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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

H πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον 
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, της 
24ης Σεπτεμβρίου 2010, αποβλέπει στην αναμόρφωση του καθεστώτος POSEI 
(Προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του απόκεντρου και νησιωτικού χαρακτήρα) που 
οργανώνει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006, ώστε να ληφθεί υπό0ψη η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας. Ο κανονισμός επιτρέπει τις ελεύθερες συναλλαγές μεταποιημένων 
προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού (ΕΚΕ) μεταξύ των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών (ΕΑΠ) και αυξάνει τα ετήσια μέγιστα ανώτατα όρια ΕΚΕ για 
τη Γαλλία και την Πορτογαλία.

 Ιστορικό

Από το 1990, έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα, ιδίως στον τομέα της γεωργικής πολιτικής, υπέρ 
των εννέα ΕΑΠ(Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν, Άγιος Βαρθολομαίος, 
Άγιος Μαρτίνος, Αζόρες, Μαδέρα και Κανάριοι Νήσοι), για να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητές τους: μεγάλη απόσταση, νησιωτικός χαρακτήρας, μικρή έκταση, μορφολογία, 
κλίμα, οικονομική εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων. Το καθεστώς αυτό τροποποιήθηκε 
το 2001 και το 2006, για να ληφθούν υπόψη η αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 
(ΚΓΠ) του 2003 και η στρατηγική για τις ΕΑΠ που εκπόνησε η Επιτροπή το 2004.

 Απολογισμός POSEI

Τα POSEI επέτρεψαν τη διαφοροποίηση της φυτικής παραγωγής, την αποκατάσταση του 
κλάδου της μπανάνας μετά τον τυφώνα Dean και τη βελτίωση της κατάστασης των διαφόρων 
τομέων.

Τα «μέτρα ΕΚΕ» έδωσαν τη δυνατότητα διαφύλαξης των τοπικών παραγωγικών δομών και 
τη δημιουργία συμπληρωματικών θέσεων απασχόλησης.

Τα μέτρα στήριξης στην παραγωγή επέτρεψαν να περιοριστεί η συρρίκνωση των γεωργικών 
δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα η παραγωγή μπανανών και ζάχαρης.

 Αρκούν τα POSEI για την προστασία των ΕΑΠ;

Η συμφωνία της Γενεύης και οι συμφωνίες με τις χώρες των Άνδεων και της Κεντρικής 
Αμερικής αποτελούν κίνδυνο για την ισορροπία των ΕΑΠ.

Οι συμφωνίες αυτές συνήφθησαν με  χώρες των οποίων το κόστος παραγωγής είναι πολύ 
χαμηλότερο από αυτό των ΕΑΠ, κυρίως επειδή τα φυτοϋγειονομικά πρότυπα δεν είναι ίδια με 
εκείνα που απαιτεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπάρχει κίνδυνος μαζικής εισροής γεωργικών 
προϊόντων των χωρών αυτών στην ευρωπαϊκή αγορά, που αποτελούσε έως σήμερα την κύρια 
εμπορική διέξοδο για τα υπερπόντια γεωργικά προϊόντα, και επομένως κίνδυνος απειλής για 
τους εξής τομείς: μπανάνα, ζάχαρη και ρούμι.

 Προτάσεις της συντάκτριας γνωμοδότησης:
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1η πρόταση : Προσθήκη του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ: το νέο κείμενο βασίζεται 
αποκλειστικά στα άρθρα 42 και 43 της ΣΛΕΕ, που αφορούν την ΚΓΠ. Ωστόσο, το άρθρο 349 
της ΣΛΕΕ επιτρέπει τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τις ΕΑΠ με βάση τις ιδιαιτερότητές τους, 
ιδίως στον τομέα της γεωργίας.

2η πρόταση : Μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών αρχών, ώστε το πρόγραμμα να είναι 
καλύτερα προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες των ΕΑΠ - άρθρο 6, παράγραφος 
2, άρθρο 31 και άρθρο 10. Το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει πληρέστερα υπόψη τις 
πραγματικές προσδοκίες των τοπικών φορέων και προς το σκοπό αυτό πρέπει να δοθεί 
επιπλέον χρόνος, ο οποίος θα αξιοποιηθεί για την ενεργότερη συμμετοχή των τελευταίων και 
την ευρύτερη και ουσιαστικότερη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
του προγράμματος.

3η πρόταση : Προώθηση των περιφερειακών ανταλλαγών με την παροχή της 
δυνατότητας χορήγησης ενισχύσεων στις μεταφορές, συμπληρωματικά προς τα μέτρα 
ΕΚΕ - άρθρο 9.
Η αποστολή μεταξύ των υπερπόντιων διαμερισμάτων μεταποιημένων προϊόντων με βάση 
πρώτες ύλες που έχουν επωφεληθεί από ΕΚΕ είναι δυνατή. Αλλά αν επιθυμούμε τη 
διευκόλυνση των περιφερειακών συναλλαγών και την ανάπτυξη νέων διαύλων στις ΕΑΠ, 
πρέπει να προβλεφθεί αντιστάθμιση για το κόστος που συνδέεται με τη μεταφορά των 
προϊόντων αυτών. Τούτο θα δώσει μια όχι αμελητέα δυνατότητα περιφερειακής ανάπτυξης.

4η πρόταση : Αποσαφήνιση της διατύπωσης του άρθρου 18 με νέες διατάξεις σχετικά με 
το υποχρεωτικό περιεχόμενο των προγραμμάτων POSEI, τα οποία διαιρούνται σε μέτρα 
(κάθε μέτρο μπορεί να διαιρείται σε δράσεις). Τα  κονδύλια καθορίζονται στο πλαίσιο ενός 
δημοσιονομικού μοντέλου.

5η πρόταση : Ένταξη του τομέα της μπανάνας στα προγράμματα καταπολέμησης των 
επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά  - άρθρο 23, παράγραφος 1.

6η πρόταση: Αύξηση του προτεινόμενου ανώτατου ορίου για το ΕΚΕ του POSEI Γαλλίας 
που προορίζεται για την εισαγωγή πρώτων υλών  για την παρασκευή ζωοτροφών - άρθρο 29.
Η αύξηση αυτή θα επιτρέψει να ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις για τη μεγέθυνση του 
κτηνοτροφικού τομέα των Υπερπόντιων Γαλλικών Διαμερισμάτων και τη συνεχιζόμενη 
ανάπτυξη των κτηνοτροφικών μονάδων σύμφωνα με την εξέλιξη του πρόσθετου κόστους και 
των πηγών εφοδιασμού.

7η πρόταση : Απαίτηση συστηματικής αξιολόγησης από την Επιτροπή των επιπτώσεων 
των εμπορικών συμφωνιών στις ΕΑΠ (άρθρα 29 και 31) με τη βοήθεια προκαταβολικών 
μελετών επιπτώσεων και τη δυνατότητα κατάλληλων αντισταθμίσεων για τις ΕΑΠ, 
ιδιαίτερα στον τομέα της μπανάνας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τη συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 
42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

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

Αιτιολόγηση

Σήμερα το POSEI έχει διπλή νομική βάση: τα δύο άρθρα για την ΚΓΠ της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρα 
36 και 37) και το ειδικό άρθρο για τις ΕΑΠ (πρώην άρθρο 299.2). Ωστόσο, στην πρόταση 
αναμόρφωσης του κανονισμού, η νομική βάση περιορίζεται στα νέα άρθρα της ΚΓΠ (42.1 και 
43.2) και παραλείπεται το νέο άρθρο 349 που αφορά ειδικά τις ΕΑΠ. Η αναφορά αποκλειστικά 
στα άρθρα της ΚΓΠ δεν αρκεί για την έγκριση ειδικών μέτρων στις ΕΑΠ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Για να μη θιγούν οι στόχοι του 
POSEI, η Επιτροπή προβαίνει σε μελέτες 
αντίκτυπου κάθε φορά που διεξάγονται 
διαπραγματεύσεις για διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες και υπάρχει κίνδυνος απειλής 
κατά των καλλιεργειών που στηρίζει το 
POSEI. Αμέσως μετά την υλοποίησή 
τους, η Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις 
μελέτες αντίκτυπου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στις αιρετές 
αρχές των νομών ή των περιφερειών των 
ΕΑΠ πριν από τη σύναψη των εν λόγω 
διεθνών συμφωνιών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η στήριξη των παραδοσιακών 
καλλιεργειών επιβάλλεται και για τον 
πρόσθετο λόγο ότι έτσι καθίσταται 
δυνατή η διατήρηση της ποιότητας και
της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά 
της Ένωσης έναντι του ανταγωνισμού εκ 
μέρους τρίτων χωρών και διότι 
πρόσφατα υπεγράφησαν με τις χώρες της 
Λατινικής Αμερικής και στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ νέες εμπορικές συμφωνίες που 
δημιουργούν προβλήματα σε ορισμένες 
από τις καλλιέργειες αυτές. Η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει ωστόσο να 
επαγρυπνούν ώστε η στήριξη που 
παρέχεται στις λεγόμενες παραδοσιακές 
καλλιέργειες να μη βλάπτει την ανάπτυξη 
των υπόλοιπων καλλιεργειών ζωικής ή 
φυτικής διαφοροποίησης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) Για να μη θιγεί η ειδική στήριξη 
που παραχωρεί ο παρών κανονισμός στις 
ΕΑΠ, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξασφαλίσει καλύτερο συντονισμό μεταξύ 
των κοινών πολιτικών της Ένωσης και 
των άλλων τομεακών πολιτικών. Αυτή η 
συνοχή των πολιτικών θα μπορούσε να 
επιτευχθεί, για παράδειγμα, με την 
ανάλυση των επιπτώσεων.

Αιτιολόγηση

Οι τομεακές πολιτικές (περιφερειακή πολιτική, ανάπτυξη, έρευνα) πρέπει να είναι συνεπείς με 
τα μέτρα POSEI, την εμπορική πολιτική, την πολιτική για τη γεωργία ή την αλιεία. Για το λόγο 
αυτό οι εμπορικές συμφωνίες που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις ΕΑΠ θα πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο ειδικών μελετών επιπτώσεων.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36β) Δεδομένου ότι ο τελευταίος 
κανονισμός σχετικά με το πρόγραμμα 
ενίσχυσης POSEI, και συγκεκριμένα ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006, 
εγκρίθηκε επί τη βάσει των 176 ευρώ ανά 
τόνο ως δικαιωμάτων πρόσβασης στην 
ευρωπαϊκή αγορά που συμφωνήθηκαν 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ, τα δικαιώματα 
που περιέχονται στις συμφωνίες της ΠΟΕ 
για το εμπόριο μπανάνας και οι άλλες 
εκπτώσεις που παρέχονται στο πλαίσιο 
εμπορικών συμφωνιών με τις χώρες των 
Άνδεων και της Κεντρικής Αμερικής δεν 
έχουν ληφθεί υπόψη στο συνολικό 
κονδύλιο του προϋπολογισμού για το 
πρόγραμμα POSEI. Συνεπώς, είναι 
αναγκαίο να εκπονηθεί, σε ένα πρώιμο 
στάδιο, μια νέα μελέτη επιπτώσεων, 
επικαιροποιημένη, συνολική και 
εξωτερική, και, εάν η τελευταία 
αποκαλύπτει αρνητικές συνέπειες για 
τους παραγωγούς μπανανών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, να τροποποιηθούν οι 
δημοσιονομικοί πόροι που διατίθενται 
βάσει του προγράμματος POSEI ώστε να 
θεσπιστεί κατάλληλη αποζημίωση και 
μέτρα για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των παραγωγών 
μπανάνας στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες της Ένωσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πρέπει να εξασφαλίζεται η συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των 

2. Πρέπει να εξασφαλίζεται η συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των 
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προγραμμάτων POSEI με τα μέτρα που 
υλοποιούνται βάσει άλλων μέσων της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, και ιδίως των 
κοινών οργανώσεων αγοράς, της 
αγροτικής ανάπτυξης, της ποιότητας των 
προϊόντων, της ευζωίας των ζώων και της 
προστασίας του περιβάλλοντος.

προγραμμάτων POSEI με τα μέτρα που 
υλοποιούνται βάσει άλλων μέσων της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, και ιδίως των 
κοινών οργανώσεων αγοράς, της 
αγροτικής ανάπτυξης, της ποιότητας των 
προϊόντων, της ευζωίας των ζώων και της 
προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και 
της εμπορικής πολιτικής.

Τροπολογία 7

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 να 
υποβάλουν στην Επιτροπή το αργότερο 
στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου, για το 
επόμενο έτος, 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 εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών και στην προτεινόμενη 
στρατηγική. Η Επιτροπή εκδίδει με 
εκτελεστική πράξη τους ενιαίους 
λεπτομερείς κανόνες για την υποβολή των 
προτάσεων τροποποίησης του 
προγράμματος.

Αιτιολόγηση
Επιδιώκεται να μετατεθεί η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων τροποποίησης 
από τις 30 Ιουνίου στις 30 Σεπτεμβρίου: η εκτέλεση των ετήσιων προγραμμάτων 
ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του έτους n+1. Η μετάθεση αυτή θα επιτρέψει τη συμμετοχή 
των τοπικών φορέων όπως τα γεωργικά επιμελητήρια, τα περιφερειακά και τα γενικά 
συμβούλια και τη συνεκτίμηση των διδαγμάτων της προηγούμενης περιόδου.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (3α) Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται 
στα προϊόντα που υφίστανται μεταποίηση 
στα Υπερπόντια Γαλλικά Διαμερίσματα, 
με τη χρησιμοποίηση πρώτων υλών οι 
οποίες έχουν επωφεληθεί από το ειδικό 
καθεστώς εφοδιασμού, εάν αυτά 
αποστέλλονται από ένα Υπερπόντιο 
Γαλλικό Διαμέρισμα σε άλλο.

Αιτιολόγηση
Λόγω του κόστους των μεταφορών μεταξύ των Υπερπόντιων Γαλλικών Διαμερισμάτων, θα 
πρέπει να δοθεί η δυνατότητα παροχής πρόσθετης ενίσχυσης ΕΚΕ για την αποστολή 
ζωοτροφών που παρασκευάζονται στα γαλλικά διαμερίσματα των Αντιλλών και της Γουιάνας. 
Εν αναμονή συγκρότησης ενός αποτελεσματικού μηχανισμού μεταποίησης, η ενίσχυση αυτή θα 
επέτρεπε στη Γουιάνα να έχει προϊόντα σε κόστος συγκρίσιμο με εκείνα της Γουαδελούπης ή της 
Μαρτινίκας.
Παρόμοια ενίσχυση θα μπορούσε να εξεταστεί στο μέλλον για τα προϊόντα που παράγονται στη 
Ρεϋνιόν και αποστέλλονται στη Μαγιότ.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά περίπτωση, η ανάγκη να μην 
παρεμποδίζονται οι δυνατότητες 
ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής.

δ) η ανάγκη να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη
της τοπικής παραγωγής.

Αιτιολόγηση
Αν θέλουμε να μειώσουμε τη διατροφική εξάρτησή των ΕΑΠ θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την 
τοπική παραγωγή. Τα μέτρα για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής και η ενίσχυση ΕΚΕ 
συνδέονται, μολονότι έχουν διαφορετικούς στόχους. Η προώθηση της ανάπτυξης της τοπικής 
παραγωγής δεν θίγει την εσωτερική συνοχή μεταξύ των δύο πυλώνων του POSEI.

Τροπολογία 10
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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 ορίων των καθορισμένων
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
λαμβάνοντας ως μέτρο αναφοράς το 
βεβαιωμένο μέσο όρο των τριών 
καλύτερων ετών μετά το 1989·

Τροπολογία 11

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 σε γεωγραφικούς και 
ωκεάνιους χώρους στους οποίους 
εντάσσονται οι περιφέρειες αυτές, καθώς 
και με προορισμό τρίτες χώρες με τις 
οποίες έχουν ιστορικούς δεσμούς.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις προϋποθέσεις χορήγησης της 
ενίσχυσης, τα προϊόντα και τις σχετικές 

διαγράφεται 
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ποσότητες·

Αιτιολόγηση
Είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί η διατύπωση αυτού του άρθρου.
Τα προγράμματα POSEI χωρίζονται σε μέτρα για τα οποία τα κονδύλια καθορίζονται στο 
πλαίσιο ενός δημοσιονομικού μοντέλου. Καθένα από τα μέτρα μπορεί να χωρίζεται σε αρκετές 
δράσεις.
Η παράγραφος 2 αναφέρεται στα μέτρα. Προτείνεται επομένως να διαγραφεί το στοιχείο ε) το 
οποίο αναφέρεται στη λεπτομέρεια κάθε δράσης. Εξάλλου το στοιχείο αυτό είναι περιττό, διότι 
επαναλαμβάνει την παράγραφο 4, που αφιερώνεται στις δράσεις. 

Τροπολογία 13

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 του προγράμματος.

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

Αιτιολόγηση
Η παράγραφος 2 αναφέρεται στα μέτρα και, επομένως, προτείνεται να διαγραφεί η αναφορά 
στις δράσεις στο στοιχείο αυτό.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση
Για μεγαλύτερη σαφήνεια, προτείνεται η αντικατάσταση του όρου «μεμονωμένη ενίσχυση» του 
στοιχείου γ) με την έκφραση «μοναδιαίο ποσόν της ενίσχυσης».
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το ανώτατο όριο. διαγράφεται

Αιτιολόγηση
Σήμερα, τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης καθορίζονται ανά μέτρο και όχι ανά δράση. 
Προτείνεται λοιπόν να διαγραφεί το στοιχείο δ), το οποίο καθιστά υποχρεωτικό τον καθορισμό 
«ανώτατου ορίου» ανά δράση. Τούτο δεν είναι πράγματι απαραίτητο, δεδομένου ότι το 
μοναδιαίο ποσόν ενίσχυσης και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας έχουν ήδη καθοριστεί.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Παρά το άρθρο 39 παράγραφος 4 του 
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.

1. Παρά το άρθρο 39, παράγραφος 4, του 
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, 
της βιοποικιλότητας και των 
παραδοσιακών χαρακτηριστικών των 
γεωργικών εκτάσεων, ιδίως για τη 
διατήρηση των λιθόκτιστων τοίχων 
αντιστηρίξεως των αναβαθμίδων της 
Μαδέρας.

Αιτιολόγηση
Τα Υπερπόντια Γαλλικά Διαμερίσματα αντιπροσωπεύουν το 80% της βιοποικιλότητας της ΕΕ 
και είναι επομένως απαραίτητο να περιληφθούν οι δράσεις υπέρ της βιοποικιλότητας στο μέτρο 
για τη διατήρηση του τοπίου.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα 
των γεωργικών προϊόντων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών στην αγορά και 
να υποστηριχθεί η βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων έναντι των 
επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών 
και των φυσικών κινδύνων, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι κάθε επιμέρους τομέας 
προστατεύεται με ασφαλίσεις που 
καλύπτουν τους κινδύνους καταστροφής. 
Για το σκοπό αυτό, οι συνεταιρισμοί, οι 
ομάδες γεωργών και κάθε άλλη γεωργική 
οντότητα εξαιρούνται από την 
απαγόρευση χορήγησης κρατικών 
ενισχύσεων που επιδιώκουν να 
διευκολύνουν την πρόσβαση στη σύναψη 
γεωργικών ασφαλίσεων. 

Τροπολογία 18

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.
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Αιτιολόγηση
Προτείνεται να καταστεί επιλέξιμη η μπανάνα στα προγράμματα αυτά, επειδή οι καλλιεργητές 
μπανάνας της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας, μεταξύ άλλων, είναι υποχρεωμένοι να 
αντιμετωπίζουν τη μαύρη κερκοσπορίωση, μια επίφοβη ασθένεια της μπανάνας, και 
απαιτούνται ακόμη τουλάχιστον πέντε χρόνια έρευνας πριν αναπτυχθούν ποικιλίες μπανάνας 
ανθεκτικές στις ασθένειες και εύγευστες.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτρέπεται στην Ισπανία να χορηγεί 
ενίσχυση στην παραγωγή καπνού στις 
Καναρίους Νήσους. Η χορήγηση της 
ενίσχυσης αυτής δεν πρέπει να 
συνεπάγεται διακρίσεις μεταξύ παραγωγών 
των νήσων.

Επιτρέπεται στην Ισπανία να χορηγεί 
ενίσχυση στην παραγωγή καπνού στις 
Καναρίους Νήσους, λόγω της 
ιδιαιτερότητας του προϊόντος αυτού και 
των ελάχιστων δυνατοτήτων 
διαφοροποίησης της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής. Η χορήγηση της ενίσχυσης 
αυτής δεν πρέπει να συνεπάγεται 
διακρίσεις μεταξύ παραγωγών των νήσων.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 - παράγραφος 3 - πρώτη παύλα 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για τα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα: 24,8 εκατ. ευρώ,

– για τα Γαλλικά Υπερπόντια 
Διαμερίσματα: 26,9 εκατ. ευρώ,

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση ενός χαμηλού ορίου για το ΕΚΕ δεν θα επέτρεπε την παρακολούθηση της εξέλιξης 
του πρόσθετου κόστους και των πηγών εφοδιασμού. Είναι αναγκαίο να αυξηθεί το ανώτατο 
προτεινόμενο όριο προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις για την ανάπτυξη του
κτηνοτροφικού τομέα των Υπερπόντιων Γαλλικών Διαμερισμάτων και έτσι να μην εμποδιστεί η 
συνεχιζόμενη ανάπτυξη των κτηνοτροφικών μονάδων.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές 
επιπτώσεις για τους ευρωπαίους 
παραγωγούς μπανάνας από τη σταδιακή 
μείωση των δασμών μετά τις πολυμερείς 
συμφωνίες της Γενεύης και τις ελεύθερες 
συναλλαγές με τις χώρες των Άνδεων, της 
Κεντρικής Αμερικής και άλλων 
περιφερειών, θα πρέπει να παρέχεται 
κατάλληλη αντιστάθμιση στους 
παραγωγούς μπανάνας των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών της Ευρώπης. 
Η αντιστάθμιση αυτή ανέρχεται σε 
περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως 
για το σύνολο των χωρών που παράγουν 
μπανάνες στην Ευρώπη. 

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Ιουλίου
κάθε έτους, έκθεση για την εφαρμογή των 
μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό κατά το προηγούμενο έτος.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, το αργότερο στις 30 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους, έκθεση για την 
εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό κατά το 
προηγούμενο έτος.

Αιτιολόγηση
Η μετάθεση αυτή θα επιτρέψει να εντάσσονται στην έκθεση οι πληροφορίες που δίνονται από 
τους τοπικούς φορείς, όπως τα γεωργικά επιμελητήρια, τα περιφερειακά και τα γενικά 
συμβούλια, και να λαμβάνονται υπόψη τα διδάγματα της προηγούμενης περιόδου.

Τροπολογία 23
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Από τη στιγμή που προβλέπονται 
σημαντικές τροποποιήσεις της κοινής 
γεωργικής πολιτικής ή η Ένωση αρχίζει 
μια εμπορική διαπραγμάτευση με τρίτες 
χώρες, με τρίτες περιφερειακές 
οργανώσεις ή διεθνείς οργανισμούς η 
οποία ενδέχεται να αφορά γεωργικές 
καλλιέργειες που υποστηρίζονται από το 
POSEI, η Επιτροπή πρέπει να 
πραγματοποιεί ειδικές μελέτες 
αντίκτυπου προκαταβολικώς και ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με τις 
πιθανές επιπτώσεις στη γεωργία των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών. Αυτές 
οι μελέτες διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, συνοδευόμενες, εφόσον 
απαιτείται, από κατάλληλες προτάσεις 
αντιστάθμισης.

Αιτιολόγηση
Οι τομεακές πολιτικές (περιφερειακή πολιτική, ανάπτυξη, έρευνα) πρέπει να είναι συνεπείς με 
τα μέτρα POSEI, την εμπορική πολιτική, την πολιτική για τη γεωργία ή την αλιεία. Για το λόγο 
αυτό οι εμπορικές συμφωνίες που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις ΕΑΠ θα πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο ειδικών μελετών επιπτώσεων.
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