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Τροπολογία 42
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων 
του καθεστώτος για τα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, το πρόγραμμα στήριξης πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα τα οποία 
εξασφαλίζουν τον εφοδιασμό σε γεωργικά 
προϊόντα, καθώς και τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής. Είναι σκόπιμο να 
εναρμονιστεί το επίπεδο προγραμματισμού 
και να συστηματοποιηθεί η προσέγγιση 
εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής 
και του κράτους μέλους.

(4) Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων 
του καθεστώτος για τα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, το πρόγραμμα στήριξης πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα τα οποία 
εξασφαλίζουν τον εφοδιασμό σε γεωργικά 
προϊόντα, καθώς και τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής. Είναι σκόπιμο να 
εναρμονιστεί το επίπεδο προγραμματισμού 
και να συστηματοποιηθεί η προσέγγιση 
εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής 
και του κράτους μέλους. Η Επιτροπή 
πρέπει να συμβάλει στην εκπόνηση των 
προγραμμάτων στήριξης με την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τον 
ορισμό ενός εναρμονισμένου πλαισίου 
δεικτών για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των προγραμμάτων.

Or. lt

Τροπολογία 43
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα προβλήματα των νησιών του 
Αιγαίου οξύνονται εξαιτίας της μικρής 
τους έκτασης. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων 
μέτρων, θα πρέπει τα μέτρα αυτά να 
εφαρμοστούν μόνο σε μικρά νησιά.

(7) Τα προβλήματα των νησιών του 
Αιγαίου οξύνονται εξαιτίας της μικρής 
τους έκτασης. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων 
μέτρων, θα πρέπει τα μέτρα αυτά να 
εφαρμοστούν μόνο σε μικρά νησιά για τα 
οποία ισχύει το καθεστώς των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών.
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Τροπολογία 44
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου, καθώς και του 
περιορισμού των επιπλέον δαπανών λόγω 
του απόκεντρου και νησιωτικού 
χαρακτήρα, και παράλληλα για τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των 
προϊόντων της Ένωσης, θα πρέπει να 
χορηγηθούν ενισχύσεις για τον εφοδιασμό 
των μικρών νησιών του Αιγαίου με 
προϊόντα της Ένωσης. Στις ενισχύσεις 
αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
επιπλέον δαπάνες μεταφοράς προς τα 
μικρά νησιά του Αιγαίου και, εφόσον 
πρόκειται για γεωργικές εισροές ή για 
προϊόντα που προορίζονται για 
μεταποίηση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι επιπλέον δαπάνες λόγω του νησιωτικού 
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης.

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου, καθώς και του 
περιορισμού των επιπλέον δαπανών λόγω 
του απόκεντρου και νησιωτικού 
χαρακτήρα, και παράλληλα για τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των 
προϊόντων της Ένωσης, θα πρέπει να 
χορηγηθούν ενισχύσεις για τον εφοδιασμό 
των μικρών νησιών του Αιγαίου με 
προϊόντα της Ένωσης. Στις ενισχύσεις 
αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
επιπλέον δαπάνες μεταφοράς προς τα
μικρά νησιά του Αιγαίου, οι τιμές που 
ισχύουν στις εξαγωγές προς τις τρίτες 
χώρες, και, εφόσον πρόκειται για 
γεωργικές εισροές ή για προϊόντα που 
προορίζονται για μεταποίηση, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον δαπάνες 
λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα και της 
μικρής έκτασης.

Or. lt

Τροπολογία 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προς αποφυγή της κερδοσκοπίας που 
θα είχε επιβλαβείς συνέπειες για τους 
τελικούς χρήστες στα μικρά νησιά του 

διαγράφεται
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Αιγαίου, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 
ότι μόνο προϊόντα ποιότητας υγιούς, 
ανόθευτης και σύμφωνης με τα 
συναλλακτικά ήθη μπορούν να υπαχθούν 
στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 46
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η πολιτική της Ένωσης για την 
τοπική παραγωγή στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, όπως ορίστηκε στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1405/2006, 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 και την 
ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων.
Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
στηρίζει αυτές τις εργασίες παραγωγής, 
που αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 
οικονομικής ισορροπίας των μικρών 
νησιών του Αιγαίου. 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 
περισσότερο επικεντρωμένη αντιμετώπιση 
των ειδικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα νησιά αυτά. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη 
της τοπικής παραγωγής μέσω του 
προγράμματος στήριξης που καταρτίζεται 
για πρώτη φορά με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1405/2006.

(14) Η πολιτική της Ένωσης για την 
τοπική παραγωγή στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, όπως ορίστηκε στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1405/2006, 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 και την 
ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων.
Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
στηρίζει αυτές τις εργασίες παραγωγής, 
που αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 
οικονομικής ισορροπίας των μικρών 
νησιών του Αιγαίου. 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 
περισσότερο επικεντρωμένη αντιμετώπιση 
των ειδικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα νησιά αυτά. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη 
της τοπικής παραγωγής μέσω του 
προγράμματος στήριξης που καταρτίζεται 
για πρώτη φορά με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1405/2006, που αποτελεί 
αποτελεσματικό πρότυπο για την 
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εκπόνηση ειδικού καθεστώτος στήριξης 
και για τα μικρά νησιά της Σικελίας, τα 
οποία χαρακτηρίζονται από 
περιβαλλοντικές και κοινωνικο-
οικονομικές συνθήκες ανάλογες με 
εκείνες των μικρών νησιών του Αιγαίου.

Or. it

Τροπολογία 47
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Είναι σκόπιμο να προσδιορισθούν 
επίσης τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει 
να παρέχονται στο πρόγραμμα στήριξης 
για τον καθορισμό των μέτρων 
συγκεκριμένα υπέρ της μεταφοράς από τα 
νησιά των παραγομένων, πρωτογενών και 
μεταποιημένων, αγροτικών προϊόντων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση της μεταφοράς από τα μικρά νησιά του Αιγαίου των παραγομένων 
αγροτικών προϊόντων, πρωτογενών ή μεταποιημένων, τα οποία υφίστανται διπλό 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα, εξαιτίας του υψηλού κόστους τόσο των πρώτων υλών όσο και της 
μετέπειτα μεταφοράς τους. Η πρόταση ακολουθεί τη λογική, κατ' αναλογία, των προβλέψεων 
του Κανονισμού για την αντιμετώπιση του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος της επιβάρυνσης του 
κόστους εφοδιασμού των νησιών με πρώτες ύλες.

Τροπολογία 48
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για τους σκοπούς εφαρμογής του, το (16) Για τους σκοπούς εφαρμογής του 
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πρόγραμμα στήριξης μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα για τη 
χρηματοδότηση των μελετών, των έργων 
επίδειξης, της κατάρτισης και της 
τεχνικής βοήθειας.

προγράμματος στήριξης θα πρέπει να 
είναι θεμιτή μελλοντικά η σύνδεση της 
καταβολής ενισχύσεων με την παραγωγή.

Or. el

Αιτιολόγηση

Για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του προγράμματος στήριξης, και με δεδομένο το 
περιορισμένο των δημοσιονομικών πόρων, οι ενισχύσεις θα πρέπει να συνδέονται με την 
παραγωγή. Για τη χρηματοδότηση μελετών, έργων επίδειξης, κατάρτισης και τεχνικής βοήθειας 
προσφέρονται και άλλα, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Τροπολογία 49
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των μικρών νησιών του Αιγαίου 
ώστε να παράγουν προϊόντα ποιότητας και 
να προωθούν την εμπορία των εν λόγω 
προϊόντων.

(17) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των μικρών νησιών του Αιγαίου 
ώστε να παράγουν προϊόντα ποιότητας, 
αξιοποιώντας κατά το δυνατό το τοπικό 
γενετικό ή πολλαπλασιαστικό υλικό, και 
να προωθούν την εμπορία των εν λόγω 
προϊόντων, και ιδιαίτερα την τοπική, 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 
προσφέρει η ανάπτυξη άλλων τομέων, 
όπως ο τουρισμός.

Or. el

Τροπολογία 50
Marit Paulsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 
η οποία είναι υπό τη μορφή των φυσικών 
και παραδοσιακών χαρακτηριστικών των 
γεωργικών μεθόδων παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 51
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να αμβλυνθούν οι 
ιδιαίτερες δυσχέρειες που χαρακτηρίζουν 
τη γεωργική παραγωγή των μικρών νησιών 
του Αιγαίου, οι οποίες απορρέουν από την 
απομόνωση, τον απόκεντρο και νησιωτικό 
χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, το ορεινό 
ανάγλυφο, τις κλιματικές συνθήκες 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 που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της 
Συνθήκης.

(18) Προκειμένου να αμβλυνθούν οι 
ιδιαίτερες δυσχέρειες που χαρακτηρίζουν 
τη γεωργική παραγωγή των μικρών νησιών 
του Αιγαίου, οι οποίες απορρέουν από την
απομόνωση, τον απόκεντρο και νησιωτικό 
χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, το ορεινό 
ανάγλυφο, τις κλιματικές συνθήκες 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, εμπορίας και 
μεταφοράς γεωργικών προϊόντων που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της 
Συνθήκης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση της μεταφοράς από τα μικρά νησιά του Αιγαίου των παραγομένων 
αγροτικών προϊόντων, πρωτογενών ή μεταποιημένων, τα οποία υφίστανται διπλό 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα, εξαιτίας του υψηλού κόστους τόσο των πρώτων υλών όσο και της 
μετέπειτα μεταφοράς τους. Η πρόταση ακολουθεί τη λογική, κατ' αναλογία, των προβλέψεων 
του Κανονισμού για την αντιμετώπιση του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος της επιβάρυνσης του 
κόστους εφοδιασμού των νησιών με πρώτες ύλες.
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Τροπολογία 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να αμβλυνθούν οι 
ιδιαίτερες δυσχέρειες που χαρακτηρίζουν 
τη γεωργική παραγωγή των μικρών νησιών 
του Αιγαίου, οι οποίες απορρέουν από την 
απομόνωση, τον απόκεντρο και νησιωτικό 
χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, το ορεινό 
ανάγλυφο, τις κλιματικές συνθήκες 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 που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της 
Συνθήκης.

(18) Προκειμένου να αμβλυνθούν οι 
ιδιαίτερες δυσχέρειες που χαρακτηρίζουν 
τη γεωργική παραγωγή των μικρών νησιών 
του Αιγαίου, οι οποίες απορρέουν από την 
απομόνωση, τον απόκεντρο και νησιωτικό 
χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, το ορεινό 
ανάγλυφο, τις κλιματικές συνθήκες, την 
οικονομική εξάρτηση από έναν μικρό 
αριθμό προϊόντων και την απόστασή τους 
από τις αγορές, 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 που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της 
Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 53
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Από το 2007, οι ανάγκες σε βασικά 
προϊόντα έχουν αυξηθεί στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου, λόγω της ανάπτυξης του 
ζωικού κεφαλαίου και της δημογραφικής 
πίεσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
αυξηθεί το μερίδιο του προϋπολογισμού 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα 
για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των 

(20) Από το 2007, οι ανάγκες σε βασικά 
προϊόντα έχουν αυξηθεί στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου, λόγω της ανάπτυξης του 
ζωικού κεφαλαίου, της εγκατάλειψης του 
πρωτογενούς τομέα εξαιτίας του 
υπέρογκου κόστους παραγωγής, καθώς
και της τουριστικής και της δημογραφικής 
πίεσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 



PE469.817v01-00 10/15 AM\873362EL.doc

EL

μικρών νησιών του Αιγαίου. αυξηθεί το μερίδιο του προϋπολογισμού 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα 
για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των 
μικρών νησιών του Αιγαίου. Η αύξηση δεν 
θα πρέπει ωστόσο να γίνει σε βάρος του 
προϋπολογισμού των ενισχύσεων στην 
τοπική παραγωγή, αλλά με ταυτόχρονη 
αύξηση του ποσού που προβλέπεται για 
τη στήριξη της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής.

Or. el

Τροπολογία 54
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Από το 2007, οι ανάγκες σε βασικά 
προϊόντα έχουν αυξηθεί στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου, λόγω της ανάπτυξης του 
ζωικού κεφαλαίου και της δημογραφικής 
πίεσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
αυξηθεί το μερίδιο του προϋπολογισμού 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα 
για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των 
μικρών νησιών του Αιγαίου.

(20) Από το 2007, οι ανάγκες σε βασικά 
προϊόντα έχουν αυξηθεί στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου, λόγω της ανάπτυξης του 
ζωικού κεφαλαίου και της δημογραφικής 
πίεσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
αυξηθεί κατ’ αναλογία το μερίδιο του 
προϋπολογισμού που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει η Ελλάδα για το ειδικό 
καθεστώς εφοδιασμού των μικρών νησιών 
του Αιγαίου.

Or. lt

Τροπολογία 55
Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
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Συμβούλιο, το αργότερο στις 31 
Δεκεμβρίου 2016, γενική έκθεση σχετικά 
με τον αντίκτυπο των δράσεων που 
αναλήφθηκαν κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, 
ενδεχομένως, από κατάλληλες προτάσεις. 
Η Επιτροπή θα πρέπει ενδεχομένως να 
εξετάσει, οι προτάσεις αυτές να 
περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
βιώσιμης ανάπτυξης, που να λαμβάνει 
υπόψη την πολιτισμική παράδοση και την 
περιβαλλοντική σημασία των μικρών 
νησιών του Αιγαίου, καθώς και τις 
ιδιομορφίες και τα προβλήματα που 
συνδέονται με την ιδιαίτερη γεωγραφική 
θέση, την περιβαλλοντική τους 
κατάσταση και την αυξανόμενη 
λαθρομετανάστευση.

Or. el

Τροπολογία 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικά 
μέτρα στον τομέα της γεωργίας με σκοπό 
την αντιμετώπιση των δυσχερειών οι 
οποίες προκαλούνται από την απομόνωση, 
τον απόκεντρο και νησιωτικό χαρακτήρα, 
καθώς και τη μικρή έκταση των μικρών 
νησιών του Αιγαίου, εφεξής καλούμενα
«μικρά νησιά».

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικά 
μέτρα στον τομέα της γεωργίας με σκοπό 
την αντιμετώπιση των δυσχερειών οι 
οποίες προκαλούνται από την απομόνωση, 
τον απόκεντρο και νησιωτικό χαρακτήρα,
την απόσταση από τις αγορές καθώς και 
τη μικρή έκταση των μικρών νησιών του 
Αιγαίου, εφεξής καλούμενα «μικρά 
νησιά».

Or. en

Τροπολογία 57
Γεώργιος Παπαστάμκος
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διατήρηση και ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας των μικρών νησιών, 
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας των 
τοπικών προϊόντων.

β) διατήρηση και ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας των μικρών νησιών, 
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της 
μεταποίησης, της εμπορίας και της 
μεταφοράς των τοπικών, πρωτογενών ή 
μεταποιημένων, προϊόντων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση της μεταφοράς από τα μικρά νησιά του Αιγαίου των παραγομένων 
αγροτικών προϊόντων, πρωτογενών ή μεταποιημένων, τα οποία υφίστανται διπλό 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα, εξαιτίας του υψηλού κόστους τόσο των πρώτων υλών όσο και της 
μετέπειτα μεταφοράς τους. Η πρόταση ακολουθεί τη λογική, κατ' αναλογία, των προβλέψεων 
του Κανονισμού για την αντιμετώπιση του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος της επιβάρυνσης του 
κόστους εφοδιασμού των νησιών με πρώτες ύλες.

Τροπολογία 58
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει 
μέτρα στήριξης για την παραγωγή, τη 
μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών 
προϊόντων των μικρών νησιών.

4. Το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει 
μέτρα στήριξης για την παραγωγή, τη 
μεταποίηση, την εμπορία και την 
μεταφορά των γεωργικών προϊόντων, 
πρωτογενών ή μεταποιημένων, των 
μικρών νησιών.

Or. el

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση της μεταφοράς από τα μικρά νησιά του Αιγαίου των παραγομένων 
αγροτικών προϊόντων, πρωτογενών ή μεταποιημένων, τα οποία υφίστανται διπλό 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα, εξαιτίας του υψηλού κόστους τόσο των πρώτων υλών όσο και της 
μετέπειτα μεταφοράς τους. Η πρόταση ακολουθεί τη λογική, κατ' αναλογία, των προβλέψεων 
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του Κανονισμού για την αντιμετώπιση του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος της επιβάρυνσης του 
κόστους εφοδιασμού των νησιών με πρώτες ύλες.

Τροπολογία 59
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να υποστηριχθεί η εμπορία των 
προϊόντων εκτός της περιφέρειας 
παραγωγής τους, η Επιτροπή καθορίζει με 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη τις 
προϋποθέσεις για τον καθορισμό του 
ποσού της ενίσχυσης που χορηγείται για 
την εμπορία και, κατά περίπτωση, τις 
μέγιστες ποσότητες που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο αυτής της 
ενίσχυσης.

Για να υποστηριχθεί η εμπορία και η 
μεταφορά των προϊόντων, πρωτογενών 
και μεταποιημένων, εκτός της περιφέρειας 
παραγωγής τους, η Επιτροπή καθορίζει με 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη τις 
προϋποθέσεις για τον καθορισμό του 
ποσού της ενίσχυσης που χορηγείται για 
την εμπορία και την μεταφορά, και, κατά 
περίπτωση, τις μέγιστες ποσότητες που 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
αυτής της ενίσχυσης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση της μεταφοράς από τα μικρά νησιά του Αιγαίου των παραγομένων 
αγροτικών προϊόντων, πρωτογενών ή μεταποιημένων, τα οποία υφίστανται διπλό 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα, εξαιτίας του υψηλού κόστους τόσο των πρώτων υλών όσο και της 
μετέπειτα μεταφοράς τους. Η πρόταση ακολουθεί τη λογική, κατ' αναλογία, των προβλέψεων 
του Κανονισμού για την αντιμετώπιση του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος της επιβάρυνσης του 
κόστους εφοδιασμού των νησιών με πρώτες ύλες.

Τροπολογία 60
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που 
υπάγονται στο παράρτημα I της Συνθήκης, 
για τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 107, 

1. Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που 
υπάγονται στο παράρτημα I της Συνθήκης, 
για τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 107, 
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108 και 109 αυτής, η Επιτροπή δύναται να 
επιτρέψει, σύμφωνα με το άρθρο 108 της 
Συνθήκης, στον τομέα της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας των εν λόγω 
προϊόντων, ενισχύσεις λειτουργίας με 
σκοπό την άμβλυνση των ιδιαίτερων 
δυσχερειών που χαρακτηρίζουν τη 
γεωργική παραγωγή στα μικρά νησιά, οι 
οποίες απορρέουν από την απομόνωση, τον 
απόκεντρο και νησιωτικό χαρακτήρα, τη 
μικρή έκταση, το ορεινό ανάγλυφο, τις 
κλιματικές συνθήκες και την οικονομική 
εξάρτηση από ένα μικρό αριθμό 
προϊόντων.

108 και 109 αυτής, η Επιτροπή δύναται να 
επιτρέψει, σύμφωνα με το άρθρο 108 της 
Συνθήκης, στον τομέα της παραγωγής, της 
μεταποίησης, της εμπορίας και της 
μεταφοράς των εν λόγω προϊόντων, 
ενισχύσεις λειτουργίας με σκοπό την 
άμβλυνση των ιδιαίτερων δυσχερειών που 
χαρακτηρίζουν τη γεωργική παραγωγή στα 
μικρά νησιά, οι οποίες απορρέουν από την 
απομόνωση, τον απόκεντρο και νησιωτικό 
χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, το ορεινό 
ανάγλυφο, τις κλιματικές συνθήκες και την 
οικονομική εξάρτηση από ένα μικρό 
αριθμό προϊόντων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση της μεταφοράς από τα μικρά νησιά του Αιγαίου των παραγομένων 
αγροτικών προϊόντων, πρωτογενών ή μεταποιημένων, τα οποία υφίστανται διπλό 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα, εξαιτίας του υψηλού κόστους τόσο των πρώτων υλών όσο και της 
μετέπειτα μεταφοράς τους. Η πρόταση ακολουθεί τη λογική, κατ' αναλογία, των προβλέψεων 
του Κανονισμού για την αντιμετώπιση του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος της επιβάρυνσης του 
κόστους εφοδιασμού των νησιών με πρώτες ύλες.

Τροπολογία 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που 
υπάγονται στο παράρτημα I της Συνθήκης, 
για τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 107, 
108 και 109 αυτής, η Επιτροπή δύναται να 
επιτρέψει, σύμφωνα με το άρθρο 108 της 
Συνθήκης, στον τομέα της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας των εν λόγω 
προϊόντων, ενισχύσεις λειτουργίας με 
σκοπό την άμβλυνση των ιδιαίτερων 
δυσχερειών που χαρακτηρίζουν τη 
γεωργική παραγωγή στα μικρά νησιά, οι 
οποίες απορρέουν από την απομόνωση, τον 

1. Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που 
υπάγονται στο παράρτημα I της Συνθήκης, 
για τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 107, 
108 και 109 αυτής, η Επιτροπή δύναται να 
επιτρέψει, σύμφωνα με το άρθρο 108 της 
Συνθήκης, στον τομέα της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας των εν λόγω 
προϊόντων, ενισχύσεις λειτουργίας με 
σκοπό την άμβλυνση των ιδιαίτερων 
δυσχερειών που χαρακτηρίζουν τη 
γεωργική παραγωγή στα μικρά νησιά, οι 
οποίες απορρέουν από την απομόνωση, τον 
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απόκεντρο και νησιωτικό χαρακτήρα, τη 
μικρή έκταση, το ορεινό ανάγλυφο τις 
κλιματικές συνθήκες και την οικονομική 
εξάρτηση από ένα μικρό αριθμό 
προϊόντων.

απόκεντρο και νησιωτικό χαρακτήρα, τη 
μικρή έκταση, το ορεινό ανάγλυφο και τις 
κλιματικές συνθήκες, την οικονομική 
εξάρτηση από ένα μικρό αριθμό προϊόντων
και την απόστασή τους από τις αγορές.

Or. en


