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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000028/2020
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
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Betreft: Geplande verlaging van de Posei-begroting

In haar voorstel voor een verordening inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de 
periode 2021-2027 (COM(2018)0394) stelt de Commissie een verlaging voor met 3,9 % van de 
begroting die wordt toegewezen aan het Posei, dat dient om steun te verlenen aan ultraperifere 
gebieden, die te maken hebben met specifieke uitdagingen, zoals een afgelegen of insulair karakter 
of een ongunstig klimaat.

De ultraperifere gebieden van de EU kijken aan tegen specifieke belemmeringen die onmiskenbaar 
zijn: afstand, verspreiding en beperkte en afhankelijke markten. Deze belemmeringen vereisen 
positieve beleidsmaatregelen en investeringen die de trends van economische, sociale en 
demografische depressie kunnen tegengaan. De middelen uit de structuurfondsen van de EU die 
bestemd zijn voor de ontwikkeling van de ultraperifere gebieden, versterken daar de productieve 
sector, vergroten het activiteitsterrein van de openbare diensten en verhogen de kwaliteit hiervan, 
verbeteren de connectiviteit van de betrokken gebieden door middel van toegankelijk vervoer en 
beschermen de ecosystemen en de traditionele menselijke activiteiten in deze gebieden. Deze 
middelen zijn met andere woorden van essentieel belang ter bestrijding van de diverse vormen van 
isolement waartegen deze gebieden aankijken.

De geplande verlaging van de Posei-begroting, naast de voorgestelde bezuinigingen op het GLB en 
de cohesiefondsen, is objectief gezien in strijd met de behoeften van de economieën van de 
ultraperifere gebieden en met de duurzaamheid ervan. Zij is strijdig met de strategische ontwikkeling 
die de gebieden in kwestie nodig hebben.

Ongeacht haar oorspronkelijke voorstel hebben de huidige en de vorige Commissie diverse 
mededelingen gepubliceerd waarin zij zich bereid verklaren dit voorstel in te trekken en het huidige 
niveau van de Posei-financiering in het volgende meerjarig financieel kader en tijdens de 
overgangsperiode te handhaven. Het Parlement en diverse lidstaten hebben ook verklaard tegen de 
verlaging in kwestie gekant te zijn.

1. Hoe beoordeelt de Raad de impact die het Posei momenteel op de economieën van de 
ultraperifere gebieden heeft?

2. Gezien het feit dat de ultraperifere gebieden nog steeds aanzienlijke structurele beperkingen 
ondervinden, is de Raad ertoe bereid om de Posei-toewijzing voor de periode na 2020 te 
handhaven of te verhogen, zowel in de overgangsverordening voor 2021 als in de daarop 
volgende verordening voor de periode tot 2027? Overweegt de Raad de mogelijkheid om de 
Posei-regeling verder uit te bouwen en het toepassingsgebied ervan te verruimen?
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