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Τροπολογία 49
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
ιδίως το άρθρο 42 πρώτο εδάφιο και το 
άρθρο 43 παράγραφος 2,

- έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
συγκεκριμένα το άρθρο 349, το άρθρο 42,
πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 43,
παράγραφος 2,

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η νομική βάση του κανονισμού πρέπει να διευρυνθεί με το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά ειδικά τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες της 
Ένωσης.

Τροπολογία 50
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων 
του καθεστώτος για τις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, τα προγράμματα POSEI 
πρέπει να περιλαμβάνουν 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 
των σχετικών περιφερειών και να 
συστηματοποιηθεί η προσέγγιση εταιρικής 
σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών.

(4) Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων 
του καθεστώτος για τις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, τα προγράμματα POSEI 
πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία 
εξασφαλίζουν τον εφοδιασμό σε γεωργικά 
προϊόντα, καθώς και τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής υψηλής ποιότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές που 
υπαγορεύει η κλιματική αλλαγή. Είναι 
σκόπιμο να εναρμονιστεί το επίπεδο 
προγραμματισμού των σχετικών 
περιφερειών και να συστηματοποιηθεί η 
προσέγγιση εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
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Επιτροπής και των κρατών μελών.

Or. fr

Τροπολογία 51
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων 
του καθεστώτος για τις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, τα προγράμματα POSEI 
πρέπει να περιλαμβάνουν 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 
των σχετικών περιφερειών και να 
συστηματοποιηθεί η προσέγγιση εταιρικής 
σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών.

(4) Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων 
του καθεστώτος για τις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, τα προγράμματα POSEI 
πρέπει να περιλαμβάνουν 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 
των σχετικών περιφερειών και να 
συστηματοποιηθεί η προσέγγιση εταιρικής 
σχέσης μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών 
μελών και των τοπικών αρχών.

Or. fr

Τροπολογία 52
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a) Προκειμένου να μην υπονομευθούν οι 
στόχοι που υποστηρίζονται από τα 
προγράμματα POSEI, η Επιτροπή θα 
πρέπει να προβαίνει σε μελέτες 
επιπτώσεων κάθε φορά που διεξάγονται 
διαπραγματεύσεις για διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες και υπάρχει κίνδυνος απειλής 
κατά των καλλιεργειών που στηρίζουν τα 
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προγράμματα POSEI. Μετά την 
εκπόνησή τους, οι μελέτες αυτές 
διαβιβάζονται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και τις περιφερειακές αρχές των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών,  πριν από τη 
σύναψη των συμφωνιών.

Or. fr

Τροπολογία 53
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a) Προκειμένου να μην υπονομευθούν οι 
στόχοι που υποστηρίζονται από τα 
προγράμματα POSEI, η Επιτροπή θα 
πρέπει να προβαίνει σε μελέτες 
επιπτώσεων κάθε φορά που διεξάγονται 
διαπραγματεύσεις για διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες και υπάρχει κίνδυνος απειλής 
κατά των καλλιεργειών που στηρίζουν τα 
προγράμματα POSEI.

Or. fr

Τροπολογία 54
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών σε βασικά 
γεωργικά προϊόντα και να περιοριστούν οι 
επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν λόγω 
του άκρως απόκεντρου χαρακτήρα των 
περιφερειών αυτών, είναι σκόπιμο να 

(6) Χωρίς να θίγεται η τοπική παραγωγή 
και η ανάπτυξή της, είναι σκόπιμο να 
θεσπιστεί ένα ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού, για να εξασφαλιστεί ο 
εφοδιασμός των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών σε βασικά γεωργικά προϊόντα 
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θεσπιστεί ένα ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού. Πράγματι, η ιδιαίτερη 
γεωγραφική κατάσταση των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών σε σχέση με τις 
πηγές εφοδιασμού σε προϊόντα τα οποία 
είναι βασικά για την ανθρώπινη 
κατανάλωση ή για μεταποίηση ή ως 
γεωργικές εισροές, συνεπάγεται για τις 
περιφέρειες αυτές επιπλέον δαπάνες 
διακίνησης. Εξάλλου, άλλοι αντικειμενικοί 
παράγοντες που αφορούν τον άκρως 
απόκεντρο χαρακτήρα τους, και ιδίως ο 
νησιωτικός χαρακτήρας και οι μικρές 
γεωργικές εκτάσεις, συνεπάγονται για τις 
επιχειρήσεις και τους παραγωγούς των 
άκρως απόκεντρων περιφερειών πρόσθετες 
επιβαρύνσεις που αποτελούν σοβαρό 
μειονέκτημα για τις δραστηριότητές τους.
Τα μειονεκτήματά αυτά μπορούν να 
μετριαστούν με τη μείωση των τιμών των 
εν λόγω βασικών προϊόντων.

και να περιοριστούν οι επιπλέον δαπάνες 
που προκύπτουν λόγω του άκρως 
απόκεντρου χαρακτήρα των περιφερειών 
αυτών. Πράγματι, η ιδιαίτερη γεωγραφική 
κατάσταση των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών σε σχέση με τις πηγές 
εφοδιασμού σε προϊόντα τα οποία είναι 
βασικά για την ανθρώπινη κατανάλωση ή 
για μεταποίηση ή ως γεωργικές εισροές, 
συνεπάγεται για τις περιφέρειες αυτές 
επιπλέον δαπάνες διακίνησης. Εξάλλου, 
άλλοι αντικειμενικοί παράγοντες που 
αφορούν τον άκρως απόκεντρο χαρακτήρα 
τους, και ιδίως ο νησιωτικός χαρακτήρας 
και οι μικρές γεωργικές εκτάσεις, 
συνεπάγονται για τις επιχειρήσεις και τους 
παραγωγούς των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών πρόσθετες επιβαρύνσεις που 
αποτελούν σοβαρό μειονέκτημα για τις 
δραστηριότητές τους. Τα μειονεκτήματά 
αυτά μπορούν να μετριαστούν με τη 
μείωση των τιμών των εν λόγω βασικών 
προϊόντων.

Or. fr

Τροπολογία 55
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και του 
περιορισμού των επιπλέον δαπανών λόγω 
του άκρως απόκεντρου χαρακτήρα, και 
παράλληλα για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της 
Ένωσης, θα πρέπει να χορηγηθούν 
ενισχύσεις για τον εφοδιασμό των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών με προϊόντα της 
Ένωσης. Στις ενισχύσεις αυτές θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον 

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες, περιορίζοντας τις
επιπλέον δαπάνες λόγω του άκρως 
απόκεντρου χαρακτήρα, και την 
εξασφάλιση του εφοδιασμού των εδαφών 
αυτών με τα απαραίτητα προϊόντα για 
την καθημερινή ζωή των κατοίκων τους, 
θα πρέπει να χορηγηθούν ενισχύσεις για 
τον εφοδιασμό των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών με προϊόντα της Ένωσης. Στις 
ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να 
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δαπάνες διακίνησης προς τις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και οι τιμές 
που ισχύουν για την εξαγωγή προς τις 
τρίτες χώρες, ενώ, εφόσον πρόκειται για 
γεωργικές εισροές ή για προϊόντα που 
προορίζονται για μεταποίηση, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες επιπλέον 
δαπάνες λόγω του άκρως απόκεντρου 
χαρακτήρα, και ιδίως του νησιωτικού 
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης.

λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον δαπάνες 
διακίνησης προς τις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες καθώς και οι τιμές που 
ισχύουν για την εξαγωγή προς τις τρίτες 
χώρες, ενώ, εφόσον πρόκειται για 
γεωργικές εισροές ή για προϊόντα που 
προορίζονται για μεταποίηση, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες επιπλέον 
δαπάνες λόγω του άκρως απόκεντρου 
χαρακτήρα, και ιδίως του νησιωτικού 
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης.

Or. fr

Τροπολογία 56
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και του 
περιορισμού των επιπλέον δαπανών λόγω 
του άκρως απόκεντρου χαρακτήρα, και 
παράλληλα για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της 
Ένωσης, θα πρέπει να χορηγηθούν 
ενισχύσεις για τον εφοδιασμό των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών με προϊόντα της 
Ένωσης. Στις ενισχύσεις αυτές θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
δαπάνες διακίνησης προς τις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και οι τιμές 
που ισχύουν για την εξαγωγή προς τις 
τρίτες χώρες, ενώ, εφόσον πρόκειται για 
γεωργικές εισροές ή για προϊόντα που 
προορίζονται για μεταποίηση, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες επιπλέον 
δαπάνες λόγω του άκρως απόκεντρου 
χαρακτήρα, και ιδίως του νησιωτικού 
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης.

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και του 
περιορισμού των επιπλέον δαπανών λόγω 
του άκρως απόκεντρου χαρακτήρα, και 
παράλληλα για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας της παραγωγής των
άκρως απόκεντρων περιφερειών, θα 
πρέπει να χορηγηθούν ενισχύσεις για τον 
εφοδιασμό των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών με προϊόντα της Ένωσης. Στις 
ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον δαπάνες
που συνδέονται με τη διακίνηση των 
προϊόντων αυτών προς τις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και οι τιμές 
που ισχύουν για την εξαγωγή προς τις 
τρίτες χώρες, ενώ, εφόσον πρόκειται για 
γεωργικές εισροές ή για προϊόντα που 
προορίζονται για μεταποίηση, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες επιπλέον 
δαπάνες λόγω του άκρως απόκεντρου 
χαρακτήρα, και ιδίως του νησιωτικού 
χαρακτήρα και τη ς μικρής έκτασης.
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Τροπολογία 57
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και του 
περιορισμού των επιπλέον δαπανών λόγω 
του άκρως απόκεντρου χαρακτήρα, και 
παράλληλα για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της 
Ένωσης, θα πρέπει να χορηγηθούν 
ενισχύσεις για τον εφοδιασμό των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών με προϊόντα της 
Ένωσης. Στις ενισχύσεις αυτές θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
δαπάνες διακίνησης προς τις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και οι τιμές 
που ισχύουν για την εξαγωγή προς τις 
τρίτες χώρες, ενώ, εφόσον πρόκειται για 
γεωργικές εισροές ή για προϊόντα που 
προορίζονται για μεταποίηση, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες επιπλέον 
δαπάνες λόγω του άκρως απόκεντρου 
χαρακτήρα, και ιδίως του νησιωτικού 
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης.

(8) Για την αποτελεσματική επίτευξη του 
στόχου μείωσης των τιμών στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και του 
περιορισμού των επιπλέον δαπανών λόγω 
του άκρως απόκεντρου χαρακτήρα, και 
παράλληλα για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της 
Ένωσης, θα πρέπει να χορηγηθούν 
ενισχύσεις για τον εφοδιασμό των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών με προϊόντα της 
Ένωσης. Στις ενισχύσεις αυτές θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
δαπάνες που συνδέονται με τη διακίνηση 
των προϊόντων αυτών προς τις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες καθώς και οι τιμές 
που ισχύουν για την εξαγωγή προς τις 
τρίτες χώρες, ενώ, εφόσον πρόκειται για 
γεωργικές εισροές ή για προϊόντα που 
προορίζονται για μεταποίηση, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες επιπλέον 
δαπάνες λόγω του άκρως απόκεντρου 
χαρακτήρα, και ιδίως του νησιωτικού 
χαρακτήρα και της μικρής έκτασης.

Or. ro

Τροπολογία 58
Rosa Estaràs Ferragut

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

(8 α) Η στήριξη των παραδοσιακών 
καλλιεργειών επιβάλλεται και για τον 
πρόσθετο λόγο ότι έτσι καθίσταται 
δυνατή η διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους στην 
ευρωπαϊκή αγορά έναντι του
ανταγωνισμού εκ μέρους τρίτων χωρών  
και διότι πρόσφατα υπεγράφησαν με τις 
χώρες της Λατινικής Αμερικής και στο 
πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Εμπορίου νέες εμπορικές συμφωνίες που 
δημιουργούν προβλήματα σε ορισμένες 
από τις καλλιέργειες αυτές.
Τα κράτη μέλη πρέπει ωστόσο να 
μεριμνούν  για την εξασφάλιση της 
διαφοροποίησης της γεωργικής 
δραστηριότητας  στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες.

Or. es

Τροπολογία 59
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) 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  των χωρών της Λατινικής 
Αμερικής και των χωρών ΑΚΕ, και διότι 
πρόσφατα υπεγράφησαν με τις χώρες της 
Λατινικής Αμερικής και στο πλαίσιο της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου νέες 
εμπορικές συμφωνίες που δημιουργούν 
προβλήματα σε ορισμένες από τις 
καλλιέργειες αυτές. Η Επιτροπή θα 
πρέπει ωστόσο να μεριμνά ώστε η 
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στήριξη που παρέχεται στις λεγόμενες 
παραδοσιακές καλλιέργειες (μπανάνα και 
ζαχαροκάλαμο) να μη βλάπτει την 
ανάπτυξη όλων των υπόλοιπων κλάδων 
ζωικής και φυτικής διαφοροποίησης.

Or. fr

Τροπολογία 60
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι το ρύζι αποτελεί 
βασικό στοιχείο του διαιτολογίου της
Ρεϊνιόν, η οποία δεν παράγει αρκετό ρύζι 
για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, 
πρέπει να συνεχιστεί η απαλλαγή από κάθε 
δασμό εισαγωγής αυτού του προϊόντος στη 
Ρεϊνιόν.

(17) Δεδομένου ότι το ρύζι αποτελεί 
βασικό στοιχείο του διαιτολογίου στη
Ρεϊνιόν, η οποία δεν παράγει αρκετό ρύζι 
για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, 
πρέπει να συνεχιστεί η απαλλαγή από κάθε 
δασμό εισαγωγής αυτού του προϊόντος στη 
Ρεϊνιόν.

Or. fr

Τροπολογία 61
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών ώστε να παράγουν προϊόντα 
ποιότητας και να προωθούν την εμπορία 
τους. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να 
είναι επωφελής η χρησιμοποίηση του 
γραφικού συμβόλου που θέσπισε η Ένωση.

(22) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών ώστε να παράγουν προϊόντα 
ποιότητας και να προωθούν την εμπορία 
τους. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να 
είναι επωφελής η χρησιμοποίηση του 
γραφικού συμβόλου που θέσπισε η Ένωση.
Η χρήση ενδείξεων ποιότητας, όπως τα 
σήματα ή οι ελεγχόμενες ονομασίες 
προέλευσης, θα πρέπει να ενθαρρύνονται 
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προκειμένου να προωθούνται τα προϊόντα 
των άκρως απόκεντρων περιφερειών.

Or. fr

Τροπολογία 62
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών ώστε να παράγουν προϊόντα 
ποιότητας και να προωθούν την εμπορία 
τους. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να 
είναι επωφελής η χρησιμοποίηση του 
γραφικού συμβόλου που θέσπισε η Ένωση.

(22) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών ώστε να παράγουν προϊόντα 
ποιότητας και να προωθούν την εμπορία 
τους. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να 
είναι επωφελής η χρησιμοποίηση του 
γραφικού συμβόλου που θέσπισε η Ένωση. 
Ομοίως, θα πρέπει να ενθαρρύνονται και 
διευκολύνονται οι ελεγχόμενες ονομασίες 
προέλευσης προκειμένου να προωθούνται 
τα προϊόντα των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών.

Or. ro

Τροπολογία 63
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών ώστε να παράγουν προϊόντα 
ποιότητας και να προωθούν την εμπορία 
τους. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να 
είναι επωφελής η χρησιμοποίηση του 
γραφικού συμβόλου που θέσπισε η Ένωση.

(22) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών να συνεχίσουν να παράγουν 
προϊόντα ποιότητας και να προωθούν την 
εμπορία τους. Προς τον σκοπό αυτό, 
μπορεί να είναι επωφελής η 
χρησιμοποίηση του γραφικού συμβόλου 
που θέσπισε η Ένωση.
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Or. fr

Τροπολογία 64
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η φυτοϋγειονομική κατάσταση της 
γεωργικής παραγωγής στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες αντιμετωπίζει 
ειδικότερα προβλήματα που οφείλονται 
στις κλιματικές συνθήκες καθώς και στην 
ανεπάρκεια των μέτρων καταπολέμησης 
που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στις 
περιφέρειες αυτές. Θα πρέπει, επομένως, 
να εφαρμόζονται προγράμματα 
καταπολέμησης των επιβλαβών 
οργανισμών, μεταξύ άλλων και με 
βιολογικές μεθόδους, και να καθοριστεί η 
χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για 
την υλοποίηση των εν λόγω 
προγραμμάτων.

(27) Η φυτοϋγειονομική κατάσταση της 
γεωργικής παραγωγής στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες αντιμετωπίζει 
ειδικότερα προβλήματα που οφείλονται 
στις κλιματικές συνθήκες καθώς και στην 
ανεπάρκεια των μέτρων καταπολέμησης 
που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στις 
περιφέρειες αυτές. Θα πρέπει, επομένως, 
να εφαρμόζονται προγράμματα 
καταπολέμησης, έρευνας και κατάρτισης 
κατά  των επιβλαβών οργανισμών, μεταξύ 
άλλων και με βιώσιμες βιολογικές 
μεθόδους, και να καθοριστεί η 
χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για 
την υλοποίηση των εν λόγω 
προγραμμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 65
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η διατήρηση των αμπελώνων, που 
συνιστούν την πλέον διαδεδομένη 
καλλιέργεια στις περιφέρειες της Μαδέρας 
και των Καναρίων Νήσων και που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την περιφέρεια των 
Αζορών, αποτελεί οικονομική και 
περιβαλλοντική επιταγή. Για να βοηθηθεί 
η στήριξη της παραγωγής, στις εν λόγω 

(28) Η διατήρηση των αμπελώνων, που 
συνιστούν την πλέον διαδεδομένη 
καλλιέργεια στις περιφέρειες της Μαδέρας 
και των Καναρίων Νήσων και που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την περιφέρεια των 
Αζορών, αποτελεί οικονομική, κοινωνική
και περιβαλλοντική επιταγή. Για να 
βοηθηθεί η στήριξη της παραγωγής, στις 
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περιφέρειες, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ούτε οι πριμοδοτήσεις 
εγκατάλειψης της αμπελοκαλλιέργειας 
ούτε οι μηχανισμοί της αγοράς, που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, με εξαίρεση, όσον αφορά τις 
Καναρίους Νήσους, την απόσταξη κρίσης 
που πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται σε 
περίπτωση εξαιρετικής διαταραχής της 
αγοράς οφειλόμενης σε προβλήματα 
ποιότητας. Εξάλλου, οι τεχνικές και 
κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες 
εμπόδισαν την πλήρη μετατροπή, εντός 
των προβλεπόμενων προθεσμιών, των 
αμπελουργικών εκτάσεων που έχουν 
φυτευτεί στις περιφέρειες της Μαδέρας και 
των Αζορών με υβριδικές ποικιλίες 
αμπέλου οι οποίες απαγορεύονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Ο 
παραγόμενος από τους εν λόγω αμπελώνες 
οίνος προορίζεται μόνο για την 
παραδοσιακή τοπική κατανάλωση.

εν λόγω περιφέρειες, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ούτε οι πριμοδοτήσεις 
εγκατάλειψης της αμπελοκαλλιέργειας 
ούτε οι μηχανισμοί της αγοράς, που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, με εξαίρεση, όσον αφορά τις 
Καναρίους Νήσους, την απόσταξη κρίσης 
που πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται σε 
περίπτωση εξαιρετικής διαταραχής της 
αγοράς οφειλόμενης σε προβλήματα 
ποιότητας. Εξάλλου, οι τεχνικές και 
κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες 
εμπόδισαν την πλήρη μετατροπή, εντός 
των προβλεπόμενων προθεσμιών, των 
αμπελουργικών εκτάσεων που έχουν 
φυτευτεί στις περιφέρειες της Μαδέρας και 
των Αζορών με υβριδικές ποικιλίες 
αμπέλου οι οποίες απαγορεύονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Ο 
παραγόμενος από τους εν λόγω αμπελώνες 
οίνος προορίζεται μόνο για την 
παραδοσιακή τοπική κατανάλωση.

Or. fr

Τροπολογία 66
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η στήριξη της παραγωγής αγελαδινού 
γάλακτος στη Μαδέρα και στη Ρεϊνιόν δεν 
ήταν αρκετή για να διατηρηθεί η 
ισορροπία μεταξύ εσωτερικού και 
εξωτερικού εφοδιασμού, κυρίως λόγω των 
σοβαρότατων διαρθρωτικών προβλημάτων 
που επηρεάζουν τον τομέα αυτό και της 
περιορισμένης ικανότητας θετικής 
ανταπόκρισής του σε νέες οικονομικές 
συνθήκες. Συνεπώς, θα πρέπει να 
συνεχίσει να επιτρέπεται η παραγωγή 
γάλακτος UHT εξ ανασυστάσεως από γάλα 
σε σκόνη ενωσιακής καταγωγής, ώστε να 

(30) Η στήριξη της παραγωγής αγελαδινού 
γάλακτος στη Μαδέρα και στη Ρεϊνιόν δεν 
ήταν αρκετή για να διατηρηθεί η 
ισορροπία μεταξύ εσωτερικού και 
εξωτερικού εφοδιασμού, κυρίως λόγω των 
σοβαρότατων διαρθρωτικών προβλημάτων 
που επηρεάζουν τον τομέα αυτό και της 
περιορισμένης ικανότητας θετικής 
ανταπόκρισής του σε νέες οικονομικές 
συνθήκες. Συνεπώς, θα πρέπει να 
συνεχίσει να επιτρέπεται η παραγωγή 
γάλακτος UHT εξ ανασυστάσεως από γάλα 
σε σκόνη ενωσιακής προέλευσης, ώστε να 
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διασφαλιστεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
κάλυψης της τοπικής κατανάλωσης. Για τη 
σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών, 
θα πρέπει να επιβληθεί η υποχρέωση 
αναγραφής στην ετικέτα πώλησης της 
μεθόδου μέσω της οποίας λαμβάνεται το 
γάλα UHT που έχει ανασυσταθεί από γάλα 
σε σκόνη.

διασφαλιστεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
κάλυψης της τοπικής κατανάλωσης χωρίς 
επ' ουδενί να διαφεύγει η ανάγκη να 
διαιωνισθεί η ανάπτυξη του τομέα αυτού. 
Για τη σωστή πληροφόρηση των 
καταναλωτών, θα πρέπει να επιβληθεί η 
υποχρέωση αναγραφής στην ετικέτα 
πώλησης της μεθόδου μέσω της οποίας 
λαμβάνεται το γάλα UHT που έχει 
ανασυσταθεί από γάλα σε σκόνη καθώς 
και τα ποσοστά νωπού γάλακτος .
Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα 
κατάσταση του γαλακτοκομικού κλάδου 
στη Μαρτινίκα και τη Γουαδελούπη, η 
διάταξη αυτή πρέπει να εφαρμόζεται 
μόνο εφόσον αποδεικνύεται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος η 
καταλληλότητα του μέτρου για τα εδάφη 
αυτά.

Or. fr

Τροπολογία 67
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η στήριξη της παραγωγής αγελαδινού 
γάλακτος στη Μαδέρα και στη Ρεϊνιόν δεν 
ήταν αρκετή για να διατηρηθεί η 
ισορροπία μεταξύ εσωτερικού και 
εξωτερικού εφοδιασμού, κυρίως λόγω των 
σοβαρότατων διαρθρωτικών προβλημάτων 
που επηρεάζουν τον τομέα αυτό και της 
περιορισμένης ικανότητας θετικής 
ανταπόκρισής του σε νέες οικονομικές 
συνθήκες. Συνεπώς, θα πρέπει να 
συνεχίσει να επιτρέπεται η παραγωγή 
γάλακτος UHT εξ ανασυστάσεως από γάλα 
σε σκόνη ενωσιακής καταγωγής, ώστε να 
διασφαλιστεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
κάλυψης της τοπικής κατανάλωσης. Για τη 
σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών, 

(30) Η στήριξη της παραγωγής αγελαδινού 
γάλακτος στη Μαδέρα και στη Ρεϊνιόν δεν 
ήταν αρκετή για να διατηρηθεί η 
ισορροπία μεταξύ εσωτερικού και 
εξωτερικού εφοδιασμού, κυρίως λόγω των 
σοβαρότατων διαρθρωτικών προβλημάτων 
που επηρεάζουν τον τομέα αυτό. Συνεπώς, 
θα πρέπει να συνεχίσει να επιτρέπεται η 
παραγωγή γάλακτος UHT εξ 
ανασυστάσεως από γάλα σε σκόνη 
ενωσιακής καταγωγής, ώστε να 
διασφαλιστεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
κάλυψης της τοπικής κατανάλωσης εφόσον 
το μέτρο αυτό δεν εμποδίζει τη συλλογή 
και τη διάθεση του γάλακτος τοπικής 
παραγωγής ούτε τις προσπάθειες 
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θα πρέπει να επιβληθεί η υποχρέωση 
αναγραφής στην ετικέτα πώλησης της 
μεθόδου μέσω της οποίας λαμβάνεται το 
γάλα UHT που έχει ανασυσταθεί από γάλα 
σε σκόνη.

ανάπτυξης της παραγωγής αυτής και με 
μεσοπρόθεσμο στόχο, όσον αφορά τη 
Ρεϊνιόν, την αυτάρκεια σε γαλακτοκομικά 
προϊόντα. Για τη σωστή πληροφόρηση των 
καταναλωτών, θα πρέπει να επιβληθεί η 
υποχρέωση αναγραφής στην ετικέτα 
πώλησης της μεθόδου μέσω της οποίας 
λαμβάνεται το γάλα UHT που έχει 
ανασυσταθεί από γάλα σε σκόνη.

Or. fr

Τροπολογία 68
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν πρέπει να θίγει το επίπεδο 
ειδικής στήριξης που παρεχόταν μέχρι 
σήμερα στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες. Ως εκ τούτου, για την 
εκτέλεση των κατάλληλων μέτρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα 
ποσά που αντιστοιχούν στη στήριξη που 
έχει ήδη χορηγηθεί από την Ένωση 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
247/2006.

(35) Για την εξασφάλιση της επίτευξης 
των στόχων του παρόντος κανονισμού
και, ιδίως, την προστασία και την 
απαραίτητη ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, είναι αναγκαία η 
επανεξέταση των ποσών που αντιστοιχούν 
στη στήριξη που έχει ήδη χορηγηθεί από 
την Ένωση στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 247/2006.

Or. es

Τροπολογία 69
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Από το 2006 και μετά, οι ανάγκες σε 
βασικά προϊόντα έχουν αυξηθεί σε 

(36) Από το 2006 και μετά, οι ανάγκες σε 
βασικά προϊόντα έχουν αυξηθεί σε 
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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.

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.

Or. fr

Τροπολογία 70
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικά μέτρα 
στον τομέα της γεωργίας, με σκοπό την 
αντιμετώπιση των δυσχερειών οι οποίες 
προκαλούνται από τον άκρως απόκεντρο 
χαρακτήρα, και ιδίως τη μεγάλη απόσταση,
τον νησιωτικό χαρακτήρα, τη μικρή 
έκταση, τη μορφολογία του εδάφους και
τις δυσμενείς κλιματικές συνθήκες, καθώς 
και την οικονομική εξάρτηση από έναν 
μικρό αριθμό προϊόντων των περιφερειών 
της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 
349 της Συνθήκης, στο εξής 
αποκαλούμενες «άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες».

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικά μέτρα 
στον τομέα της γεωργίας, με σκοπό την 
αντιμετώπιση των δυσχερειών οι οποίες 
προκαλούνται από τον άκρως απόκεντρο 
χαρακτήρα, και ιδίως τη μεγάλη απόσταση,
το νησιωτικό χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, 
τη μορφολογία του εδάφους, τις δυσμενείς 
κλιματικές συνθήκες και την 
αναπόφευκτη επιδείνωση των συνεπειών 
της κλιματικής αλλαγής καθώς και την 
οικονομική εξάρτηση από έναν μικρό 
αριθμό προϊόντων των περιφερειών της 
Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 349 
της Συνθήκης, στο εξής αποκαλούμενες
«άκρως απόκεντρες περιφέρειες».

Or. fr

Τροπολογία 71
Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξασφάλιση του εφοδιασμού των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών σε βασικά 
προϊόντα για την κατανάλωση από τον 
άνθρωπο ή τη μεταποίηση και ως 
γεωργικές εισροές, περιορίζοντας τις 
επιπλέον δαπάνες λόγω του άκρως 
απόκεντρου χαρακτήρα·

α) εξασφάλιση του εφοδιασμού των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών σε βασικά 
προϊόντα για την κατανάλωση από τον 
άνθρωπο ή τη μεταποίηση και ως 
γεωργικές εισροές, περιορίζοντας τις 
επιπλέον δαπάνες λόγω του άκρως 
απόκεντρου χαρακτήρα χωρίς να θίγονται 
οι τοπικές παραγωγές και η ανάπτυξή 
τους·

Or. fr

Τροπολογία 72
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διατήρηση και ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων της 
παραγωγής, της μεταποίησης και της 
εμπορίας των τοπικών προϊόντων.

β) διατήρηση και ανάπτυξη της βιώσιμης
γεωργικής δραστηριότητας στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες, 
συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας τοπικών 
προϊόντων ποιότητας, για να επιτευχθεί 
συν τω χρόνω η επισιτιστική αυτάρκεια 
στα εδάφη αυτά και έτσι να αποφευχθεί η 
άσκοπη μεταφορά εμπορευμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 73
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διατήρηση και ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων της 
παραγωγής, της μεταποίησης και της 
εμπορίας των τοπικών προϊόντων.

β) διατήρηση, ανάπτυξη και
διαφοροποίηση στο μέτρο του δυνατού
της γεωργικής δραστηριότητας στις άκρως 
απόκεντρες περιφέρειες, 
συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της εμπορίας των τοπικών 
προϊόντων, με ταυτόχρονη εξασφάλιση 
κατάλληλου εισοδήματος στους 
παραγωγούς.

Or. es

Τροπολογία 74
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διατήρηση και ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων της 
παραγωγής, της μεταποίησης και της 
εμπορίας των τοπικών προϊόντων.

β) διατήρηση και ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων της 
παραγωγής, της μεταποίησης και της 
εμπορίας της τοπικής παραγωγής και των 
τοπικών προϊόντων.

Or. fr

Τροπολογία 75
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στήριξη της έρευνας και καινοτομίας 
κυρίως για να καταστεί δυνατή η 
ανάδειξη βιώσιμων γεωργικών 
παραγωγών υψηλής προστιθέμενης αξίας·
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Or. fr

Τροπολογία 76
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ειδικά μέτρα στήριξης της τοπικής 
γεωργικής παραγωγής, όπως προβλέπεται 
στο κεφάλαιο IV.

β) ειδικά μέτρα στήριξης της τοπικής
βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, όπως 
προβλέπεται στο κεφάλαιο IV.

Or. fr

Τροπολογία 77
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ειδικά μέτρα στήριξης της τοπικής 
γεωργικής παραγωγής, όπως προβλέπεται
στο κεφάλαιο IV.

β) ειδικά μέτρα στήριξης της τοπικής 
γεωργικής παραγωγής, όπως αναφέρεται
στο κεφάλαιο IV.

Or. fr

Τροπολογία 78
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) μέτρα που καθιστούν δυνατή την 
ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας για την ανάδειξη μιας 
βιώσιμης γεωργίας υψηλής 



PE462.855v01-00 20/35 AM\864566EL.doc

EL

προστιθέμενης αξίας.

Or. fr

Τροπολογία 79
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, 
πρέπει να ζητείται η γνώμη των αρχών, 
των αρμόδιων φορέων τοπικής 
αυτοδιοίκησης, των αρμόδιων 
οργανώσεων, των ενδιαφερόμενων 
αντιπροσωπευτικών και/ή 
επαγγελματικών οργανώσεων σχετικά με 
τα σχέδια των προγραμμάτων POSEI 
πριν αυτά υποβληθούν στην Επιτροπή για 
έγκριση.

Or. fr

Τροπολογία 80
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως στήριξη ερευνητικών έργων, 
μέτρων που αποσκοπούν στη στήριξη 
ερευνητικών έργων ή μέτρων επιλέξιμων 
για χρηματοδότηση από την Ένωση 
βάσει της απόφασης 2009/470/ΕΚ του 
Συμβουλίου9·

διαγράφεται

__________________
9.ΕΕ L 155, 18.6.2009, σ. 30

Or. fr
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Τροπολογία 81
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ορθή 
εφαρμογή των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων 
δημοσιότητας, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, καθώς και τον καθορισμό 
ποσοτικών δεικτών για την αξιολόγηση·

γ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ορθή 
εφαρμογή των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων 
δημοσιότητας, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, καθώς και τον καθορισμό 
ποσοτικών δεικτών για την αξιολόγηση, 
ενώ στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, 
μεταξύ των άλλων, η συγκρότηση 
επιτροπής παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των δράσεων στήριξης στις 
τοπικές παραγωγές·

Or. es

Τροπολογία 82
Patrice Tirolien

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 

2. Με βάση την ετήσια αξιολόγηση της 
εκτέλεσης των μέτρων που 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα 
POSEI, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλουν στην Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με τις τοπικές αρχές,
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 
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λεπτομερείς κανόνες για την υποβολή των 
προτάσεων τροποποίησης του 
προγράμματος.

εκδίδει με εκτελεστική πράξη τους 
ενιαίους λεπτομερείς κανόνες για την 
υποβολή των προτάσεων τροποποίησης 
του προγράμματος.

Or. fr

Τροπολογία 83
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δεν χορηγείται ενίσχυση για τον 
εφοδιασμό με προϊόντα που έχουν ήδη 
υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού 
σε άλλη άκρως απόκεντρη περιφέρεια.

3. Δεν χορηγείται ενίσχυση για τον 
εφοδιασμό με προϊόντα που έχουν ήδη 
υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού 
σε άλλη άκρως απόκεντρη περιφέρεια, σε 
πνεύμα σεβασμού του άρθρου12 που 
αφορά τη μετακύλιση του 
πλεονεκτήματος.

Or. fr

Τροπολογία 84
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι ροές των συναλλαγών με την 
υπόλοιπη Ένωση·

β) οι ροές των συναλλαγών με την 
υπόλοιπη Ένωση και οι επιπτώσεις στην 
κλιματική αλλαγή·

Or. fr

Τροπολογία 85
Catherine Grèze
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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 μην παρεμποδίζονται οι 
δυνατότητες ανάπτυξης της τοπικής 
παραγωγής, και ειδικότερα με την 
προσεκτική μέτρηση του αντίκτυπου της 
χορήγησης ενισχύσεων στον εφοδιασμό 
στα προϊόντα που παράγονται επίσης 
επιτοπίως και στις δυνατότητες 
ανάπτυξης αυτών των τελευταίων.

Or. fr

Τροπολογία 86
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – 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 ποσοτήτων που 
αντιστοιχούν στις μέσες αποστολές και 
στις μέσες εξαγωγές. Οι εν λόγω 
ποσότητες καθορίζονται από την Επιτροπή 
με εκτελεστική πράξη με βάση
αντιπροσωπευτικά δεδομένα  τα οποία 
καλύπτουν περίοδο που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα πέντε έτη που προηγούνται 
του τρέχοντος έτους·

Or. fr

Τροπολογία 87
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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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 το 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 ποσοτήτων που 
καθορίζονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη με βάση το μέσο όρο 
των αποστολών ή εξαγωγών των τριών 
ετών που προηγούνται του τρέχοντος 
έτους και ελάχιστο όριο που αντιστοιχεί 
στο μέσο όρο των αποστολών ή των 
εξαγωγών κατά τα έτη 1989, 1990 και 
1991·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι ποσότητες που πρέπει να εξαχθούν ή να αποσταλούν προς την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της αγοράς και ο καθορισμός τους πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη ιδίως το μέσο όρο των τριών ετών που προηγούνται του τρέχοντος έτους.

Τροπολογία 88
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – 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 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 τρία 
καλύτερα έτη·

Or. pt
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Τροπολογία 89
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα οποία εξάγονται προς τρίτες χώρες 
στο πλαίσιο περιφερειακού εμπορίου,
σύμφωνα με τους προορισμούς και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη·

β) τα οποία εξάγονται προς τρίτες χώρες 
στο πλαίσιο περιφερειακού εμπορίου·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή περιορίζει έντονα την ανάπτυξη της βιομηχανίας 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, με την επιβολή 
ξεπερασμένων ποσοτήτων και εξαγωγικών προορισμών που επ’ ουδενί αντικατοπτρίζουν την 
πραγματικότητα της στιγμής.

Τροπολογία 90
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα οποία αποστέλλονται από τις Αζόρες 
στη Μαδέρα ή αντίστροφα·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 91
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα οποία αποστέλλονται μεταξύ των 
περιφερειών των Αζορών, της Μαδέρας 
και των Καναρίων Νήσων·

Or. pt

Τροπολογία 92
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα οποία αποστέλλονται από τη 
Μαδέρα στις Καναρίους Νήσους ή 
αντίστροφα·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 93
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή περιορίζει έντονα την ανάπτυξη της βιομηχανίας 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, με την επιβολή 
ξεπερασμένων ποσοτήτων και εξαγωγικών προορισμών που επ’ ουδενί αντικατοπτρίζουν την 
πραγματικότητα της στιγμής.

Τροπολογία 94
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το μέρος του προγράμματος που
αφιερώνεται στα μέτρα υπέρ της τοπικής 
γεωργικής παραγωγής περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Τα μέρη του προγράμματος που
αφιερώνονται στα μέτρα υπέρ της τοπικής 
γεωργικής παραγωγής περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. fr

Τροπολογία 95
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την περιγραφή της προτεινόμενης 
στρατηγικής, τις επιλεγείσες 
προτεραιότητες και τους γενικούς και 
επιχειρησιακούς ποσοτικούς στόχους, 
καθώς και εκτίμηση των αναμενόμενων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
στην απασχόληση·

β) την περιγραφή της προτεινόμενης 
στρατηγικής, τις επιλεγείσες 
προτεραιότητες και τους γενικούς και 
επιχειρησιακούς ποσοτικούς στόχους, 
καθώς και εκτίμηση των αναμενόμενων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
στην απασχόληση, στην ποιότητα των 
τοπικών προϊόντων και στο θετικό 
αντίκτυπο των μέτρων στην κλιματική 
αλλαγή·

Or. fr
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Τροπολογία 96
Rosa Estaràs Ferragut

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 
ποσότητες·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 97
Rosa Estaràs Ferragut

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 επιδιώκει το πρόγραμμα.

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

Or. es

Τροπολογία 98
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το ανώτατο όριο. διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 99
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
στους δικαιούχους, αφού εγκριθεί το 
σχέδιό τους, άδεια προκειμένου να 
διευκολύνουν τα διαβήματά τους για 
τραπεζική προχρηματοδότηση.

Or. fr

Τροπολογία 100
Rosa Estaràs Ferragut

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 
και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών 
των γεωργικών εκτάσεων, ιδίως για τη 
διατήρηση των λιθόκτιστων τοίχων 
αντιστηρίξεως των αναβαθμίδων της 
Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων.

Or. es
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Τροπολογία 101
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ για τα 
προγράμματα των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών μπορεί να φθάσει έως 85% 
για καθένα από τους άξονες που 
καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005.

Or. es

Τροπολογία 102
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 114 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, εντός του ορίου των αναγκών 
της τοπικής κατανάλωσης, επιτρέπεται στη 
Μαδέρα και στο Γαλλικό Υπερπόντιο 
Διαμέρισμα της Ρεϊνιόν η παραγωγή 
γάλακτος UHT εξ ανασυστάσεως από γάλα 
σε σκόνη ενωσιακής καταγωγής, εφόσον 
το μέτρο αυτό εξασφαλίζει τη συλλογή και 
τη διάθεση του γάλακτος τοπικής 
παραγωγής. Το προϊόν αυτό προορίζεται 
αποκλειστικά για την τοπική κατανάλωση.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 114 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, εντός του ορίου των αναγκών 
της τοπικής κατανάλωσης, επιτρέπεται στη 
Μαδέρα και στο Γαλλικό Υπερπόντιο 
Διαμέρισμα της Ρεϊνιόν η παραγωγή 
γάλακτος UHT εξ ανασυστάσεως από γάλα 
σε σκόνη ενωσιακής καταγωγής, εφόσον 
το μέτρο αυτό εξασφαλίζει τη συλλογή και 
τη διάθεση του γάλακτος τοπικής 
παραγωγής. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος αποδεικνύει τη σκοπιμότητα ενός 
παρόμοιου μέτρου για τα γαλλικά 
υπερπόντια διαμερίσματα της 
Μαρτινίκας και της Γουαδελούπης, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται, εάν είναι 
αναγκαίο, να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 33, 
προκειμένου να επεκτείνει το εν λόγω 
μέτρο στα διαμερίσματα αυτά. Το προϊόν 
αυτό προορίζεται αποκλειστικά για την 
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τοπική κατανάλωση.

Or. fr

Τροπολογία 103
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Κατά τη διάρκεια κάθε οικονομικού 
έτους, η Ένωση χρηματοδοτεί τα μέτρα 
που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και 
IV, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν τις 
πραγματικές αυξήσεις κατά 20% στο 
πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού που κρίνονται αναγκαίες από 
την Πορτογαλία και τη Γαλλία.

Or. pt

Τροπολογία 104
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κονδύλι του προϋπολογισμού που 
προβλέπεται για τα Υπερπόντια Γαλλικά 
Διαμερίσματα αυξάνεται αναλόγως μόλις 
το Υπερπόντιο Γαλλικό Διαμέρισμα της
Μαγιότ χαρακτηριστεί άκρως απόκεντρη 
περιφέρεια της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 105
Elie Hoarau



PE462.855v01-00 32/35 AM\864566EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανακοινώσεις και εκθέσεις Ανακοινώσεις, εκθέσεις και μελέτες 
επιπτώσεων

Or. fr

Τροπολογία 106
Luís Paulo Alves

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.

Or. pt

Τροπολογία 107
Nuno Teixeira

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 31 Αυγούστου
κάθε έτους, έκθεση για την εφαρμογή των 
μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό κατά το προηγούμενο έτος.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Η προθεσμία πρέπει να παραταθεί, δεδομένου ότι πολλά στοιχεία της έκθεσης οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές δεν μπορούν να τα έχουν πριν από το μήνα Ιούλιο, πράγμα που δεν επιτρέπει την 
εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της έκθεσης.

Τροπολογία 108
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2015, 
και στη συνέχεια ανά πενταετία, η 
Επιτροπή υποβάλλει γενική έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο στην οποία παρουσιάζονται οι 
επιπτώσεις των δράσεων που 
υλοποιήθηκαν κατ’ εφαρμογήν του 
παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένου 
του τομέα της μπανάνας, συνοδευόμενη, 
εφόσον απαιτείται, από κατάλληλες 
προτάσεις.

3. Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2015, 
και στη συνέχεια ανά πενταετία, η 
Επιτροπή υποβάλλει γενική έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο στην οποία παρουσιάζονται οι 
επιπτώσεις των δράσεων που 
υλοποιήθηκαν κατ’ εφαρμογήν του 
παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένων 
των τομέων της μπανάνας και του 
γάλακτος, συνοδευόμενη, εφόσον 
απαιτείται, από κατάλληλες προτάσεις.

Or. pt

Τροπολογία 109
Elie Hoarau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Πριν από την έναρξη κάθε εμπορικής 
διαπραγμάτευσης μεταξύ, αφενός, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αφετέρου, 
τρίτης χώρας, περιφερειακού ή διεθνούς  
οργανισμού, η Επιτροπή διεξάγει μελέτες 
επιπτώσεων στις γεωργικές παραγωγές 
που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα 
POSEI και μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η 
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Επιτροπή χρησιμοποιεί ως κριτήρια για 
αυτές τις μελέτες επιπτώσεων τα 
κριτήρια που ορίζονται από τον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Or. fr

Τροπολογία 110
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Σε περίπτωση έναρξης ισχύος 
διεθνών εμπορικών συμφωνιών ή 
σημαντικών τροποποιήσεων στην κοινή 
γεωργική πολιτική,  θα πρέπει να 
εκπονούνται μελέτες επιπτώσεων για τη 
γεωργία στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, και ιδίως για τις μεγάλες 
παραγωγές τους.

Or. pt

Τροπολογία 111
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Μετά τις μελέτες επιπτώσεων που 
διενεργούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 α, θα πρέπει, αν είναι 
αναγκαίο, να προτείνονται τροποποιήσεις 
για την καλύτερη προσαρμογή της 
γεωργίας των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών στη νέα πραγματικότητα.

Or. pt
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Τροπολογία 112
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 α
Modification ultérieure

Εντός προθεσμίας τριών κατ’ ανώτατο 
όριο ετών μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει νέες προτάσεις, κυρίως 
δημοσιονομικού χαρακτήρα, ώστε να 
ληφθεί υπόψη η  ένταξη του εδάφους της 
Μαγιότ στο καθεστώς των άκρως 
απόκεντρων  περιφερειών καθώς και οι 
νέοι κλάδοι διαφοροποίησης.

Or. fr


