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Ændringsforslag 42
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at målene for ordningen til fordel 
for de mindre øer i Det Ægæiske Hav 
bedre kan nås, bør støtteprogrammet 
indeholde foranstaltninger, der sikrer 
forsyningen med landbrugsprodukter og 
opretholdelsen og udviklingen af den 
lokale landbrugsproduktion. 
Programmeringsniveauet bør bringes 
tættere på de pågældende områder, og det 
bør tilstræbes, at tilgangen med 
partnerskab mellem Kommissionen og 
medlemsstaten systematiseres.

(4) For at målene for ordningen til fordel 
for de mindre øer i Det Ægæiske Hav 
bedre kan nås, bør støtteprogrammet 
indeholde foranstaltninger, der sikrer 
forsyningen med landbrugsprodukter og
opretholdelsen og udviklingen af den 
lokale landbrugsproduktion. 
Programmeringsniveauet bør bringes 
tættere på de pågældende områder, og det 
bør tilstræbes, at tilgangen med 
partnerskab mellem Kommissionen og 
medlemsstaten systematiseres.
Kommissionen skal bidrage til at udforme 
støtteprogrammer gennem udveksling af 
god praksis og ved at skabe 
harmoniserede rammeindikatorer til 
overvågning af gennemførelsen af 
programmerne.

Or. lt

Ændringsforslag 43
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De problemer, som gør sig gældende 
for de mindre øer i Det Ægæiske Hav, 
skærpes af, at øerne er af beskeden 
størrelse. For at sikre de påtænkte 
foranstaltningers effektivitet bør 
foranstaltningerne kun gælde for de små 
øer.

(7) De problemer, som gør sig gældende 
for de mindre øer i Det Ægæiske Hav, 
skærpes af, at øerne er af beskeden 
størrelse. For at sikre de påtænkte 
foranstaltningers effektivitet bør 
foranstaltningerne kun gælde for små øer, 
der har status af fjernområder.
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Or. lt

Ændringsforslag 44
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For effektivt at nå det opstillede mål, 
som er at nedsætte priserne på de mindre 
øer i Det Ægæiske Hav og udligne 
ekstraomkostningerne som følge af øernes 
fjerne beliggenhed og status som 
øsamfund, og samtidig bevare EU-
produkternes konkurrenceevne, bør der 
ydes støtte til levering af EU-produkter til 
disse øer. Støtten bør være baseret på 
ekstraomkostningerne ved levering til de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav og, når det 
drejer sig om rå- og hjælpestoffer eller 
produkter til forarbejdning, 
ekstraomkostningerne som følge af øernes 
status som øsamfund og lille areal.

(8) For effektivt at nå det opstillede mål, 
som er at nedsætte priserne på de mindre 
øer i Det Ægæiske Hav og udligne 
ekstraomkostningerne som følge af øernes 
fjerne beliggenhed og status som 
øsamfund, og samtidig bevare EU-
produkternes konkurrenceevne, bør der 
ydes støtte til levering af EU-produkter til 
disse øer. Støtten bør være baseret på 
ekstraomkostningerne ved levering til de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav, priser for 
eksport til tredjelande og, når det drejer sig 
om rå- og hjælpestoffer eller produkter til 
forarbejdning, ekstraomkostningerne som 
følge af øernes status som øsamfund og
lille areal.

Or. lt

Ændringsforslag 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at undgå spekulation, der vil 
kunne skade de endelige brugere på de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav, bør det 
fastsættes, at det kun er produkter af sund 
og sædvanlig handelskvalitet, der kan 
omfattes af den særlige 
forsyningsordning.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 46
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EU's politik til fordel for den lokale 
produktion på de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, som er fastlagt ved 
forordning (EF) nr. 1405/2006, har været 
rettet mod mange forskellige produkter og 
foranstaltninger til fremme af produktion, 
afsætning eller forarbejdning af disse 
produkter. Foranstaltningerne har vist sig 
at være effektive og har sikret, at 
landbrugsaktiviteterne er blevet videreført 
og udviklet. EU bør fortsat støtte den 
lokale produktion, som er en 
grundlæggende faktor for den 
miljømæssige, sociale og økonomiske 
ligevægt på de mindre øer i Det Ægæiske 
Hav. Erfaringen viser, at et styrket 
partnerskab med de lokale myndigheder —
på samme måde som i politikken til 
udvikling af landdistrikterne — kan gøre 
det lettere at tackle øernes særlige 
problemer på en mere målrettet måde. Den 
lokale produktion bør derfor fortsat støttes 
via det støtteprogram, der for første gang 
blev oprettet ved forordning (EF) nr. 
1405/2006.

(14) EU's politik til fordel for den lokale 
produktion på de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, som er fastlagt ved 
forordning (EF) nr. 1405/2006, har været 
rettet mod mange forskellige produkter og 
foranstaltninger til fremme af produktion, 
afsætning eller forarbejdning af disse 
produkter. Foranstaltningerne har vist sig 
at være effektive og har sikret, at 
landbrugsaktiviteterne er blevet videreført 
og udviklet. EU bør fortsat støtte den 
lokale produktion, som er en 
grundlæggende faktor for den 
miljømæssige, sociale og økonomiske 
ligevægt på de mindre øer i Det Ægæiske 
Hav. Erfaringen viser, at et styrket 
partnerskab med de lokale myndigheder —
på samme måde som i politikken til 
udvikling af landdistrikterne — kan gøre 
det lettere at tackle øernes særlige 
problemer på en mere målrettet måde. Den 
lokale produktion bør derfor fortsat støttes 
via det støtteprogram, der for første gang 
blev oprettet ved forordning (EF) nr. 
1405/2006, der udgør en effektiv model 
for indførelse af særlige støtteordninger, 
der omfatter de mindre øer ud for Sicilien, 
hvor de miljømæssige og økonomiske 
forhold svarer til dem, der hersker på de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav.

Or. it

Ændringsforslag 47
Georgios Papastamkos
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Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) De grundlæggende principper, som 
skal gælde for støtteprogrammet, bør 
fastlægges med henblik på skabelse af 
særlige foranstaltninger for transport fra 
øerne af uforarbejdede og forarbejdede 
landbrugsprodukter.

Or. el

Begrundelse

Der bør ydes støtte til transport fra de mindre ægæiske øer af uforarbejdede og forarbejdede 
landbrugsprodukter, der i dobbelt forstand er forfordelt i konkurrencemæssig henseende på 
grund af de høje omkostninger ved både råstoffer og den efterfølgende transport. Forslaget 
følger den logik, der ligger til grund for forordningens bestemmelser, der tager sigte på at 
opveje den konkurrencemæssige ulempe i form af højere udgifter forbundet med forsyning af 
øerne med råstoffer.

Ændringsforslag 48
Spyros Danellis

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Med henblik på gennemførelsen af 
støtteprogrammet kan dette også 
indeholde foranstaltninger til finansiering 
af undersøgelser, 
demonstrationsprojekter, uddannelse og 
teknisk bistand.

(16) Med henblik på gennemførelsen af 
støtteprogrammet skal det for fremtiden 
være tilladt at forbinde ydelsen af støtten 
med produktionen.

Or. el

Begrundelse

For at sikre, at støtteprogrammet bruges så effektivt som muligt og i betragtning af de 
begrænsede offentlige midler, der er til rådighed, er det nødvendigt at knytte støtten til 
produktionen. Der tilbydes også andre programmer for samfinansiering af undersøgelser, 
demonstrationsprojekter, uddannelse og teknisk bistand.
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Ændringsforslag 49
Spyros Danellis

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Landbrugsproducenterne på de mindre 
øer i Det Ægæiske Hav bør tilskyndes til at 
levere kvalitetsprodukter, og afsætningen 
heraf bør fremmes.

(17) Landbrugsproducenter på de mindre 
øer i Det Ægæiske hav bør tilskyndes til at 
levere kvalitetsprodukter, der udnytter det 
lokale genetiske materiale og 
formeringsmateriale mest muligt, og 
afsætningen heraf bør fremmes, især på 
lokalt plan, idet man udnytter de 
muligheder, som udviklingen af andre 
sektorer, såsom turisme, giver.

Or. el

Ændringsforslag 50
Marit Paulsen

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) der bør lægges vægt på bevarelse af 
den kulturarv, som kendetegner 
landbrugsproduktionsmetoderne i deres 
fysiske og traditionelle form.

Or. en

Ændringsforslag 51
Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der kan dispenseres fra 
Kommissionens faste praksis om ikke at 
tillade statslig driftsstøtte til produktion, 
forarbejdning og afsætning af 
landbrugsprodukter, der falder ind under 
traktatens bilag I, for derved at afbøde de 
særlige vanskeligheder for 
landbrugsproduktionen på de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav som følge af deres 
isolerede og afsides beliggenhed, status 
som øsamfund, lille areal, vanskelige 
topografiske og klimatiske forhold og 
økonomisk afhængighed af nogle få 
produkter.

(18) Der kan dispenseres fra 
Kommissionens faste praksis om ikke at 
tillade statslig driftsstøtte til produktion, 
forarbejdning, afsætning og transport af 
landbrugsprodukter, der falder ind under 
traktatens bilag I, for derved at afbøde de 
særlige vanskeligheder for 
landbrugsproduktionen på de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav som følge af deres 
isolerede og afsides beliggenhed, status 
som øsamfund, lille areal, vanskelige 
topografiske og klimatiske forhold og 
økonomisk afhængighed af nogle få 
produkter.

Or. el

Begrundelse

Der bør ydes støtte til transport fra de mindre ægæiske øer af uforarbejdede og forarbejdede 
landbrugsprodukter, der i dobbelt forstand er forfordelt i konkurrencemæssig henseende på 
grund af de høje omkostninger ved både råstoffer og den efterfølgende transport. Forslaget 
følger den logik, der ligger til grund for forordningens bestemmelser, der tager sigte på at 
opveje den konkurrencemæssige ulempe i form af højere udgifter forbundet med forsyning af 
øerne med råstoffer.

Ændringsforslag 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der kan dispenseres fra 
Kommissionens faste praksis om ikke at 
tillade statslig driftsstøtte til produktion, 
forarbejdning og afsætning af 
landbrugsprodukter, der falder ind under 
traktatens bilag I, for derved at afbøde de 

(18) Der kan dispenseres fra 
Kommissionens faste praksis om ikke at 
tillade statslig driftsstøtte til produktion, 
forarbejdning og afsætning af 
landbrugsprodukter, der falder ind under 
traktatens bilag I, for derved at afbøde de 
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særlige vanskeligheder for 
landbrugsproduktionen på de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav som følge af deres 
isolerede og afsides beliggenhed, status 
som øsamfund, lille areal, vanskelige 
topografiske og klimatiske forhold og 
økonomisk afhængighed af nogle få 
produkter.

særlige vanskeligheder for 
landbrugsproduktionen på de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav som følge af deres 
isolerede og afsides beliggenhed, status 
som øsamfund, lille areal, vanskelige 
topografiske og klimatiske forhold,
økonomisk afhængighed af nogle få 
produkter og deres afstand fra 
markederne.

Or. en

Ændringsforslag 53
Spyros Danellis

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Siden 2007 er behovet for vigtige 
produkter steget på de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav på grund af udviklingen i 
husdyrbestanden og befolkningspresset. 
Derfor bør den andel af budgettet, som 
Grækenland kan anvende til den særlige 
forsyningsordning for de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, forhøjes.

(20) Siden 2007 er behovet for vigtige 
produkter steget på de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav på grund af udviklingen i 
husdyrbestanden, afvandring fra 
primærsektoren på grund af de 
overdimensionerede 
produktionsomkostninger samt turisme-
og befolkningspresset. Derfor bør den 
andel af budgettet, som Grækenland kan 
anvende til den særlige forsyningsordning 
for de mindre øer i Det Ægæiske Hav, 
forhøjes. Denne forhøjelse bør dog ikke 
ske på bekostning af budgettet til styrkelse 
af den lokale landbrugsproduktion men 
bør samtidig ledsages af en forhøjelse af 
de beløb, der afsættes til at understøtte 
denne produktion.

Or. el

Ændringsforslag 54
Juozas Imbrasas
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Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Siden 2007 er behovet for vigtige 
produkter steget på de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav på grund af udviklingen i 
husdyrbestanden og befolkningspresset. 
Derfor bør den andel af budgettet, som 
Grækenland kan anvende til den særlige 
forsyningsordning for de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, forhøjes.

(20) Siden 2007 er behovet for vigtige 
produkter steget på de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav på grund af udviklingen i 
husdyrbestanden og befolkningspresset. 
Derfor bør den andel af budgettet, som 
Grækenland kan anvende til den særlige 
forsyningsordning for de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, forhøjes tilsvarende.

Or. lt

Ændringsforslag 55
Spyros Danellis

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Kommissionen skal senest den 31. 
december 2016 forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet en generel rapport 
om virkningerne af de foranstaltninger, 
der er truffet for at gennemføre denne 
forordning, om nødvendigt ledsaget af 
passende forslag. Kommissionen skal 
derefter undersøge disse forslag for at 
sikre, at de indeholder et integreret 
program for bæredygtig udvikling, der 
tager hensyn til kulturarven og den 
miljømæssige betydning af de mindre øer 
i Det Ægæiske Hav og de problemer, der 
opstår på grund af deres særlige 
geografiske beliggenhed og miljø samt 
den tiltagende illegale indvandring.

Or. el
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Ændringsforslag 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastsættes særlige 
foranstaltninger på landbrugsområdet for at 
afhjælpe de vanskeligheder, der er 
forårsaget af den isolerede og afsides 
beliggenhed, status som øsamfund og det 
lille areal, som kendetegner de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav, i det følgende benævnt 
"de mindre øer".

1. I denne forordning fastsættes særlige 
foranstaltninger på landbrugsområdet for at 
afhjælpe de vanskeligheder, der er 
forårsaget af den isolerede og afsides 
beliggenhed, status som øsamfund, afstand 
fra markederne og det lille areal, som 
kendetegner de mindre øer i Det Ægæiske 
Hav, i det følgende benævnt "de mindre 
øer".

Or. en

Ændringsforslag 57
Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at bevare og udvikle landbruget på de 
mindre øer, herunder produktionen, 
forarbejdningen og afsætningen af lokale 
produkter.

b) at bevare og udvikle landbruget på de 
mindre øer, herunder produktion, 
forarbejdning, afsætning og transport af 
lokale uforarbejdede og forarbejdede 
produkter.

Or. el

Begrundelse

Der bør ydes støtte til transport fra de mindre ægæiske øer af uforarbejdede og forarbejdede 
landbrugsprodukter, der i dobbelt forstand er forfordelt i konkurrencemæssig henseende på 
grund af de høje omkostninger ved både råstoffer og den efterfølgende transport. Forslaget 
følger den logik, der ligger til grund for forordningens bestemmelser, der tager sigte på at 
opveje den konkurrencemæssige ulempe i form af højere udgifter forbundet med forsyning af 
øerne med råstoffer.

Ændringsforslag 58
Georgios Papastamkos
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Programmet kan indeholde 
foranstaltninger til fremme af 
produktionen, forarbejdningen eller
afsætningen af de mindre øers 
landbrugsprodukter.

4. Programmet kan indeholde 
foranstaltninger til fremme af produktion, 
forarbejdning, afsætning og transport af de 
mindre øers uforarbejdede og 
forarbejdede landbrugsprodukter.

Or. el

Begrundelse

Der bør ydes støtte til transport fra de mindre ægæiske øer af uforarbejdede og forarbejdede 
landbrugsprodukter, der i dobbelt forstand er forfordelt i konkurrencemæssig henseende på 
grund af de høje omkostninger ved både råstoffer og den efterfølgende transport. Forslaget 
følger den logik, der ligger til grund for forordningens bestemmelser, der tager sigte på at 
opveje den konkurrencemæssige ulempe i form af højere udgifter forbundet med forsyning af 
øerne med råstoffer.

Ændringsforslag 59
Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme afsætningen af produkter 
uden for det område, hvor de er produceret, 
kan Kommissionen ved delegeret retsakt 
vedtage betingelser for fastsættelse af den 
støtte, der ydes til afsætning, og eventuelt 
de maksimumsmængder, der kan ydes 
støtte til.

For at fremme afsætning og transport af 
uforarbejdede og forarbejdede produkter 
uden for det område, hvor de er produceret, 
kan Kommissionen ved delegeret retsakt 
vedtage betingelser for fastsættelse af den 
støtte, der ydes til afsætning og transport, 
og eventuelt de maksimumsmængder, der 
kan ydes støtte til.

Or. el

Begrundelse

Der bør ydes støtte til transport fra de mindre ægæiske øer af uforarbejdede og forarbejdede 
landbrugsprodukter, der i dobbelt forstand er forfordelt i konkurrencemæssig henseende på 
grund af de høje omkostninger ved både råstoffer og den efterfølgende transport. Forslaget 
følger den logik, der ligger til grund for forordningens bestemmelser, der tager sigte på at 
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opveje den konkurrencemæssige ulempe i form af højere udgifter forbundet med forsyning af 
øerne med råstoffer.

Ændringsforslag 60
Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For de landbrugsprodukter i traktatens 
bilag I, som traktatens artikel 107, 108 og 
109 gælder for, kan Kommissionen i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
108 give tilladelse til driftsstøtte til 
produktion, forarbejdning og afsætning for 
at afhjælpe de særlige ulemper, der 
påhviler landbrugsproduktionen på de 
mindre øer som følge af deres isolerede og 
afsides beliggenhed, status som øsamfund, 
lille areal, vanskelige topografiske og 
klimatiske forhold og økonomisk 
afhængighed af nogle få produkter.

1. For de landbrugsprodukter i traktatens 
bilag I, som traktatens artikel 107, 108 og 
109 gælder for, kan Kommissionen i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
108 give tilladelse til driftsstøtte til 
produktion, forarbejdning, afsætning og 
transport for at afhjælpe de særlige 
ulemper, der påhviler 
landbrugsproduktionen på de mindre øer 
som følge af deres isolerede og afsides 
beliggenhed, status som øsamfund, lille 
areal, vanskelige topografiske og 
klimatiske forhold og økonomisk 
afhængighed af nogle få produkter.

Or. el

Begrundelse

Der bør ydes støtte til transport fra de mindre ægæiske øer af uforarbejdede og forarbejdede 
landbrugsprodukter, der i dobbelt forstand er forfordelt i konkurrencemæssig henseende på 
grund af de høje omkostninger ved både råstoffer og den efterfølgende transport. Forslaget 
følger den logik, der ligger til grund for forordningens bestemmelser, der tager sigte på at 
opveje den konkurrencemæssige ulempe i form af højere udgifter forbundet med forsyning af 
øerne med råstoffer.

Ændringsforslag 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For de landbrugsprodukter i traktatens 
bilag I, som traktatens artikel 107, 108 og 
109 gælder for, kan Kommissionen i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
108 give tilladelse til driftsstøtte til 
produktion, forarbejdning og afsætning for 
at afhjælpe de særlige ulemper, der 
påhviler landbrugsproduktionen på de 
mindre øer som følge af deres isolerede og 
afsides beliggenhed, status som øsamfund, 
lille areal, vanskelige topografiske og 
klimatiske forhold og økonomisk 
afhængighed af nogle få produkter.

1. For de landbrugsprodukter i traktatens 
bilag I, som traktatens artikel 107, 108 og 
109 gælder for, kan Kommissionen i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
108 give tilladelse til driftsstøtte til 
produktion, forarbejdning og afsætning for 
at afhjælpe de særlige ulemper, der 
påhviler landbrugsproduktionen på de 
mindre øer som følge af deres isolerede og 
afsides beliggenhed, status som øsamfund, 
lille areal, vanskelige topografiske og 
klimatiske forhold og økonomisk 
afhængighed af nogle få produkter og 
deres afstand fra markederne.

Or. en


