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Tárgy: A POSEI programok költségvetésének tervezett csökkentése

A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló közös agrárpolitikáról szóló rendeletre irányuló javaslatában 
(COM(2018)0394) a Bizottság a különös kihívásokkal, például távoli fekvéssel, szigetjelleggel, vagy 
éghajlati nehézségekkel küzdő legkülső régiók támogatására szolgáló POSEI programok 
költségvetésének 3,9% mértékű csökkentését javasolja.

Az EU legkülső régiói nyilvánvaló és konkrét korlátokkal rendelkeznek: távolság, szétszórtság, 
valamint korlátozott és függő piacok. E korlátok olyan pozitív politikákat és beruházásokat tesznek 
szükségessé, amelyek ellensúlyozhatják a hanyatló gazdasági, társadalmi és demográfiai 
tendenciákat. A legkülső régiók fejlesztésére szánt uniós strukturális alapok erősítik e régiók 
termelőágazatát, növelik a közszolgáltatások terjedelmét és minőségét, javítják azok összeköttetését 
a hozzáférhető közlekedés révén, valamint védik azok ökoszisztémáit és a hagyományos emberi 
tevékenységeket. Ezért tehát elengedhetetlenek az ilyen régiókat érintő, eltérő mértékű elszigeteltség 
leküzdéséhez.

A POSEI költségvetésének csökkentése – a KAP és a kohéziós alapok javasolt csökkentése mellett – 
objektíve ellentétes a legkülső régiók gazdaságainak szükségleteivel és fenntarthatóságával. 
Ellentétes tehát az e régiók számára szükséges stratégiai fejlesztéssel.

Az eredeti javaslatától függetlenül a jelenlegi és a korábbi Bizottság számos közleményt tett közzé, 
amelyekben kijelentette, hogy kész visszavonni ezt a javaslatot, és kész fenntartani a POSEI 
programok finanszírozásának jelenlegi szintjét a következő többéves pénzügyi keretben és az 
átmeneti időszakban. A Parlament és számos tagállam szintén kifejezte e csökkentésekkel szembeni 
ellenkezését.

1. Hogyan értékeli a Tanács a POSEI programoknak a legtávolabbi régiók gazdaságaira gyakorolt 
jelenlegi hatását?

2. Tekintettel a legkülső régiókat továbbra is sújtó jelentős strukturális korlátokra, hajlandó-e a 
Tanács fenntartani vagy növelni a POSEI programok számára a 2020 utáni időszakra 
előirányozott összeget mind a 2021-es átmeneti rendeletben, mind az azt követő, a 2027-ig tartó 
időszakra vonatkozó rendeletben? Fontolóra veszi-e a Tanács annak lehetőségét, hogy 
megerősítsék és kiterjesszék a POSEI programok körét?
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