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Ändringsförslag 42
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att göra det lättare att förverkliga 
målen för ordningen till förmån för de 
mindre Egeiska öarna bör 
stödprogrammets åtgärder säkerställa såväl 
försörjningen av jordbruksprodukter som 
bevarandet och utvecklingen av den lokala 
jordbruksproduktionen. 
Programplaneringen bör närmas och 
strategin med partnerskap mellan 
kommissionen och medlemsstaten bör 
tillämpas systematiskt.

(4) För att göra det lättare att förverkliga 
målen för ordningen till förmån för de 
mindre Egeiska öarna bör 
stödprogrammets åtgärder säkerställa såväl 
försörjningen av jordbruksprodukter som 
bevarandet och utvecklingen av den lokala 
jordbruksproduktionen. 
Programplaneringen bör närmas och 
strategin med partnerskap mellan 
kommissionen och medlemsstaten bör 
tillämpas systematiskt. Kommissionen bör 
bidra till utarbetandet av stödprogram 
genom utbyte av bästa praxis och 
fastställande av harmoniserade 
ramindikatorer för att följa upp 
genomförandet av programmen.

Or. lt

Ändringsförslag 43
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Problemen för de mindre Egeiska öarna 
förvärras av deras ringa storlek. För att de 
planerade åtgärderna verkligen ska bli 
effektiva, bör de bara avse mindre öar.

(7) Problemen för de mindre Egeiska öarna 
förvärras av deras ringa storlek. För att de 
planerade åtgärderna verkligen ska bli 
effektiva, bör de bara avse mindre öar som 
har status som yttersta randområden.

Or. lt
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Ändringsförslag 44
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Stöd bör beviljas för leverans av 
gemenskapsprodukter till dessa öar, för att 
man ska kunna uppnå målet att sänka 
priserna på de mindre Egeiska öarna samt 
lindra merkostnaderna till följd av deras 
avlägsna läge och ökaraktär men samtidigt 
bibehålla gemenskapsprodukternas 
konkurrenskraft. Stödet bör ta hänsyn till 
merkostnaderna för transport till de mindre 
Egeiska öarna och, när det gäller 
insatsvaror i jordbruket eller produkter 
avsedda för bearbetning, till merkostnader 
på grund av deras ökaraktär och ringa 
storlek.

(8) Stöd bör beviljas för leverans av 
gemenskapsprodukter till dessa öar, för att 
man ska kunna uppnå målet att sänka 
priserna på de mindre Egeiska öarna samt 
lindra merkostnaderna till följd av deras 
avlägsna läge och ökaraktär men samtidigt 
bibehålla gemenskapsprodukternas 
konkurrenskraft. Stödet bör ta hänsyn till 
merkostnaderna för transport till de mindre 
Egeiska öarna, till priset för export till 
tredjeländer och, när det gäller insatsvaror 
i jordbruket eller produkter avsedda för 
bearbetning, till merkostnader på grund av 
deras ökaraktär och ringa storlek.

Or. lt

Ändringsförslag 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att undvika spekulation som kan 
skada slutanvändarna de mindre Egeiska 
öarna bör det fastställas att endast 
produkter av god, sund och 
marknadsmässig kvalitet får omfattas av 
den särskilda försörjningsordningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 46
Giovanni La Via
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Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Unionens på förordning (EG) 
nr 1405/2006 baserade politik till förmån 
för de mindre Egeiska öarnas lokala 
produktion har omfattat en mångfald 
produkter och åtgärder till förmån för 
produktion, saluföring eller bearbetning av 
dessa. Åtgärderna har visat sig vara 
effektiva och har säkerställt de olika 
jordbruksverksamheternas fortlevnad och 
utveckling. Gemenskapen måste därför 
fortsätta att stödja denna produktion, som 
är en grundläggande faktor för den 
miljömässiga, sociala och ekonomiska 
jämvikten på de mindre Egeiska öarna. 
Erfarenheten har visat att ett stärkt 
partnerskap med lokala myndigheter på 
samma sätt som politiken för 
landsbygdsutveckling kan göra det lättare 
att inrikta sig på de berörda öarnas 
särskilda problem. Det är därför viktigt att 
fortsätta att stödja den lokala produktionen 
via stödprogrammet, som första gången 
inrättades genom förordning (EG) 
nr 1405/2006.

(14) Unionens på förordning (EG) 
nr 1405/2006 baserade politik till förmån 
för de mindre Egeiska öarnas lokala 
produktion har omfattat en mångfald 
produkter och åtgärder till förmån för 
produktion, saluföring eller bearbetning av 
dessa. Åtgärderna har visat sig vara 
effektiva och har säkerställt de olika 
jordbruksverksamheternas fortlevnad och 
utveckling. Gemenskapen måste därför 
fortsätta att stödja denna produktion, som 
är en grundläggande faktor för den 
miljömässiga, sociala och ekonomiska 
jämvikten på de mindre Egeiska öarna. 
Erfarenheten har visat att ett stärkt 
partnerskap med lokala myndigheter på 
samma sätt som politiken för 
landsbygdsutveckling kan göra det lättare 
att inrikta sig på de berörda öarnas 
särskilda problem. Det är därför viktigt att 
fortsätta att stödja den lokala produktionen 
via det stödprogram som första gången 
inrättades genom förordning (EG) 
nr 1405/2006 och som är en effektiv 
modell för utformningen av en specifik 
stödordning som även omfattar de små 
öarna utanför Sicilien, där de 
miljömässiga och socioekonomiska 
villkoren är desamma som på de mindre 
Egeiska öarna.

Or. it

Ändringsförslag 47
Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) De grundläggande principerna för 
stödprogrammet bör fastställas så att 
särskilda ordningar införs för transport 
från öarna av jordbruksråvaror och 
bearbetade jordbruksprodukter.

Or. el

Motivering

Stöd bör beviljas för transport från de mindre Egeiska öarna av jordbruksråvaror och 
bearbetade jordbruksprodukter, eftersom de utsätts för dubbla konkurrensnackdelar på grund 
av de höga kostnaderna både för råvaror och för transporten av dessa. Förslaget följer den 
logik som ligger till grund för bestämmelserna i förordningen och som syftar till att 
kompensera för den konkurrensnackdel som de högre kostnaderna för att leverera råvaror till 
öarna innebär.

Ändringsförslag 48
Spyros Danellis

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För stödprogrammets genomförande 
får det även omfatta åtgärder för att 
finansiera studier, demonstrationsprojekt, 
utbildning och tekniskt stöd.

(16) För stödprogrammets genomförande 
måste det i framtiden vara tillåtet att 
koppla stödet till produktionen.

Or. el

Motivering

För att garantera att stödprogrammet används på mest effektiva sätt och med hänsyn till de 
begränsade offentliga resurser som finns tillgängliga, är det nödvändigt att koppla stödet till 
produktionen. Det finns även andra program som kan samfinansiera studier, 
demonstrationsprojekt, utbildning och tekniskt stöd.

Ändringsförslag 49
Spyros Danellis
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Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Jordbruksproducenterna på de mindre 
Egeiska öarna bör uppmuntras att leverera 
kvalitetsprodukter och saluföringen av 
sådana bör stödjas.

(17) Jordbruksproducenterna på de mindre 
Egeiska öarna bör uppmuntras att leverera 
kvalitetsprodukter genom att i största 
möjliga utsträckning använda lokalt 
genetiskt material och 
förökningsmaterial, och saluföringen av 
sådana produkter bör stödjas, särskilt på 
lokal nivå, med hjälp av de möjligheter 
som följer med utvecklingen av andra 
sektorer, såsom turismen.

Or. el

Ändringsförslag 50
Marit Paulsen

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Särskild tyngdpunkt bör fästas vid 
bevarandet av kulturarvet, i form av de 
fysiska och traditionella särdragen för 
produktionsmetoderna inom jordbruket.

Or. en

Ändringsförslag 51
Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Kommissionens fasta politik är att inte 
tillåta statligt driftsstöd inom produktion, 
bearbetning och saluföring av de 

(18) ) Kommissionens fasta politik är att 
inte tillåta statligt driftsstöd inom 
produktion, bearbetning, saluföring och 
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jordbruksprodukter som är förtecknade i 
bilaga I till fördraget. Ett undantag från 
denna kan beviljas för att lindra effekterna 
av de särskilda svårigheter som 
jordbruksproduktionen på de mindre 
Egeiska öarna har, till följd av deras 
isolering, avlägsna läge, ökaraktär, ringa 
storlek, besvärliga terräng- och 
klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter.

transport av de jordbruksprodukter som är 
förtecknade i bilaga I till fördraget. Ett 
undantag från denna kan beviljas för att 
lindra effekterna av de särskilda 
svårigheter som jordbruksproduktionen på 
de mindre Egeiska öarna har, till följd av 
deras isolering, avlägsna läge, ökaraktär, 
ringa storlek, besvärliga terräng- och 
klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter.

Or. el

Motivering

Stöd bör beviljas för transport från de mindre Egeiska öarna av jordbruksråvaror och 
bearbetade jordbruksprodukter, eftersom de utsätts för dubbla konkurrensnackdelar på grund 
av de höga kostnaderna både för råvaror och för transporten av dessa. Förslaget följer den 
logik som ligger till grund för bestämmelserna i förordningen och som syftar till att 
kompensera för den konkurrensnackdel som de högre kostnaderna för att leverera råvaror till 
öarna innebär.

Ändringsförslag 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Kommissionens fasta politik är att inte 
tillåta statligt driftsstöd inom produktion, 
bearbetning och saluföring av de 
jordbruksprodukter som är förtecknade i 
bilaga I till fördraget. Ett undantag från 
denna kan beviljas för att lindra effekterna 
av de särskilda svårigheter som 
jordbruksproduktionen på de mindre 
Egeiska öarna har, till följd av deras 
isolering, avlägsna läge, ökaraktär, ringa 
storlek, besvärliga terräng- och 
klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter.

(18) Kommissionens fasta politik är att inte 
tillåta statligt driftsstöd inom produktion, 
bearbetning och saluföring av de 
jordbruksprodukter som är förtecknade i 
bilaga I till fördraget. Ett undantag från 
denna kan beviljas för att lindra effekterna 
av de särskilda svårigheter som 
jordbruksproduktionen på de mindre 
Egeiska öarna har, till följd av deras 
isolering, avlägsna läge, ökaraktär, ringa 
storlek, besvärliga terräng- och 
klimatförhållanden, ekonomiska beroende 
av ett fåtal produkter samt avstånd till 
marknaderna.

Or. en
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Ändringsförslag 53
Spyros Danellis

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Sedan 2007 har behovet av 
basprodukter ökat på de mindre Egeiska 
öarna, till följd av boskapens utveckling 
och befolkningstrycket. Ökas bör därför 
den del av budgeten som Grekland kan 
använda för den särskilda 
försörjningsordningen för de mindre 
Egeiska öarna.

(20) Sedan 2007 har behovet av 
basprodukter ökat på de mindre Egeiska 
öarna, till följd av boskapens utveckling, 
nedläggning av primärsektorn på grund 
av alltför höga produktionskostnader, de 
stora turistströmmarna och 
befolkningstrycket. Ökas bör därför den 
del av budgeten som Grekland kan 
använda för den särskilda 
försörjningsordningen för de mindre 
Egeiska öarna. Denna ökning bör dock 
inte ske på bekostnad av budgeten för att 
stödja den lokala jordbruksproduktionen 
utan bör i stället åtföljas av en ökning av 
det belopp som avsatts till stöd för denna 
produktion.

Or. el

Ändringsförslag 54
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Sedan 2007 har behovet av 
basprodukter ökat på de mindre Egeiska 
öarna, till följd av boskapens utveckling 
och befolkningstrycket. Ökas bör därför
den del av budgeten som Grekland kan 
använda för den särskilda 
försörjningsordningen för de mindre 
Egeiska öarna.

(20) Sedan 2007 har behovet av 
basprodukter ökat på de mindre Egeiska 
öarna, till följd av boskapens utveckling 
och befolkningstrycket. Den del av 
budgeten som Grekland kan använda för 
den särskilda försörjningsordningen för de 
mindre Egeiska öarna bör därför ökas 
proportionerligt.
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Or. lt

Ändringsförslag 55
Spyros Danellis

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21α) Kommissionen måste senast den 
31 december 2016 lägga fram för 
Europaparlamentet och rådet en allmän 
rapport om konsekvenserna av de 
åtgärder som har vidtagits för 
genomförandet av denna förordning, i 
förekommande fall tillsammans med 
nödvändiga förslag. Kommissionen måste 
också kontrollera att dessa förslag 
omfattar en integrerad plan för hållbar 
utveckling, som beaktar de mindre 
Egeiska öarnas kulturella traditioner och 
miljömässiga betydelse samt de specifika 
problem som orsakas av deras särskilda 
geografiska läge, deras miljömässiga 
situation och ökningen av den olagliga 
invandringen.

Or. el

Ändringsförslag 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs särskilda 
åtgärder inom jordbruket för att avhjälpa 
svårigheter för de mindre Egeiska öarna 
(nedan kallade de mindre öarna), på grund 
av deras isolering, avlägsna läge, ökaraktär 
och ringa storlek.

1. I denna förordning fastställs särskilda 
åtgärder inom jordbruket för att avhjälpa 
svårigheter för de mindre Egeiska öarna 
(nedan kallade de mindre öarna), på grund 
av deras isolering, avlägsna läge, 
ökaraktär, avstånd till marknaderna och 
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ringa storlek.

Or. en

Ändringsförslag 57
Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevara och utveckla 
jordbruksverksamheten på de mindre 
öarna, inbegripet produktionen, 
bearbetningen och saluföringen av lokala 
produkter.

b) Bevara och utveckla 
jordbruksverksamheten på de mindre 
öarna, inbegripet produktionen, 
bearbetningen, saluföringen och 
transporten av lokala råvaror och 
bearbetade produkter.

Or. el

Motivering

Stöd bör beviljas för transport från de mindre Egeiska öarna av jordbruksråvaror och 
bearbetade jordbruksprodukter, eftersom de utsätts för dubbla konkurrensnackdelar på grund 
av de höga kostnaderna både för råvaror och för transporten av dessa. Förslaget följer den 
logik som ligger till grund för bestämmelserna i förordningen och som syftar till att 
kompensera för den konkurrensnackdel som de högre kostnaderna för att leverera råvaror till 
öarna innebär.

Ändringsförslag 58
Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Programmet får omfatta stödåtgärder för 
de mindre öarnas produktion, bearbetning 
eller saluföring av jordbruksprodukter.

4. Programmet får omfatta stödåtgärder för 
de mindre öarnas produktion, bearbetning,
saluföring och transport av råvaror och 
bearbetade jordbruksprodukter.

Or. el
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Motivering

Stöd bör beviljas för transport från de mindre Egeiska öarna av jordbruksråvaror och 
bearbetade jordbruksprodukter, eftersom de utsätts för dubbla konkurrensnackdelar på grund 
av de höga kostnaderna både för råvaror och för transporten av dessa. Förslaget följer den 
logik som ligger till grund för bestämmelserna i förordningen och som syftar till att 
kompensera för den konkurrensnackdel som de högre kostnaderna för att leverera råvaror till 
öarna innebär.

Ändringsförslag 59
Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att stödja saluföringen av produkter 
utanför dessas produktionsregion kan 
kommissionen genom en delegerad akt 
anta villkor för fastställandet av det 
stödbelopp som kan beviljas för saluföring
och de maximikvantiteter för vilka stödet 
beviljas.

För att stödja saluföringen och transporten 
av råvaror och bearbetade produkter 
utanför dessas produktionsregion kan 
kommissionen genom en delegerad akt 
anta villkor för fastställandet av det 
stödbelopp som kan beviljas för 
saluföringen och transporten och, i 
förekommande fall, de maximikvantiteter 
för vilka stödet beviljas.

Or. el

Motivering

Stöd bör beviljas för transport från de mindre Egeiska öarna av jordbruksråvaror och 
bearbetade jordbruksprodukter, eftersom de utsätts för dubbla konkurrensnackdelar på grund 
av de höga kostnaderna både för råvaror och för transporten av dessa. Förslaget följer den 
logik som ligger till grund för bestämmelserna i förordningen och som syftar till att 
kompensera för den konkurrensnackdel som de högre kostnaderna för att leverera råvaror till 
öarna innebär.

Ändringsförslag 60
Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För de jordbruksprodukter som finns 
upptagna i bilaga I till fördraget och 
omfattas av artiklarna 107, 108 och 109 i 
detta får kommissionen, i enlighet med 
artikel 108 i fördraget, tillåta driftsstöd för 
produktion, bearbetning och saluföring för 
att mildra de särskilda svårigheterna för 
jordbruksproduktionen till följd av de 
berörda öarnas isolering, avlägsna läge, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng-
och klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter.

1. För de jordbruksprodukter som finns 
upptagna i bilaga I till fördraget och 
omfattas av artiklarna 107, 108 och 109 i 
detta får kommissionen, i enlighet med 
artikel 108 i fördraget, tillåta driftsstöd för 
produktion, bearbetning, saluföring och 
transport för att mildra de särskilda 
svårigheterna för jordbruksproduktionen 
till följd av de berörda öarnas isolering, 
avlägsna läge, ökaraktär, ringa storlek, 
besvärliga terräng- och klimatförhållanden 
samt ekonomiska beroende av ett fåtal 
produkter.

Or. el

Motivering

Stöd bör beviljas för transport från de mindre Egeiska öarna av jordbruksråvaror och 
bearbetade jordbruksprodukter, eftersom de utsätts för dubbla konkurrensnackdelar på grund 
av de höga kostnaderna både för råvaror och för transporten av dessa. Förslaget följer den 
logik som ligger till grund för bestämmelserna i förordningen och som syftar till att 
kompensera för den konkurrensnackdel som de högre kostnaderna för att leverera råvaror till 
öarna innebär.

Ändringsförslag 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För de jordbruksprodukter som finns 
upptagna i bilaga I till fördraget och 
omfattas av artiklarna 107, 108 och 109 i 
detta får kommissionen, i enlighet med 
artikel 108 i fördraget, tillåta driftsstöd för 
produktion, bearbetning och saluföring för 
att mildra de särskilda svårigheterna för 
jordbruksproduktionen till följd av de 
berörda öarnas isolering, avlägsna läge, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng-

1. För de jordbruksprodukter som finns 
upptagna i bilaga I till fördraget och 
omfattas av artiklarna 107, 108 och 109 i 
detta får kommissionen, i enlighet med 
artikel 108 i fördraget, tillåta driftsstöd för 
produktion, bearbetning och saluföring för 
att mildra de särskilda svårigheterna för 
jordbruksproduktionen till följd av de 
berörda öarnas isolering, avlägsna läge, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng-
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och klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter.

och klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter och avstånd 
till marknaderna.

Or. en


