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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης αποσκοπούν 
στο να αντιμετωπίσουν τις δυσχέρειες που οφείλονται στον απόκεντρο χαρακτήρα αυτών ή 
στον νησιωτικό χαρακτήρα, στη μικρή τους έκταση, στην μορφολογία του εδάφους και στο 
ιδιαίτερο κλίμα, δυσχέρειες κοινωνικοοικονομικής φύσης που άπτονται ιδιαίτερα της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και του βιομηχανικού μεταποιητικού κλάδου.  

Η παρούσα γνώμη επιδιώκει να στηρίξει και να ενισχύσει τους στόχους των ειδικών μέτρων 
για τη γεωργία στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης. Συγκεκριμένα, βασίζεται 
στην άποψη ότι μια ελαφρά αύξηση της χρηματοδότησης των μέτρων είναι απαραίτητη 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο οι δυσκολίες που οφείλονται στην 
ιδιομορφία τους όπως επιδεινώνονται από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση και από την αυξημένη πίεση που υφίστανται οι σχετικοί τομείς. Η εν λόγω αύξηση 
μπορεί να συμβάλει στην συνεχιζόμενη εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για την 
προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και για την προστασία και βιώσιμη αξιοποίηση της 
γεωργίας και των πόρων της. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα επίπεδα της ανεργίας των περιοχών 
αυτών συντελούν στον διπλασιασμό εκείνων της ΕΕ καθώς και των κρατών μελών στα οποία 
ανήκουν. Εξαιτίας των ιδιομορφιών και της τρωτότητας τους, η οικονομική ανάκαμψη αυτών 
των περιοχών απαιτεί έντονη και πλέον μακροπρόθεσμη προσοχή.

Τόσο η Επιτροπή όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την έκθεσή του για την λειτουργία των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών για το 2010, επισημαίνουν την χρησιμότητα του 
προγράμματος αυτού στην προσπάθεια υπέρβασης των δυσχερειών που επιβαρύνουν αυτές 
τις περιοχές. Εντούτοις, η χρηματοδότηση που διατίθεται για τα προγράμματα αυτά 
(συνολικά 653 εκατ. ευρώ για εννέα περιφέρειες) κρίνεται ανεπαρκής, όπως φαίνεται από το 
γεγονός ότι η γεωργία βρίσκεται σε ύφεση και ότι ορισμένες αποφάσεις για την υποστήριξη 
του προγράμματος POSEI με κρατικές ενισχύσεις, ελήφθησαν σε εθνικό επίπεδο. Τα 
διαρθρωτικά προβλήματα καθώς και η αυξανόμενη πίεση που ασκείται από τον ανταγωνισμό 
των εισαγωγών από τρίτες χώρες δεν είναι άσχετα με την αρνητική εξέλιξη πολλών τομέων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34a) Πρέπει να αυξηθεί η 
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χρηματοδότηση του τομέα της μπανάνας 
στο πλαίσιο ειδικών μέτρων για τη 
συνδρομή απομακρυσμένων και 
νησιωτικών περιοχών (POSEI) 
προκειμένου να περιοριστούν οι 
αρνητικές συνέπειες στα εισοδήματα των 
παραγωγών της Ένωσης από την 
επικείμενη μείωση των τελωνειακών 
δασμών στις εισαγωγές μπανάνας στην 
Ένωση. Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να 
αξιολογείται η επίπτωση των 
δασμολογικών παραχωρήσεων της 
Ένωσης προκειμένου να αποφασίζεται το 
κατά πόσον είναι αναγκαία η 
αναθεώρηση των ενισχύσεων που 
χορηγούνται στους παραγωγούς της 
Ένωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

34β. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα έχει 
στο εισόδημα των παραγωγών κάθε νέα 
δασμολογική παραχώρηση σχετικά με τις 
εισαγωγές μπανάνας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η έκθεση αυτή πρέπει να 
συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση σχετικά με την 
προσαρμογή των ποσών που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό με σκοπό την 
αντιστάθμιση των απωλειών στο 
εισόδημα των ευρωπαίων παραγωγών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
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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, είναι 
σκόπιμο να αυξηθεί το ετήσιο κονδύλι του 
προϋπολογισμού για τα προγράμματα 
POSEI καθώς και το μερίδιο του 
προϋπολογισμού που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για το 
ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των σχετικών 
περιφερειών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

36a. Μετά την υπαγωγή του εδάφους της 
Μαγιότ στο καθεστώς των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλει νέα πρόταση για την 
αύξηση κατά τρόπο ανάλογο του 
προϋπολογισμού που προβλέπεται για τα 
υπερπόντια διαμερίσματα, στην οποία θα 
λαμβάνεται υπόψη το νέο καθεστώς της 
Μαγιότ, και θα περιλαμβάνονται ειδικές 
διατάξεις σχετικά με τη Μαγιότ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Παρά το άρθρο 39 παράγραφος 4 του 1. Παρά το άρθρο 39 παράγραφος 4 του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα 
ανώτατα ετήσια ποσά που είναι επιλέξιμα 
για ενίσχυση από την Ένωση και 
προβλέπονται στο παράρτημα I του εν 
λόγω κανονισμού μπορούν έως και να 
διπλασιαστούν στην περίπτωση του μέτρου 
προστασίας των λιμνών των Αζορών και 
του μέτρου για τη διατήρηση του τοπίου 
και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών 
των γεωργικών εκτάσεων, ιδίως για τη 
διατήρηση των λιθόκτιστων τοίχων 
αντιστηρίξεως των αναβαθμίδων της 
Μαδέρας.

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα 
ανώτατα ετήσια ποσά που είναι επιλέξιμα 
για ενίσχυση από την Ένωση και 
προβλέπονται στο παράρτημα I του εν 
λόγω κανονισμού μπορούν έως και να 
διπλασιαστούν στην περίπτωση του μέτρου 
προστασίας των λιμνών των Αζορών και 
του μέτρου για τη διατήρηση του τοπίου 
και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών 
των γεωργικών εκτάσεων, ιδίως για τη 
διατήρηση των λιθόκτιστων τοίχων 
αντιστηρίξεως στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – σημείο 2 – δεξιά στήλη – γραμμή 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

278,41 εκατ. ευρώ. 308,21 εκατ. ευρώ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – σημείο 2 – δεξιά στήλη – γραμμή 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

106,21 εκατ. ευρώ. 117,61 εκατ. ευρώ.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – σημείο 2 – δεξιά στήλη – γραμμή 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

268,42 εκατ. ευρώ. 297,12 εκατ. ευρώ.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – σημείο 3 – δεξιά στήλη – γραμμή 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

24,8 εκατ. ευρώ. 26,9 εκατ. ευρώ.
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