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Τροπολογία 75
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Marielle De Sarnez, 
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 42 πρώτο εδάφιο και το 
άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 42 πρώτο εδάφιο, το άρθρο
43 παράγραφος 2 και το άρθρο 349,

Or. fr

Τροπολογία 76
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων ειδικών 
μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και 
νησιωτικού χαρακτήρα (εφεξής 
«προγράμματα POSEI») τα οποία, 
κατ’ εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας, πρέπει να καταρτίζονται 
από τα οικεία κράτη μέλη στο 
καταλληλότερο γεωγραφικό επίπεδο και να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη προς 
έγκριση στην Επιτροπή.

(3) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων ειδικών 
μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και 
νησιωτικού χαρακτήρα (εφεξής 
«προγράμματα POSEI») τα οποία, 
κατ’ εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας, πρέπει να καταρτίζονται 
από τα οικεία κράτη μέλη στο 
καταλληλότερο γεωγραφικό επίπεδο και να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη προς 
έγκριση στην Επιτροπή, μετά από 
εσωτερική διαβούλευση, μέσω των 
περιφερειακών συνοδευτικών επιτροπών.

Or. pt
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Τροπολογία 77
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να μην διακυβευθούν οι στόχοι που 
υποστηρίζονται από τα προγράμματα 
POSEI, η Επιτροπή θα πρέπει να διεξάγει 
μελέτες επιπτώσεων κάθε φορά που 
γίνονται διαπραγματεύσεις για διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες που θα μπορούσαν 
να είναι επιζήμιες για τις καλλιέργειες που 
υποστηρίζονται από τα προγράμματα 
POSEI. Μετά την εκπόνησή τους η 
Επιτροπή διαβιβάζει τις μελέτες 
αντίκτυπου ή τις εκ των προτέρων 
εκτιμήσεις πιθανών συνεπειών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στις αιρετές αρχές των νομών ή των 
περιφερειών των ΑΑΠ πριν τη σύναψη 
των εν λόγω διεθνών συμφωνιών.

Or. fr

Τροπολογία 78
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Κατ’ εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας και με πνεύμα ευελιξίας 
που αποτελούν τη βάση της προσέγγισης 
προγραμματισμού που υιοθετήθηκε όσον 
αφορά το καθεστώς για τις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες, οι αρχές που 
ορίζει το κράτος μέλος μπορούν να 
προτείνουν τροποποιήσεις του 
προγράμματος για την προσαρμογή του 
στην πραγματικότητα των άκρως 

(5) Κατ’ εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας και με πνεύμα ευελιξίας 
που αποτελούν τη βάση της προσέγγισης 
προγραμματισμού που υιοθετήθηκε όσον 
αφορά το καθεστώς για τις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες, οι αρχές που 
ορίζει το κράτος μέλος μπορούν να 
προτείνουν τροποποιήσεις του 
προγράμματος, μετά από διαβουλεύσεις 
των ενδιαφερόμενων μερών στην έδρα 
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απόκεντρων περιφερειών. Στο ίδιο πνεύμα, 
η διαδικασία τροποποίησης των 
προγραμμάτων πρέπει να προσαρμοστεί 
στο κατάλληλο επίπεδο κάθε τύπου 
τροποποίησης.

της περιφερειακής συνοδευτικής 
επιτροπής για την προσαρμογή του στην 
πραγματικότητα των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών. Στο ίδιο πνεύμα, η 
διαδικασία τροποποίησης των 
προγραμμάτων πρέπει να προσαρμοστεί 
στο κατάλληλο επίπεδο κάθε τύπου 
τροποποίησης.

Or. pt

Τροπολογία 79
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και του 
περιορισμού των επιπλέον δαπανών λόγω 
του άκρως απόκεντρου χαρακτήρα, και 
παράλληλα για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της 
Ένωσης, θα πρέπει να χορηγηθούν 
ενισχύσεις για τον εφοδιασμό των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών με προϊόντα της 
Ένωσης. Στις ενισχύσεις αυτές θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
δαπάνες διακίνησης προς τις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και οι τιμές 
που ισχύουν για την εξαγωγή προς τις 
τρίτες χώρες, ενώ, εφόσον πρόκειται για 
γεωργικές εισροές ή για προϊόντα που 
προορίζονται για μεταποίηση, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες επιπλέον 
δαπάνες λόγω του άκρως απόκεντρου 
χαρακτήρα, και ιδίως του νησιωτικού 
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης.

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες περιορίζοντας τις 
επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν λόγω 
του άκρως απόκεντρου χαρακτήρα, και 
παράλληλα για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών, θα 
πρέπει να χορηγηθούν ενισχύσεις για τον 
εφοδιασμό των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών με προϊόντα της Ένωσης. Στις 
ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον δαπάνες 
που συνδέονται με τη διακίνηση των 
προϊόντων αυτών προς τις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και οι τιμές 
που ισχύουν για την εξαγωγή προς τις 
τρίτες χώρες, ενώ, εφόσον πρόκειται για 
γεωργικές εισροές ή για προϊόντα που 
προορίζονται για μεταποίηση, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες επιπλέον 
δαπάνες λόγω του άκρως απόκεντρου 
χαρακτήρα, και ιδίως του νησιωτικού 
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης.

Or. fr
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Τροπολογία 80
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και του 
περιορισμού των επιπλέον δαπανών λόγω 
του άκρως απόκεντρου χαρακτήρα, και 
παράλληλα για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της 
Ένωσης, θα πρέπει να χορηγηθούν 
ενισχύσεις για τον εφοδιασμό των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών με προϊόντα της 
Ένωσης. Στις ενισχύσεις αυτές θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
δαπάνες διακίνησης προς τις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και οι τιμές 
που ισχύουν για την εξαγωγή προς τις 
τρίτες χώρες, ενώ, εφόσον πρόκειται για 
γεωργικές εισροές ή για προϊόντα που 
προορίζονται για μεταποίηση, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες επιπλέον 
δαπάνες λόγω του άκρως απόκεντρου 
χαρακτήρα, και ιδίως του νησιωτικού
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης.

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και του 
περιορισμού των επιπλέον δαπανών λόγω 
του άκρως απόκεντρου χαρακτήρα, και 
παράλληλα για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της 
Ένωσης, θα πρέπει να χορηγηθούν 
ενισχύσεις για τον εφοδιασμό των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών με προϊόντα της 
Ένωσης. Στις ενισχύσεις αυτές θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
δαπάνες διακίνησης προς τις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και οι τιμές 
που ισχύουν για την εξαγωγή προς τις 
τρίτες χώρες, ενώ, εφόσον πρόκειται για 
γεωργικές εισροές ή για προϊόντα που 
προορίζονται για μεταποίηση, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες επιπλέον 
δαπάνες λόγω του άκρως απόκεντρου 
χαρακτήρα, και ιδίως του νησιωτικού 
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης, του 
ανώμαλου εδάφους, του αντίξοου 
κλίματος και της διασποράς των νησιών·

Or. pt

Τροπολογία 81
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Η διαφοροποίηση, καίτοι 
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επιθυμητή, συχνά αποδεικνύεται δύσκολο 
να επιτευχθεί λόγω της πραγματικότητας 
των άκρως απόκεντρων περιφερειών,

Or. pt

Τροπολογία 82
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προς αποφυγή της κερδοσκοπίας που 
θα είχε βλαβερές συνέπειες για τους 
τελικούς χρήστες στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, είναι σκόπιμο να 
διευκρινιστεί ότι μόνο προϊόντα ποιότητας 
υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα 
συναλλακτικά ήθη μπορούν να υπαχθούν 
στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού.

(9) Προς αποφυγή της κερδοσκοπίας που 
θα είχε βλαβερές συνέπειες για τους 
τελικούς χρήστες στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, είναι σκόπιμο να 
διευκρινιστεί ότι μόνο προϊόντα ποιότητας 
υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα 
συναλλακτικά ήθη μπορούν να υπαχθούν 
στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού, εφόσον 
έχουν τεθεί αντίστοιχες προϋποθέσεις για 
τους τελικούς χρήστες.

Or. lt

Τροπολογία 83
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όσον αφορά τη ζάχαρη εκτός 
ποσόστωσης για τον εφοδιασμό των 
Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων 
Νήσων, θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
εφαρμόζεται το καθεστώς απαλλαγής από 
τους εισαγωγικούς δασμούς. Επίσης, θα 
πρέπει να επιτραπεί στις Αζόρες να 
απολαύουν της απαλλαγής από τους 
εισαγωγικούς δασμούς για την 

(15) Όσον αφορά τη ζάχαρη εκτός 
ποσόστωσης για τον εφοδιασμό των 
Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων 
Νήσων, θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
εφαρμόζεται το καθεστώς απαλλαγής από 
τους εισαγωγικούς δασμούς. Επίσης, θα 
πρέπει να επιτραπεί στις Αζόρες να 
απολαύουν της απαλλαγής από τους 
εισαγωγικούς δασμούς για την 
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ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου 
εντός των ορίων του προβλεπόμενου 
ισοζυγίου εφοδιασμού.

ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου 
κατ’ανώτατο όριο έως 5% των 
εισαγωγών του προηγούμενου έτους.

Or. lt

Τροπολογία 84
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι το ρύζι αποτελεί 
βασικό στοιχείο του διαιτολογίου της 
Ρεϊνιόν, η οποία δεν παράγει αρκετό ρύζι 
για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, 
πρέπει να συνεχιστεί η απαλλαγή από κάθε 
δασμό εισαγωγής αυτού του προϊόντος στη
Ρεϊνιόν.

(17) Δεδομένου ότι το ρύζι αποτελεί 
βασικό στοιχείο του διαιτολογίου στη 
Ρεϊνιόν, ότι βιομηχανίες μεταποίησης και 
λεύκανσης ρυζιού είναι εγκατεστημένες 
εκεί εδώ και πολλά χρόνια και ότι η 
Ρεϊνιόν δεν παράγει αρκετό ρύζι για την 
κάλυψη των τοπικών αναγκών, πρέπει να 
συνεχιστεί η απαλλαγή από κάθε δασμό 
εισαγωγής αυτού του προϊόντος στη 
Ρεϊνιόν.

Or. fr

Τροπολογία 85
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η πολιτική της Ένωσης για την 
τοπική παραγωγή των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών αφορούσε πολυάριθμα 
προϊόντα και μέτρα που ευνοούσαν την 
παραγωγή, την εμπορία ή τη μεταποίηση 
των υπόψη προϊόντων. Τα μέτρα αυτά 
απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους 
και εξασφάλισαν τη συνέχιση των 

(18) Η πολιτική της Ένωσης για την 
τοπική παραγωγή των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών αφορούσε πολυάριθμα 
προϊόντα και μέτρα που ευνοούσαν την 
παραγωγή, την εμπορία ή τη μεταποίηση 
των υπόψη προϊόντων. Τα μέτρα αυτά 
απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους 
και εξασφάλισαν τη συνέχιση των 
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γεωργικών δραστηριοτήτων και την 
ανάπτυξή τους. Η Ένωση θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να στηρίζει αυτές τις 
εργασίες παραγωγής, που αποτελούν 
θεμελιώδη παράγοντα της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 
οικονομικής ισορροπίας των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών. Η εμπειρία έχει 
δείξει ότι, όπως και στην περίπτωση της 
πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, η 
ενισχυμένη εταιρική σχέση με τις τοπικές 
αρχές μπορεί να επιτρέψει την πιο 
επικεντρωμένη αντιμετώπιση των ειδικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
συγκεκριμένες περιφέρειες. Ως εκ τούτου, 
είναι σκόπιμο να συνεχιστεί η στήριξη της 
τοπικής παραγωγής μέσω των 
προγραμμάτων POSEI.

γεωργικών δραστηριοτήτων και την 
ανάπτυξή τους. Η Ένωση θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να στηρίζει αυτές τις 
εργασίες παραγωγής, που αποτελούν 
θεμελιώδη παράγοντα της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 
οικονομικής ισορροπίας των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών. Η εμπειρία έχει 
δείξει ότι, όπως και στην περίπτωση της 
πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, η 
ενισχυμένη εταιρική σχέση με τις τοπικές 
αρχές μπορεί να επιτρέψει την πιο 
επικεντρωμένη αντιμετώπιση των ειδικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
συγκεκριμένες περιφέρειες. Ως εκ τούτου, 
είναι σκόπιμο να συνεχιστεί η στήριξη της 
τοπικής παραγωγής μέσω των 
προγραμμάτων POSEI και της
χρηματοδότησης που χορηγείται στο
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και
των γεωργικών ταμείων (Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων και Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

Or. lt

Τροπολογία 86
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να υποστηριχθεί η εμπορία των 
προϊόντων των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί 
μια ενίσχυση η οποία θα προορίζεται για 
την εμπορία των εν λόγω προϊόντων εκτός 
της περιφέρειας παραγωγής.

(19) Για να υποστηριχθεί η εμπορία των 
προϊόντων των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί 
μια ενίσχυση η οποία θα προορίζεται για 
την εμπορία των εν λόγω προϊόντων εκτός 
της περιφέρειας παραγωγής, 
λαμβανομένου υπόψη του υψηλού 
πρόσθετου κόστους που τις βαρύνει, λόγω 
της μεγάλης απόστασης από τις αγορές 
και της ανάγκης διπλής αποθήκευσης με 
αποτέλεσμα να μειώνεται δραματικά η 
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ανταγωνιστικότητά τους στην εσωτερική 
αγορά. Τούτο δικαιολογεί την ανάγκη
αύξησης των δημοσιονομικών κονδυλίων 
του προγράμματος POSEI.

Or. pt

Τροπολογία 87
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών ώστε να παράγουν προϊόντα 
ποιότητας και να προωθούν την εμπορία 
τους. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να 
είναι επωφελής η χρησιμοποίηση του 
γραφικού συμβόλου που θέσπισε η Ένωση.

(22) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών ώστε να παράγουν προϊόντα 
ποιότητας και να προωθούν την εμπορία 
τους. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να 
είναι επωφελής η χρησιμοποίηση του 
γραφικού συμβόλου που θέσπισε η Ένωση, 
σε συνδυασμό με εκστρατείες προώθησής 
του, ώστε οι καταναλωτές να 
αναγνωρίζουν ευκολότερα και να 
αισθάνονται οικεία τα προϊόντα των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών·

Or. pt

Τροπολογία 88
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 α) Το καθεστώς εφοδιασμού και τα
μέτρα υπέρ των τοπικών παραγωγών
πρέπει, όταν είναι δυνατόν, να
προσανατολίζονται στην παραγωγή
ποιοτικών γεωργικών προϊόντων και
καινοτόμων προϊόντων με προστιθέμενη
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αξία που θα μπορεί να ικανοποιεί
απαιτητικές αγορές και εξειδικευμένους
τομείς της αγοράς·

Or. pt

Τροπολογία 89
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23 α) Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το
επιπλέον κόστος που βαρύνει την
παραγωγή γεωργικών προϊόντων των
άκρως απόκεντρων περιφερειών το οποίο
συνδέεται με τη μικρή έκταση των
αγροτεμαχίων και με τη διασπορά τους, 
συν τη μεγαλύτερη χρήση γεωργικού
πετρελαίου όχι μόνο για τους ελκυστήρες 
αλλά και για άλλους εξοπλισμούς που 
χρησιμοποιούνται για την μεταφορά 
διαφόρων γεωργικών υλικών μεταξύ των 
καλλιεργειών·

Or. pt

Τροπολογία 90
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προκειμένου να αμβλυνθούν οι 
ιδιαίτερες δυσχέρειες που χαρακτηρίζουν 
τη γεωργική παραγωγή στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες, οι οποίες 
προκύπτουν από τον άκρως απόκεντρο 
χαρακτήρα, και ιδίως τη μεγάλη απόσταση, 
τον νησιωτικό χαρακτήρα, τη μικρή 

(26) Προκειμένου να αμβλυνθούν οι 
ιδιαίτερες δυσχέρειες που χαρακτηρίζουν 
τη γεωργική παραγωγή στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες, οι οποίες 
προκύπτουν από τον άκρως απόκεντρο 
χαρακτήρα, και ιδίως τη μεγάλη απόσταση, 
τον νησιωτικό χαρακτήρα, τη μικρή 
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έκταση, τη μορφολογία του εδάφους, το 
κλίμα και την οικονομική εξάρτηση από 
έναν μικρό αριθμό προϊόντων, μπορεί να 
προβλεφθεί παρέκκλιση από τη σταθερή 
πολιτική της Επιτροπής να μην επιτρέπει 
κρατικές ενισχύσεις λειτουργίας στον 
τομέα της παραγωγής, μεταποίησης και 
εμπορίας γεωργικών προϊόντων, 
υπαγόμενων στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης.

έκταση, τη μορφολογία του εδάφους, το 
κλίμα και την οικονομική εξάρτηση από 
έναν μικρό αριθμό προϊόντων, μπορεί να 
προβλεφθεί παρέκκλιση από τη σταθερή 
πολιτική της Επιτροπής να μην επιτρέπει 
κρατικές ενισχύσεις λειτουργίας στον 
τομέα της παραγωγής, μεταποίησης και 
εμπορίας γεωργικών προϊόντων, 
υπαγόμενων στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης. Η γεωργική παραγωγή
αποτελεί ζωτική λειτουργία για την
ενεργοποίηση των αγροτικών περιοχών 
και την εδραίωση του πληθυσμού, 
δεδομένου ότι οι άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες πλήττονται ιδιαίτερα από τη 
γήρανση του πληθυσμού, την 
αραιοκατοίκηση και, ορισμένες εξ αυτών, 
από την απερήμωση·

Or. pt

Τροπολογία 91
Gabriel Mato Adrover

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η φυτοϋγειονομική κατάσταση της 
γεωργικής παραγωγής στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες αντιμετωπίζει 
ειδικότερα προβλήματα που οφείλονται 
στις κλιματικές συνθήκες καθώς και στην 
ανεπάρκεια των μέτρων καταπολέμησης 
που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στις 
περιφέρειες αυτές. Θα πρέπει, επομένως, 
να εφαρμόζονται προγράμματα 
καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών, μεταξύ άλλων και με 
βιολογικές μεθόδους, και να καθοριστεί η 
χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για 
την υλοποίηση των εν λόγω 
προγραμμάτων.

(27) Η φυτοϋγειονομική κατάσταση της 
γεωργικής παραγωγής στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες αντιμετωπίζει 
ειδικότερα προβλήματα που οφείλονται 
στην αύξηση των εισαγωγών, στις 
κλιματικές συνθήκες καθώς και στην 
ανεπάρκεια των μέτρων καταπολέμησης 
που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στις 
περιφέρειες αυτές. Θα πρέπει, επομένως, 
να εφαρμόζονται προγράμματα 
καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών, μεταξύ άλλων και με 
βιολογικές μεθόδους βιώσιμες και φιλικές 
προς το περιβάλλον, καθώς και 
κατάρτισης και να καθοριστεί η 
χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για 
την υλοποίηση των εν λόγω 
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προγραμμάτων.

Or. es

Τροπολογία 92
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού 
τομέα στις Αζόρες δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί. Προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η έντονη εξάρτηση των Αζορών 
από τη γαλακτοκομική παραγωγή, καθώς 
και διάφορα άλλα μειονεκτήματα που 
οφείλονται στον άκρως απόκεντρο 
χαρακτήρα και στην έλλειψη μιας 
προσοδοφόρου εναλλακτικής παραγωγής, 
είναι αναγκαίο να διατηρηθούν οι 
παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον 
αφορά την εισφορά επί του πλεονάσματος 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων.

(29) Η αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού 
τομέα στις Αζόρες δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί. Προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η έντονη εξάρτηση των Αζορών 
από τη γαλακτοκομική παραγωγή, καθώς 
και διάφορα άλλα μειονεκτήματα που 
οφείλονται στον άκρως απόκεντρο 
χαρακτήρα και στην έλλειψη μιας 
προσοδοφόρου εναλλακτικής παραγωγής, 
είναι αναγκαίο να διατηρηθούν οι 
παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον 
αφορά την εισφορά επί του πλεονάσματος 
στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων. Με το αυτό
πνεύμα, για την ταχύτερη διαρθρωτική
ανάκαμψη που θα προετοιμάσει καλύτερα
τον τομέα για το τέλος του καθεστώτος
των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, 
δικαιολογείται η ενίσχυση των
δημοσιονομικών κονδυλίων του
προγράμματος  POSEI ώστε να 
επαρκέσουν για τα μέτρα που 
ενδεχομένως αποδειχθούν αναγκαία 
κατόπιν των μελετών που προτείνει ο 
παρών κανονισμός σχετικά με τον 
προβλεπόμενο αντίκτυπο της κατάργησης 
του καθεστώτος αυτού·

Or. pt
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Τροπολογία 93
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 α) Η απόφαση κατάργησης των
γαλακτοκομικών ποσοστώσεων θα έχει
πολύ αρνητικό αντίκτυπο στον τομέα του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων ο οποίος δεν μπορεί να 
αποσοβηθεί με την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
συμβατικές σχέσεις. Η πτυχή αυτή, σε
συνδυασμό με την αύξηση των
συντελεστών παραγωγής και την
πτητικότητα των τιμών μειώνει σε
μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα και
τούτο επιβάλλει να εκτιμώνται ανά πάσα
στιγμή οι αρνητικές επιπτώσεις και να
εφαρμόζονται ειδικά αντισταθμιστικά
μέτρα, μέσω της αύξησης της
χρηματοδότησης των προγραμμάτων
POSEI, χάρη στην οποία μπορεί να 
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του τομέα 
στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, όπου 
βρίσκεται η έδρα του·

Or. pt

Τροπολογία 94
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 α) Λαμβανομένου υπόψη ότι η
γαλακτοκομική παραγωγή στις Αζόρες
είναι εκ φύσεως αναντικατάστατη ως
κύριος κινητήρας της οικονομίας, της
κοινωνικής σταθερότητας, της ποιότητας
του περιβάλλοντος και της χρήσης των
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εδαφών, το πρόγραμμα POSEI, ως
πρόγραμμα που αποσκοπεί στην
προσαρμογή της Κοινής γεωργικής
Πολιτικής στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, είναι το προνομιακό μέσο για 
τη θέσπιση των μέτρων που είναι 
ενδεχομένως απαραίτητα για τη 
διατήρηση της παραγωγής στα σημερινά 
της επίπεδα που είναι σε συνάρτηση με τα 
δικαιώματα παραγωγής που τους έχουν 
χορηγηθεί··

Or. pt

Τροπολογία 95
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η στήριξη της παραγωγής αγελαδινού 
γάλακτος στη Μαδέρα και στη Ρεϊνιόν δεν 
ήταν αρκετή για να διατηρηθεί η 
ισορροπία μεταξύ εσωτερικού και 
εξωτερικού εφοδιασμού, κυρίως λόγω των 
σοβαρότατων διαρθρωτικών προβλημάτων 
που επηρεάζουν τον τομέα αυτό και της 
περιορισμένης ικανότητας θετικής 
ανταπόκρισής του σε νέες οικονομικές 
συνθήκες. Συνεπώς, θα πρέπει να 
συνεχίσει να επιτρέπεται η παραγωγή 
γάλακτος UHT εξ ανασυστάσεως από γάλα 
σε σκόνη ενωσιακής καταγωγής, ώστε να 
διασφαλιστεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
κάλυψης της τοπικής κατανάλωσης. Για τη 
σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών, 
θα πρέπει να επιβληθεί η υποχρέωση 
αναγραφής στην ετικέτα πώλησης της 
μεθόδου μέσω της οποίας λαμβάνεται το 
γάλα UHT που έχει ανασυσταθεί από γάλα 
σε σκόνη.

(30) Η στήριξη της παραγωγής αγελαδινού 
γάλακτος στη Μαδέρα και στη Ρεϊνιόν δεν 
ήταν αρκετή για να διατηρηθεί η 
ισορροπία μεταξύ εσωτερικού και 
εξωτερικού εφοδιασμού, κυρίως λόγω των 
σοβαρότατων διαρθρωτικών προβλημάτων 
που επηρεάζουν τον τομέα αυτό και των 
δυσκολιών του να ανταποκριθεί σε νέες 
οικονομικές συνθήκες. Συνεπώς, θα πρέπει 
να συνεχίσει να επιτρέπεται η παραγωγή 
γάλακτος UHT εξ ανασυστάσεως από γάλα 
σε σκόνη ενωσιακής καταγωγής, ώστε να 
διασφαλιστεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
κάλυψης της τοπικής κατανάλωσης εφόσον 
το μέτρο αυτό δεν εμποδίζει τη συλλογή 
και τη διάθεση της συνολικής τοπικής 
παραγωγής ούτε τις προσπάθειες 
ανάπτυξης της παραγωγής αυτής και με 
μεσοπρόθεσμο στόχο, όσον αφορά τη 
Ρεϊνιόν, την επίτευξη αυτάρκειας σε 
γαλακτοκομικά προϊόντα. Για τη σωστή 
πληροφόρηση των καταναλωτών, θα 
πρέπει να επιβληθεί η υποχρέωση 
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αναγραφής στην ετικέτα πώλησης της 
μεθόδου μέσω της οποίας λαμβάνεται το
γάλα UHT που έχει ανασυσταθεί από γάλα 
σε σκόνη. Το εν λόγω μέτρο θα πρέπει να 
μπορεί να εφαρμοστεί στη Μαρτινίκα, 
στη Γουιάνα και στη Γουαδελούπη, μόλις 
η Γαλλία υποβάλει σχετική αίτηση 
προβάλλοντας ως επιχειρήματα τη 
βούληση των τοπικών φορέων να 
επωφεληθούν από το μέτρο αυτό και την 
ικανότητά τους να προωθήσουν την 
ανάπτυξη του γαλακτοκομικού τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 96
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30 α) Για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της τοπικής κατανάλωσης στη Μαδέρα 
και τα Κανάρια και λαμβάνοντας υπόψη
την πλεονασματική κατάσταση στις
Αζόρες είναι ανάγκη να ενθαρρυνθεί
τονωθεί η ενισχυθεί ο δυναμισμός του
εμπορίου μεταξύ των άκρως απόκεντρων
περιφερειών μέσω ειδικών μέτρων που θα 
συμβάλουν στην ενεργοποίηση αυτών των 
εμπορικών σχέσεων, ιδίως δε μέσου του 
δικτύου μεταφορών. Πρέπει επίσης να
εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που είναι 
αναγκαίες για ένα εμπόριο δίκαιο και 
ισορροπημένο, κυρίως για ό,τι αφορά τη 
φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών·

Or. pt

Τροπολογία 97
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32 α) Πρέπει να στηριχθούν οι
παραδοσιακές κτηνοτροφικές
δραστηριότητες. Για την εξυπηρέτηση
των αναγκών της τοπικής κατανάλωσης
στη Μαδέρα και τα Κανάρια πρέπει να
υποστηριχτεί η εισαγωγή νεαρών 
αρσενικών βοοειδών, κυρίως στις Αζόρες,
με σκοπό να ενισχυθεί ο δυναμισμός του 
εμπορίου μεταξύ των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών. Πρέπει επίσης να
εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για ένα
εμπόριο δίκαιο και ισορροπημένο, κυρίως 
από πλευράς φορολογίας των εμπορικών 
συναλλαγών·

Or. pt

Τροπολογία 98
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η καλλιέργεια του καπνού έχει 
ιστορική σημασία για τις Καναρίους 
Νήσους. Από οικονομική άποψη, αυτή η 
μεταποιητική βιομηχανία εξακολουθεί να 
αποτελεί μία από τις κυριότερες 
βιομηχανικές δραστηριότητες στην 
περιφέρεια. Από κοινωνική άποψη, η 
καλλιέργεια του καπνού είναι 
δραστηριότητα υψηλής έντασης εργατικού 
δυναμικού και διεξάγεται από 
μικροκαλλιεργητές. Ωστόσο, η εν λόγω 
καλλιέργεια δεν είναι αρκετά αποδοτική 
και διατρέχει τον κίνδυνο εξαφάνισης. 
Πράγματι, σήμερα η παραγωγή καπνού 
περιορίζεται σε μια μικρή έκταση στο νησί 
La Palma για την κατασκευή πούρων σε 

(34) Η καλλιέργεια του καπνού έχει 
ιστορική σημασία για τις Καναρίους 
Νήσους και τις Αζόρες. Από οικονομική 
άποψη, αυτή η μεταποιητική βιομηχανία 
εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
κυριότερες βιομηχανικές δραστηριότητες 
στην περιφέρεια. Από κοινωνική άποψη, η 
καλλιέργεια του καπνού είναι 
δραστηριότητα υψηλής έντασης εργατικού 
δυναμικού και διεξάγεται από 
μικροκαλλιεργητές, καθιστώντας δυνατή, 
στην περίπτωση των Αζορών, την 
ανακύκλωση των καλλιεργειών, 
αποφεύγοντας τις μονοκαλλιέργειες και 
την υπερβολική χρήση λιπασμάτων.. 
Ωστόσο, η εν λόγω καλλιέργεια δεν είναι 
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βιοτεχνίες. Θα πρέπει λοιπόν να επιτραπεί 
στην Ισπανία να συνεχίσει τη χορήγηση 
ενίσχυσης επιπλέον της ενωσιακής, 
προκειμένου να διατηρηθεί η παραδοσιακή 
αυτή καλλιέργεια καθώς και η βιοτεχνική 
δραστηριότητα που στηρίζεται σε αυτή. 
Εξάλλου, για να διατηρηθεί η βιομηχανική 
δραστηριότητα κατασκευής προϊόντων 
καπνού, θα πρέπει να συνεχιστεί η 
απαλλαγή του ακατέργαστου και 
ημικατεργασμένου καπνού από τους 
εισαγωγικούς δασμούς στις Καναρίους 
Νήσους, εντός ορίου ετήσιας ποσότητας 
20 000 τόνων ισοδύναμου ακατέργαστου 
απομισχωμένου καπνού.

αρκετά αποδοτική και διατρέχει τον 
κίνδυνο εξαφάνισης. Πράγματι, σήμερα η 
παραγωγή καπνού περιορίζεται σε μια 
μικρή έκταση στο νησί La Palma, των 
Καναρίων, και στο νησί Άγιος Μιχαήλ, 
στις Αζόρες, για την κατασκευή πούρων 
και σιγαρίλος. Θα πρέπει λοιπόν να 
επιτραπεί στην Ισπανία και στην 
Πορτογαλία να συνεχίσουν τη χορήγηση 
ενίσχυσης επιπλέον της ενωσιακής, 
προκειμένου να διατηρηθεί η παραδοσιακή 
αυτή καλλιέργεια καθώς και η βιοτεχνική 
δραστηριότητα που στηρίζεται σε αυτή. 
Εξάλλου, για να διατηρηθεί η βιομηχανική 
δραστηριότητα κατασκευής προϊόντων 
καπνού, θα πρέπει να συνεχιστεί η 
απαλλαγή του ακατέργαστου και 
ημικατεργασμένου καπνού από τους 
εισαγωγικούς δασμούς στις Καναρίους 
Νήσους και στις Αζόρες εντός ορίου 
ετήσιας ποσότητας 20 000 τόνων 
ισοδύναμου ακατέργαστου απομισχωμένου 
καπνού.

Or. pt

Τροπολογία 99
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35 α) Για την πλήρη κάλυψη των στόχων
του παρόντος κανονισμού είναι
σημαντικό το μέσο αυτό να μπορέσει να
προλάβει ενδεχόμενες αρνητικές
επιπτώσεις της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής μετά το 2013, και πρέπει να 
γίνει μία επιλεκτική εφαρμογή της νέας 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους·

Or. pt



AM\869905EL.doc 19/44 PE467.064v01-00

EL

Τροπολογία 100
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35 β) Για την πλήρη κάλυψη των στόχων
του παρόντος κανονισμού είναι
σημαντικό το μέσο αυτό να μπορεί να
προλαμβάνει ανά πάσα στιγμή τις
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των
διμερών και πολυμερών συμφωνιών, 
μέσω της διεξαγωγής μελέτης του 
αντικτύπου τους πριν τη σύναψή τους,
ακολουθούμενης από τα αντίστοιχα
αντισταθμιστικά μέτρα

Or. pt

Τροπολογία 101
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Από το 2006 και μετά, οι ανάγκες σε 
βασικά προϊόντα έχουν αυξηθεί σε 
ορισμένες άκρως απόκεντρες περιφέρειες, 
ιδίως στις Αζόρες και στα Υπερπόντια 
Γαλλικά Διαμερίσματα, λόγω της 
ανάπτυξης του ζωικού κεφαλαίου και της 
δημογραφικής πίεσης. Ως εκ τούτου, είναι 
σκόπιμο να αυξηθεί το μερίδιο του 
προϋπολογισμού που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για το 
ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των σχετικών 
περιφερειών.

(36) Από το 2006 και μετά, οι ανάγκες σε 
βασικά προϊόντα έχουν αυξηθεί σε 
ορισμένες άκρως απόκεντρες περιφέρειες, 
ιδίως στις Αζόρες και στα Υπερπόντια 
Γαλλικά Διαμερίσματα, λόγω της 
ανάπτυξης του ζωικού κεφαλαίου και της 
δημογραφικής πίεσης. Ως εκ τούτου θα
έπρεπε να αυξηθεί ουσιαστικά το
δημοσιονομικό κονδύλιο για το ειδικό
καθεστώς εφοδιασμού, προκειμένου να
μην κινδυνεύσουν οι ισχύουσες ενισχύσεις
που είναι απαραίτητες για τις τοπικές 
παραγωγές, βασικό στόχο του 
προγράμματος POSEI.
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Τροπολογία 102
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διατήρηση και ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων της 
παραγωγής, της μεταποίησης και της 
εμπορίας των τοπικών προϊόντων.

α) διαιώνιση και ανάπτυξη με βιώσιμη 
προοπτική των λεγόμενων καλλιεργειών 
ζωικής και φυτικής διαφοροποίησης στις 
άκρως απόκεντρες περιφέρειες, 
συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας των τοπικών 
προϊόντων, καθόσον έτσι θα βελτιωθεί 
σημαντικά η αυτάρκεια του τοπικού 
πληθυσμού, μέσω της αύξησης των 
ενδογενών παραγωγών και της μείωσης
των εισαγωγών·

Or. fr

Τροπολογία 103
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διατήρηση και ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων της 
παραγωγής, της μεταποίησης και της 
εμπορίας των τοπικών προϊόντων.

α) διατήρηση και ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων της 
παραγωγής, της μεταποίησης και της 
εμπορίας των τοπικών προϊόντων, 
δεδομένου κυρίως του επιβαρυμένου 
κόστους των μεταφορικών

Or. pt
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Τροπολογία 104
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημεί βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) διατήρηση της ανάπτυξης και 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
λεγόμενων παραδοσιακών γεωργικών 
καλλιεργειών στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων της 
παραγωγής, της μεταποίησης και της 
εμπορίας των τοπικών προϊόντων, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα δίκαιο 
καταμερισμό, μεταξύ παραγωγών, 
μεταποιητών και διανομέων, των 
εισοδημάτων από τα προϊόντα και υπο-
προϊόντα των καλλιεργειών·

Or. fr

Τροπολογία 105
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. οι εξαγγελλόμενοι στην παράγραφο 1 
στόχοι επιδιώκονται στο πλαίσιο μιας 
σύνολης προσέγγισης της βιώσιμης
ανάπτυξης η οποία σέβεται το περιβάλλον
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα επαρκή
εισοδήματα στους γεωργούς. Οι στόχοι
αυτοί επιδιώκουν επίσης την εξασφάλιση
της διαρκούς κατάρτισης των γεωργών 
και των μεταποιητών, προκειμένου να 
ευνοηθεί η ανάπτυξη ποιοτικών, 
αποδοτικών και βιώσιμων καλλιεργειών.

Or. fr
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Τροπολογία 106
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα POSEI θεσπίζεται στο 
γεωγραφικό επίπεδο που θεωρείται 
καταλληλότερο από το οικείο κράτος 
μέλος. Καταρτίζεται από τις αρμόδιες 
αρχές που ορίζει το εν λόγω κράτος μέλος, 
το οποίο, ύστερα από διαβούλευση με τις 
αρμόδιες αρχές και τους οργανισμούς στο 
κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, το 
υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση 
σύμφωνα με το άρθρο 6.

2. Τα προγράμματα POSEI καταρτίζονται 
από την αρχή ή τις αρχές που ορίζει το εν 
λόγω κράτος μέλος στο γεωγραφικό 
επίπεδο που κρίνεται πιο ενδεδειγμένο.

Or. fr

Τροπολογία 107
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο 
πρέπει να ζητείται η γνώμη των αρχών, 
των αρμόδιων φορέων τοπικής 
αυτοδιοίκησης, των αρμόδιων 
οργανώσεων, των ενδιαφερόμενων 
αντιπροσωπευτικών και/ή 
επαγγελματικών οργανώσεων σχετικά με 
τα σχέδια των προγραμμάτων POSEI 
πριν αυτά υποβληθούν στην Επιτροπή για 
έγκριση.

Or. fr
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Τροπολογία 108
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ένα μόνο πρόγραμμα POSEI μπορεί να 
υποβληθεί ανά κράτος μέλος για τις 
άκρως απόκεντρες περιφέρειές του.

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή και σε όλες τις ενδιαφερόμενες 
για το POSEI οργανώσεις ένα σαφές 
οργανωτικό σχέδιο σχετικά με τη 
διαδικασία κατάρτισης των 
προγραμμάτων POSEI.

Or. fr

Τροπολογία 109
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων POSEI πρέπει να 
συμφωνούν με το ενωσιακό δίκαιο και να 
έχουν συνοχή με τις άλλες κοινοτικές 
πολιτικές καθώς και με τα μέτρα που 
λαμβάνονται δυνάμει αυτών των 
πολιτικών.

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων POSEI πρέπει να 
συμφωνούν με το ενωσιακό δίκαιο και να 
έχουν συνοχή με τις άλλες ενωσιακές 
πολιτικές καθώς και με τα μέτρα που 
λαμβάνονται δυνάμει αυτών των 
πολιτικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 
349 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέτρο που 
αυτή αναγνωρίζει στις άκρως απόμακρες 
περιφέρειες την εφαρμογή ενός 
διαφοροποιημένου πλαισίου που θα 
επιτρέψει την ανάπτυξή τους και την 
ισότιμη ένταξή τους στην Ένωση με την 
εφαρμογή προγραμμάτων και μέσων 
ειδικών και κατάλληλων για την 
κατάστασή τους.
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Τροπολογία 110
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή σχέδιο προγράμματος POSEI 
στο πλαίσιο της χρηματοδότησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφοι 2 
και 3.

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή σχέδιο προγράμματος POSEI
στο πλαίσιο της χρηματοδότησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφοι 2 
και 3. Αυτό το σχέδιο προγράμματος 
POSEI δεν μπορεί να κριθεί επιλέξιμο 
από την Επιτροπή παρά μόνον εφόσον 
έχει κοινοποιηθεί στους προέδρους των 
αιρετών αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης σε 
επίπεδο νομού ή περιφέρειας.

Or. fr

Τροπολογία 111
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με βάση την ετήσια αξιολόγηση της 
εκτέλεσης των μέτρων που 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα 
POSEI, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλουν στην Επιτροπή προτάσεις για 
την τροποποίησή τους στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3 με σκοπό 
την καλύτερη προσαρμογή τους στις 
απαιτήσεις των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών και στην προτεινόμενη 
στρατηγική. Η Επιτροπή εκδίδει με 

2. Με βάση την ετήσια αξιολόγηση της 
εκτέλεσης των μέτρων που 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα 
POSEI, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλουν στην Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με τις αιρετές αρχές σε 
επίπεδο νομού ή περιφέρειας, προτάσεις 
για την τροποποίησή τους στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3 με σκοπό 
την καλύτερη προσαρμογή τους στις 
απαιτήσεις των άκρως απόκεντρων 
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εκτελεστική πράξη τους ενιαίους 
λεπτομερείς κανόνες για την υποβολή των 
προτάσεων τροποποίησης του 
προγράμματος.

περιφερειών και στην προτεινόμενη 
στρατηγική. Η Επιτροπή εκδίδει με 
εκτελεστική πράξη τους ενιαίους 
λεπτομερείς κανόνες για την υποβολή των 
προτάσεων τροποποίησης του 
προγράμματος.

Or. fr

Τροπολογία 112
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με βάση την ετήσια αξιολόγηση της 
εκτέλεσης των μέτρων που 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα 
POSEI, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλουν στην Επιτροπή προτάσεις για 
την τροποποίησή τους στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3 με σκοπό 
την καλύτερη προσαρμογή τους στις 
απαιτήσεις των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών και στην προτεινόμενη 
στρατηγική. Η Επιτροπή εκδίδει με 
εκτελεστική πράξη τους ενιαίους 
λεπτομερείς κανόνες για την υποβολή των 
προτάσεων τροποποίησης του 
προγράμματος.

2. Με βάση την ετήσια αξιολόγηση της 
εκτέλεσης των μέτρων που 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα 
POSEI, τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
κοινωνικο-οικονομικούς φορείς, να 
υποβάλουν στην Επιτροπή προτάσεις για 
την τροποποίησή τους στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3 με σκοπό 
την καλύτερη προσαρμογή τους στις 
απαιτήσεις των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών και στην προτεινόμενη 
στρατηγική. Η Επιτροπή εκδίδει με 
εκτελεστικές πράξεις τους ενιαίους 
λεπτομερείς κανόνες για την υποβολή των 
προτάσεων τροποποίησης του 
προγράμματος.

Or. pt

Τροπολογία 113
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καθιερώνεται ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού για τα απαριθμούμενα στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης γεωργικά 
προϊόντα, τα οποία είναι βασικά στις 
άκρως απόκεντρες περιφέρειες, για την 
κατανάλωση από τον άνθρωπο ή την 
παρασκευή άλλων προϊόντων ή ως 
γεωργικές εισροές.

1. Καθιερώνεται ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού για τα απαριθμούμενα στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης γεωργικά 
προϊόντα, τα οποία είναι βασικά στις 
άκρως απόκεντρες περιφέρειες, για την 
κατανάλωση από τον άνθρωπο ή την 
παρασκευή άλλων προϊόντων ή ως 
γεωργικές εισροές, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη την αρχή της απλοποίησης των 
διοικητικών διαδικασιών και για τις 
διοικητικές αρχές αλλά κυρίως για τους 
τελικούς δικαιούχους, χωρίς να 
διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα και 
τα δημοσιονομικά μέσα που διατίθενται 
στο πρόγραμμα POSEI.

Or. pt

Τροπολογία 114
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται
στα μεταποιημένα προϊόντα των
υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων 
(DOM) για τα οποία χρησιμοποιούνται 
προϊόντα που έχουν επωφεληθεί του
ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού, στις
περιπτώσεις που τα προϊόντα αυτά
αποστέλλονται μεταξύ DOM.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13, παράγραφος 2δ), ανοίγει τη δυνατότητα αποστολής μεταξύ DOM μεταποιημένων
προϊόντων από πρώτες ύλες που έχουν επωφεληθεί του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού χωρίς
επιστροφή του πλεονεκτήματος. Ωστόσο, το άρθρο 9, παράγραφος 3, ορίζει ότι  δεν χορηγείται 
ενίσχυση για τον εφοδιασμό με προϊόντα που έχουν ήδη υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς 
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εφοδιασμού σε άλλη άκρως απόκεντρη περιφέρεια.

Τροπολογία 115
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν 
να συμβάλλουν στον πραγματικό 
αντίκτυπο έως τον τελικό καταναλωτή 
των οικονομικών οφελών από τα 
ευεργετήματα που παρέχονται στο 
πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού, στα οποία περιλαμβάνεται η 
εφαρμογή ευνοϊκότερης φορολογικής 
πολιτικής, τόσο για τα εισαγόμενα 
προϊόντα όσο και για τα μεταποιημένα 
προϊόντα για τα οποία χρησιμοποιούνται 
εισαγόμενα προϊόντα.

Or. pt

Τροπολογία 116
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα οποία εξάγονται προς τρίτες χώρες ή 
αποστέλλονται προς την υπόλοιπη Ένωση 
εντός των ορίων των ποσοτήτων που 
αντιστοιχούν στις παραδοσιακές 
αποστολές και στις παραδοσιακές 
εξαγωγές. Οι εν λόγω ποσότητες 
καθορίζονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη με βάση τον μέσο όρο 
των αποστολών ή εξαγωγών κατά τα έτη 
1989, 1990 και 1991·

α) τα οποία εξάγονται προς τρίτες χώρες ή 
αποστέλλονται προς την υπόλοιπη Ένωση 
εντός των συμπεφωνημένων ορίων των 
ποσοτήτων που αντιστοιχούν στις 
παραδοσιακές αποστολές και στις 
παραδοσιακές εξαγωγές. Οι εν λόγω
ποσότητες καθορίζονται από την Επιτροπή
με εκτελεστική πράξη με βάση τον μέσο 
όρο των αποστολών ή των εξαγωγών κατά 
τα τρία πλέον ευνοϊκά έτη μεταξύ 2001
και 2011·
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Or. en

Τροπολογία 117
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) και τα οποία κατά την εισαγωγή τους
έχουν επιβαρυνθεί με πραγματικό κόστος
υψηλότερο των ευεργετημάτων που
απολαύουν στο πλαίσιο του παρόντος
καθεστώτος, προκειμένου οι άκρως
απόκεντρες περιφέρειες να έχουν
καλύτερη ένταξη στην εσωτερική αγορά. 
Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της 
έγκρισης αυτής επί τη προσκομίσει
αποδεικτικών στοιχείων εμπίπτει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. pt

Τροπολογία 118
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «περιφερειακό εμπόριο» 
νοείται το εμπόριο που διεξάγεται, για 
κάθε Υπερπόντιο Γαλλικό Διαμέρισμα, για 
τις Αζόρες και τη Μαδέρα, και για τις 
Καναρίους Νήσους, με προορισμό τρίτες 
χώρες τις οποίες καθορίζει η Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ως «περιφερειακό εμπόριο» 
νοείται το εμπόριο που διεξάγεται, για 
κάθε Υπερπόντιο Γαλλικό Διαμέρισμα, για 
τις Αζόρες και τη Μαδέρα, και για τις 
Καναρίους Νήσους, με προορισμό τρίτες 
χώρες που ανήκουν στον αυτό 
γεωγραφικό χώρο με αυτές τις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες ή χώρες με τις 
οποίες υπάρχει μία ιστορική εμπορική 
σχέση. H Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές
πράξεις σχετικά με τον κατάλογο των 
χωρών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
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αντικειμενικές αιτήσεις που υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη και κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους 
τομείς. Ο κατάλογος αυτός θα μπορεί να 
αναθεωρείται άπαξ για κάθε κράτος 
μέλος, τη αιτήσει του. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 34 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να είναι δυνατές τακτικές ενημερώσεις του καταλόγου των χωρών αυτών, διότι
τούτο θα κατέληγε σε απεριόριστη επέκταση των ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 13 -
παράγραφος 2 – στοιχείο α. Το να επιτραπεί στα κράτη μέλη να ζητούν αναθεώρηση άπαξ μόνο 
φαίνεται πιο αναλογικό και λογικό.

Τροπολογία 119
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 α
Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
στις Αζόρες προϋποθέτει την εισαγωγή
διαφόρων υλικών που δεν υπάρχουν στην
τοπική αγορά, όπως περιβλήματα, 
πλαστικά και συσκευασίες UHT, γεγονός 
το οποίο επιβαρύνει το κόστος
παραγωγής και την τελική τιμή
καταναλωτή, λόγος για τον οποίο οι 
ενισχύσεις που διατίθενται στο πλαίσιο 
του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού 
πρέπει να καλύψουν και υλικά αυτού του
τύπου.

Or. pt
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Τροπολογία 120
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προγράμματα POSEI περιλαμβάνουν 
ειδικά μέτρα υπέρ της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής, η οποία εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του τρίτου μέρους τίτλος ΙΙΙ 
της Συνθήκης και η οποία είναι αναγκαία 
για να εξασφαλιστεί η συνέχιση και η 
ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής σε κάθε άκρως απόκεντρη 
περιφέρεια.

1. Τα προγράμματα POSEI περιλαμβάνουν 
ειδικά μέτρα υπέρ της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής, η οποία εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του τρίτου μέρους τίτλος ΙΙΙ 
της Συνθήκης και η οποία είναι αναγκαία
για να εξασφαλιστεί η συνέχιση και η 
ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής σε κάθε άκρως απόκεντρη 
περιφέρεια, λαμβάνοντας πάντα υπόψη 
την αρχή της απλοποίησης των 
διοικητικών διαδικασιών και για τις 
διοικητικές αρχές αλλά κυρίως για τους 
τελικούς δικαιούχους, χωρίς να 
διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα και 
τα δημοσιονομικά μέσα που διατίθενται 
στο πρόγραμμα POSEI.

Or. pt

Τροπολογία 121
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το ποσό της ενίσχυσης που έχει 
καθοριστεί για κάθε μέτρο ή δράση με 
σκοπό την επίτευξη ενός ή περισσότερων 
στόχων που επιδιώκει το πρόγραμμα.

στ) το ποσό της ενίσχυσης που έχει 
καθοριστεί για κάθε μέτρο με σκοπό την 
επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων που 
επιδιώκει το πρόγραμμα.

Or. fr
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Τροπολογία 122
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη μεμονωμένη ενίσχυση· γ) το μοναδιαίο ποσόν της ενίσχυσης·

Or. fr

Τροπολογία 123
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Γαλλία και η Πορτογαλία υποβάλλουν 
στην Επιτροπή προγράμματα 
καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών για τα φυτά ή τα φυτικά 
προϊόντα στα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα και στις Αζόρες και τη 
Μαδέρα, αντίστοιχα. Τα προγράμματα 
αυτά καθορίζουν ιδίως τους στόχους που 
πρέπει να επιτευχθούν, τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν, τη διάρκειά τους και 
το κόστος τους. Τα προγράμματα που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου, δεν αφορούν την προστασία της 
μπανάνας.

1. Η Γαλλία και η Πορτογαλία υποβάλλουν 
στην Επιτροπή προγράμματα 
καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών για τα φυτά ή τα φυτικά 
προϊόντα στα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα και στις Αζόρες και τη 
Μαδέρα, αντίστοιχα. Τα προγράμματα 
αυτά καθορίζουν ιδίως τους στόχους που 
πρέπει να επιτευχθούν, τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν, τη διάρκειά τους και 
το κόστος τους.

Or. fr

Τροπολογία 124
Gabriel Mato Adrover

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 
103κβ, 103κγ και 103κε του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν εφαρμόζονται 
στις Καναρίους Νήσους.

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 
85 ζ, 85 η, 85 θ, 85 ι, 85 ια, 85 ιγ, 103κβ, 
103κγ και 103κε του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 δεν εφαρμόζονται στις 
Καναρίους Νήσους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αμπελουργία είναι μία γεωργική παραγωγή που τονώνει τη διατήρηση του αγροτικού χώρου
στα Νησιά. Ο εισηγητής επιθυμεί να εξαιρεθούν μελλοντικά τα Κανάρια από τις διατάξεις που 
περιορίζουν την ανάπτυξη της παραγωγής αυτής, λαμβάνοντας υπόψη την υποβάθμιση που έχει 
υποστεί κατά τα τελευταία έτη. Ο αντίκτυπος θα είναι σχεδόν μηδενικός για τον τομέα στην
Ιβηρική χερσόνησο, δεδομένου ότι μόνο το 14,7% των οίνων που καταναλώνονται στα 
Κανάρια προέρχεται από την τοπική παραγωγή.

Τροπολογία 125
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Όσον αφορά τη διατήρηση του 
τοπίου και των παραδοσιακών 
χαρακτηριστικών των γεωργικών 
εκτάσεων, και ιδίως τη διατήρηση των 
λιθόκτιστων τοίχων αντιστηρίξεως των 
αναβαθμίδων, σε ορισμένες εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες απαιτείται επίσης 
η παροχή κινήτρων για τη διατήρηση των 
χαρακτηριστικών αυτών, λαμβάνοντας 
υπόψη την κεφαλαιώδη σημασία τους για 
το παραδοσιακό τοπίο και την διατήρηση 
των εκτάσεων σε καλή κατάσταση, λόγω 
της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους 
και των χαρακτηριστικών των εδαφών. 
Για τον λόγο αυτό, το άρθρο 21 
παράγραφος 1 πρέπει να επεκτείνει και σε 
άλλες εξόχως απόκεντρες περιφέρειες την 
ευελιξία που απολαύει η Μαδέρα σε 
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σχέση με τον διπλασιασμό των 
κεφαλαίων των ανώτατων ετήσιων 
ποσών που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση 
από την Ένωση και προβλέπονται στο 
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1628/2005.

Or. pt

Τροπολογία 126
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρις ότου το ζωικό κεφάλαιο των 
εντοπίων νέων αρσενικών βοοειδών 
φθάσει σε επαρκές επίπεδο ώστε να 
εξασφαλίζει τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής κρέατος 
στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα 
και στη Μαδέρα, υπάρχει η δυνατότητα 
εισαγωγής, χωρίς επιβολή των 
εισαγωγικών δασμών του κοινού 
δασμολογίου, για την επιτόπου πάχυνση, 
βοοειδών καταγωγής τρίτων χωρών, που 
προορίζονται για κατανάλωση στα 
Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα και 
στη Μαδέρα. Η Επιτροπή θεσπίζει με 
εκτελεστικές πράξεις τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος 
εδαφίου και ειδικότερα τις λεπτομέρειες 
απαλλαγής από τους δασμούς για την 
εισαγωγή νέων αρσενικών βοοειδών στα 
Υπερπόντια Γαλλικά Διαμερίσματα και 
στη Μαδέρα.

Μέχρις ότου το ζωικό κεφάλαιο των 
εντοπίων νέων αρσενικών βοοειδών 
φθάσει σε επαρκές επίπεδο ώστε να 
εξασφαλίζει τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής κρέατος 
στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα 
και στη Μαδέρα και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι Αζόρες, καθώς έχουν 
πλεονασματική παραγωγή, μπορούν να 
συμβάλουν στην κάλυψη του ελλείμματος 
των άλλων άκρως απόκεντρων 
περιφερειών, υπάρχει η δυνατότητα 
εισαγωγής, χωρίς επιβολή των 
εισαγωγικών δασμών του κοινού 
δασμολογίου, για την επιτόπου πάχυνση 
βοοειδών καταγωγής τρίτων χωρών που 
προορίζονται για κατανάλωση στα 
Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα και 
στη Μαδέρα. Η Επιτροπή θεσπίζει με 
εκτελεστική πράξη τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος 
εδαφίου και ειδικότερα τις λεπτομέρειες 
απαλλαγής από τους δασμούς για την 
εισαγωγή νέων αρσενικών βοοειδών στα 
Υπερπόντια Γαλλικά Διαμερίσματα και 
στη Μαδέρα.

Or. pt
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Τροπολογία 127
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μέτρα που προβλέπονται από τον 
παρόντα κανονισμό, με εξαίρεση το άρθρο 
21, συνιστούν παρεμβάσεις με σκοπό τη 
ρύθμιση των γεωργικών αγορών κατά την 
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 του Συμβουλίου.

1. Τα μέτρα που προβλέπονται από τον 
παρόντα κανονισμό, με εξαίρεση το άρθρο 
21, συνιστούν παρεμβάσεις με σκοπό τη 
ρύθμιση των γεωργικών αγορών και την 
εξασφάλιση των άμεσων πληρωμών κατά 
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου.

Or. pt

Τροπολογία 128
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η ετήσια χρηματική επιχορήγηση για 
τη χρηματοδότηση των προβλεπόμενων 
στα κεφάλαια ΙΙΙ και ΙV μέτρων πρέπει 
να σημειώνει ελάχιστη πραγματική 
αύξηση που να αντιστοιχεί στην κατά 
20% αύξηση στο πλαίσιο του Ειδικού 
Καθεστώτος Εφοδιασμού που κρίθηκε 
απαραίτητη για την Πορτογαλία και τη 
Γαλλία .

Or. pt

Τροπολογία 129
George Lyon
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε οικονομικό έτος η Ένωση 
χρηματοδοτεί τα μέτρα που προβλέπονται 
στα κεφάλαια III και IV εντός του ετήσιου 
ανωτάτου ορίου ύψους:

2. Για κάθε οικονομικό έτος η Ένωση 
χρηματοδοτεί τα μέτρα που προβλέπονται 
στα κεφάλαια III και IV έως ένα ανώτατο 
όριο ύψους:

Or. en

Τροπολογία 130
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η Επιτροπή παρουσιάζει στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα έχει 
στο εισόδημα των παραγωγών η
κατάργηση των ποσοστώσεων στον 
γαλακτοκομικό τομέα. Η έκθεση αυτή θα 
συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για 
τη δέουσα αντιστάθμιση, ανά πάσα 
στιγμή, των απωλειών των εισοδημάτων 
που θα υποστούν οι ευρωπαίοι
παραγωγοί.

Or. pt

Τροπολογία 131
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η Επιτροπή παρουσιάζει στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
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αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα έχει 
στο εισόδημα των παραγωγών η
κατάργηση των ποσοστώσεων στον 
γαλακτοκομικό τομέα. Η έκθεση αυτή θα 
συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για 
τη δέουσα αντιστάθμιση, ανά πάσα 
στιγμή, των απωλειών των εισοδημάτων 
που θα υποστούν οι ευρωπαίοι
παραγωγοί.

Or. pt

Τροπολογία 132
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημιουργία μιας κοινής δέσμης δεικτών
παρακολούθησης (απασχόληση, 
ενεργοποίηση της οικονομίας, βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου) ώστε να
εξασφαλιστεί η εκπόνηση εξαμηνιαίων
ενδιάμεσων εκθέσεων συν μιας γενικής
έκθεσης ετησίως, για να παρακολουθείται
η εκτέλεση, τα αποτελέσματα και ο
αντίκτυπος του προγράμματος POSEI
στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα του.

Or. pt

Τροπολογία 133
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να
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υπαγάγουν τις ενισχύσεις για τον
εφοδιασμό σε οποιοδήποτε φόρο ή
φορολογική επιβάρυνση είτε άμεση είτε
έμμεση, δεδομένου ότι οι ενισχύσεις
πρέπει να μετακυλίονται εξ ολοκλήρου
έως τον τελικό καταναλωτή, σύμφωνα με
την αρχή που εξαγγέλλεται στο άρθρο 12.

Or. pt

Τροπολογία 134
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 α
Περιφερειακές συνοδευτικές επιτροπές

Πραγματοποίηση εξαμηνιαίων
συνεδριάσεων των περιφερειακών
συνοδευτικών επιτροπών για να
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και
το επίπεδο εκτέλεσης εκάστου μέτρου, 
μέσω μιας επίσημης και
προγραμματισμένης διαβούλευσης των
ενδιαφερομένων μερών έως την περίοδο
των έξι μηνών που προηγείται της
αίτησης ετήσιας τροποποίησης του
προγράμματος.

Or. pt

Τροπολογία 135
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2015, 3. Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2015, 
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και στη συνέχεια ανά πενταετία, η 
Επιτροπή υποβάλλει γενική έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο στην οποία παρουσιάζονται οι 
επιπτώσεις των δράσεων που 
υλοποιήθηκαν κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένου 
του τομέα της μπανάνας, συνοδευόμενη, 
εφόσον απαιτείται, από κατάλληλες 
προτάσεις.

και στη συνέχεια ανά πενταετία, η 
Επιτροπή υποβάλλει γενική έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο στην οποία παρουσιάζονται οι 
επιπτώσεις των δράσεων που 
υλοποιήθηκαν κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένου 
του τομέα της μπανάνας και του γάλακτος, 
συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από 
κατάλληλες προτάσεις.

Or. pt

Τροπολογία 136
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η Επιτροπή εκπονεί μελέτες ή 
εκτιμήσεις αντικτύπου στις τοπικές 
παραγωγές, από τις διμερείς και 
πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις 
με τρίτες χώρες ή εμπορικές αγορές 
τρίτων χωρών καθώς και από τις 
ουσιαστικές τροποποιήσεις που 
συμφωνούνται στο πλαίσιο της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής. Κατά την 
εκπόνηση των μελετών αντικτύπου η
Επιτροπή εφαρμόζει  τα κριτήρια που 
έχουν ορισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. 
Ενδεχομένως, οι εκθέσεις αυτές ή
εκτιμήσεις συνοδεύονται από προτάσεις
αναθεωρήσεως του δημοσιονομικού
δελτίου και των μέτρων στήριξης των
τοπικών παραγωγών, υπό το φώς των
αλλαγών που απέρρευσαν από τις
εμπορικές διαπραγματεύσεις ή από
σημαντικές τροποποιήσεις στην Κοινή 
Γεωργική Πολιτική, με σημαντικό 
αντίκτυπο στις κύριες παραγωγές των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών.

Or. pt
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Τροπολογία 137
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Δεδομένης της σημασίας του 
αντικτύπου στις τοπικές παραγωγές των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών, οι 
προβλεπόμενες από το άρθρο 31, 
παράγραφος 3 - Α μελέτες ή εκτιμήσεις 
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τη διμερή 
συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Or. pt

Τροπολογία 138
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 γ. Δεδομένης της σημασίας του 
προβλεπόμενου αντικτύπου στον 
γαλακτοκομικό τομέα των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών, οι 
προβλεπόμενες από το άρθρο 31, 
παράγραφος 3, α μελέτες ή εκτιμήσεις
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα 
αποτελέσματα της κατάργησης του 
καθεστώτος των γααλακτοκομικών 
ποσοστώσεων.

Or. pt

Τροπολογία 139
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 δ. Η Επιτροπή, στις αναλύσεις, μελέτες 
και εκτιμήσεις που θα εκπονεί στο 
πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών και 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, πρέπει 
να περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο, όταν 
πρόκειται για ζήτημα που παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες .

Or. pt

Τροπολογία 140
Gabriel Mato Adrover, Nuno Teixeira, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, 
Luís Paulo Alves, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Elie Hoarau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 α
Διεύρυνση του καταλόγου των άκρως

απόκεντρων περιφερειών
Κάθε διεύρυνση του καταλόγου των
άκρως απόκεντρων περιφερειών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδεύεται από
αύξηση των δημοσιονομικών κονδυλίων
για τα προγράμματα POSEI.

Or. fr

Τροπολογία 141
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό 
για αόριστη διάρκεια.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό για 
αόριστη διάρκεια. Η Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση σχετικά με τις εκχωρούμενες 
εξουσίες το αργότερο έξι μήνες πριν το 
τέλος της πενταετίας.

Or. bg

Αιτιολόγηση

В член 290 от ДФЕС е закрепено изрично, че законодателният акт трябва да посочва 
цел, съдържание, обхват и продължителност на делегирането. Предложението на 
Комисията за предоставяне на правомощия по приемане на делегирани актове за 
неопределен срок противоречи на чл. 290 ДФЕС. Макар неопределеният срок да е все 
пак начин за конкретизиране на продължителността на делегирането, този подход не 
отчита възможността за изменение на  онези фактическите отношения, които 
представляват предмета на делегиране. Имайки предвид, че с делегирани актове 
Комисията изменя или допълва елементи от регламента, е редно на определен период 
от време Комисията да представя доклад относно приложението на всеки делегиран 
акт. Само така Парламентът и Съветът, след като преценят ефекта от 
делегирания акт, ще могат да решат дали да е целесъобразно Комисията да 
продължи да приема делегирани актове в съответната сфера.

Τροπολογία 142
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύναται να διατυπώσει 
αντιρρήσεις έναντι της 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά ένα 
μήνα.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύναται να διατυπώσει 
αντιρρήσεις έναντι της 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός 
προθεσμίας τριών μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά ένα 
μήνα.
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Or. bg

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η παράταση της προθεσμίας διατυπώσεως αντιρρήσεων, ώστε το Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο να μπορούν να μελετούν εις βάθος την κατ’εξουσιοδότηση πράξη και να
αποφασίζουν εάν η έκδοσή της είναι σκόπιμη και ορθή.

Τροπολογία 143
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, ή 
εάν, πριν από την ημερομηνία αυτή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημέρωσαν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
αποφάσισαν να μην εγείρουν αντιρρήσεις, 
η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στις διατάξεις της.

Εάν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, ή 
εάν, πριν από την ημερομηνία αυτή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημέρωσαν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
αποφάσισαν να μην εγείρουν αντιρρήσεις, 
η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία που προβλέπεται 
στις διατάξεις της  ή, ελλείψει σχετικής 
πρόβλεψης, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
τίθεται σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη 
δημοσίευσή της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ένωσης.

Or. bg

Τροπολογία 144
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να καλυφθεί κάθε κενό στην 
νομοθεσία της Ένωσης, αφού καταστούν 
γνωστές οι αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
εκπονεί νέα πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η 
οποία εγκρίνεται επί της αυτής βάσεως με 
την απορριφθείσα και αφορά στα αυτά μη 
ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού αλλά 
είναι αναδιατυπωμένη κατά τρόπο που να 
απομακρύνει τις εν λόγω αντιρρήσεις.

Or. bg

Αιτιολόγηση

След  като Европейският парламент или Съветът възразят основателно на  
делегиран акт, Комисията трябва да съобрази техните мотиви и съответно да
измени предложението си. Възражението срещу делегиран акт е различно от
оттегляне на делегираните правомощия. Затова е възможно приемането на делегиран
акт относно някои елементи на регламента да е задължително с оглед по-доброто
уреждане на обществените отношения, но текстът предложен от Комисията да не
е достатъчно добър, за постигане ефекта на делегирането. Това съответно ще бъде
посочено в мотивите на възражението срещу делегирания акт. За да не остави
неуредени обществените отношения, Комисията все пак трябва да приеме делегиран
акт в тази сфера, но съобразен със забележките на Парламента или Съвета, 
посочени във възражението.

Τροπολογία 145
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρόλον ότι ο νέος κανονισμός πρόκειται
να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012, 
τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να έχουν
παρουσιάσει έως την 1η Αυγούστου 2012
νέο πρόγραμμα, το οποίο θα εφαρμοστεί
το 2013, διότι τούτο θα καθιστούσε
περιπλοκότερες τις διαπραγματευτικές
διαδικασίες με την Επιτροπή. Η
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σταθερότητα των προγραμμάτων είναι
επωφελής για όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς, καθώς διαφυλάττεται η αρχή της
νομικής ασφάλειας και εξασφαλίζεται
καλός προγραμματισμός σε επίπεδο
μελλοντικών επενδύσεων. 

Or. pt


