugalia przedstawiają 

Komisji programy zwalczania organizmów 

szkodliwych dla roślin i produktów 

roślinnych odpowiednio we francuskich 

departamentach zamorskich oraz na 

Azorach i Maderze. Programy te określają 

w szczególności zamierzone cele, 

przewidywane środki, czas ich trwania 

oraz ich koszt. Programy przedstawione 

na mocy niniejszego artykułu nie dotyczą 

ochrony bananów. 

1. Francja i Portugalia przedstawiają 

Komisji programy zwalczania organizmów 

szkodliwych dla roślin i produktów 

roślinnych odpowiednio we francuskich 

departamentach zamorskich oraz na 

Azorach i Maderze. Programy te określają 

w szczególności zamierzone cele, 

przewidywane środki, czas ich trwania 

oraz ich koszt. 

Uzasadnienie 

Proponowane jest uwzględnienie ochrony bananów w ramach tych programów, gdyż 

plantatorzy bananów, między innymi z Gwadelupy i Martyniki, muszą stawić czoła 

cerkosporozie czarnej, groźnej chorobie bananowców, i potrzeba jeszcze co najmniej pięciu 

lat badań naukowych, zanim stworzone zostaną odmiany bananów odporne na choroby i 

posiadające pożądane walory smakowe. 
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Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – akapit pierwszy  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Hiszpanii zezwala się na przyznanie 

pomocy na rzecz produkcji tytoniu na 

Wyspach Kanaryjskich. Przyznanie takiej 

pomocy nie może powodować nierównego 

traktowania poszczególnych producentów 

na obszarze archipelagu. 

Hiszpanii zezwala się na przyznanie 

pomocy na rzecz produkcji tytoniu na 

Wyspach Kanaryjskich w związku ze 

specyfiką tej produkcji oraz niewielkimi 

możliwościami dywersyfikacji lokalnej 

produkcji rolnej. Przyznanie takiej 

pomocy nie może powodować nierównego 

traktowania poszczególnych producentów 

na obszarze archipelagu. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 – tiret pierwsze  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– dla francuskich departamentów 

zamorskich: 24,8 mln EUR, 

– dla francuskich departamentów 

zamorskich: 26,9 mln EUR, 

Uzasadnienie 

Utrzymanie zbyt niskich pułapów w szczególnym systemie dostaw uniemożliwiłoby nadążanie 

za ewolucją dodatkowych kosztów i źródeł zaopatrzenia. Konieczne jest podwyższenie 

proponowanych pułapów, aby uwzględnić przewidywany wzrost w sektorze hodowli w 

departamentach zamorskich i w ten sposób umożliwić obecny rozwój w tym sektorze. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 4 a (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4 a. Zważywszy na szkodliwe dla 

europejskich producentów bananów 

skutki stopniowego obniżania opłat 

celnych wskutek wielostronnych 
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porozumień z Genewy i umów o wolnym 

handlu z krajami andyjskimi, krajami 

Ameryki Środkowej i innymi regionami, 

należy wypłacić producentom w 

europejskich regionach najbardziej 

oddalonych odpowiednią rekompensatę. 

Rekompensata ta wynosi 30 mln EUR 

rocznie dla wszystkich europejskich 

krajów będących producentami bananów.  

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Corocznie w terminie do dnia 31 lipca 

państwa członkowskie przekazują Komisji 

sprawozdanie za rok poprzedni dotyczące 

realizacji środków przewidzianych w 

niniejszym rozporządzeniu. 

2. Corocznie w terminie do dnia 30 

września państwa członkowskie przekazują 

Komisji sprawozdanie za rok poprzedni 

dotyczące realizacji środków 

przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu. 

Uzasadnienie 

Pozwoliłoby to włączyć do sprawozdania informacje przekazane przez podmioty lokalne, 

takie jak izby rolnicze, rady regionalne czy rady departamentów oraz uwzględnić 

doświadczenia z realizacji poprzednich programów. 

Poprawka 23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2 a. Gdy przewidywane są znaczne zmiany 

wspólnej polityki rolnej lub gdy Unia 

prowadzi negocjacje handlowe z 

państwami trzecimi, innymi 

organizacjami regionalnymi lub 

organizacjami międzynarodowymi, które 

mogą oddziaływać na sektory rolne 

wspierane w ramach programów POSEI, 

Komisja musi przeprowadzać 

systematycznie uprzednie szczegółowe 
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oceny potencjalnych skutków dla 

rolnictwa w regionach najbardziej 

oddalonych. Oceny te są przekazywane 

Parlamentowi Europejskiemu, w 

odpowiednim przypadku wraz z 

wnioskami dotyczącymi odpowiednich 

rekompensat. 

 

Uzasadnienie 

Polityki sektorowe (polityka regionalna, polityka rozwoju czy badań naukowych) muszą być 

prowadzone w zgodzie ze środkami POSEI, polityką handlową, rolną czy polityką 

rybołówstwa. Dlatego też, ponieważ umowy handlowe mogą przynieść negatywne skutki dla 

regionów najbardziej oddalonych, muszą one stanowić przedmiot szczegółowych ocen 

skutków. 
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