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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Χρειάστηκαν 30 χρόνια για την ανάδειξη και καθιέρωση της έννοιας του άκρως απόκεντρου 
χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας· η απόφαση HANSEN του 
Δικαστηρίου το 1978, η έκθεση LIGIOS του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1987, οι θέσεις 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής αποτελούν τους κυριότερους σταθμούς. Το 1989 υπήρξε 
λοιπόν η αφετηρία για να αρχίσουν να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών (ΑΑΠ) με τη δημιουργία ενός κατάλληλου νομικού πλαισίου που 
καθιστούσε δυνατή την έγκριση μέτρων για την καλύτερη και δίκαιη ένταξη των ΑΑΠ στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ ενοποίησε τις νομικές βάσεις των 
ειδικών μέτρων υπέρ των ΑΑΠ. Η δε Συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαίωσε ότι οι άκρως 
απόκεντρες περιφέρειας χαρακτηρίζονται από την μεγάλη απόσταση που τις χωρίζει από τη 
μεγάλη κοινοτική αγορά και από μόνιμα μειονεκτήματα τα οποία δημιουργούν για τις εν 
λόγω περιφέρειες μια κατ' εξαίρεση μοναδική κατάσταση εντός της ΕΕ η οποία δικαιολογεί 
την εφαρμογή ενδεδειγμένων για την περίπτωση μέτρων.

Το 1989 ως αφετηρία για την εντός της ΕΕ αναγνώριση της ιδιαιτερότητας των ΑΑΠ δεν 
αποτελεί ουδέτερη ημερομηνία για το καθεστώς POSEI. Το POSEI υπήρξε το πρώτο 
πρόγραμμα που δημιουργήθηκε τότε από την ΕΕ για να ανταποκριθεί στην ιδιαιτερότητα των 
ΑΑΠ.

Με αυτό ενισχύεται η ιδέα σύμφωνα με την οποία το άρθρο 349 (πρώην 299-2), 
συμπληρωμένο από τα άρθρα 42, πρώτο εδάφιο και 43 παράγραφος 2, πρέπει να παραμείνει  
νομική βάση του κανονισμού POSEI.

Το άρθρο 349 αναθέτει στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έναν ιδιαίτερο και 
προεξέχοντα ρόλο κατά την εξέταση παντός σχετικού κειμένου ή κανονισμού. Για το λόγο 
αυτό, τόσο η ιστορία του κειμένου αυτού όσο και ο ίδιος ο κανονισμός είναι πολύ σημαντικοί 
για τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Γιατί ειδική στήριξη στη γεωργία των ΑΑΠ;

Η γεωργία στις ΑΑΠ αποτελεί οικονομικό τομέα στρατηγικής σημασίας για δυο λόγους. 
Αφενός, είναι ένας φορέας θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης από τους 
σημαντικότερους στις περιφέρειες αυτές, με τον οποίο έχει σχέση ένα μεγάλο μέρος του 
ενεργού πληθυσμού.  Αφετέρου, η γεωργία και η διαφοροποίησή της έχουν να κάνουν με την 
έννοια της ασφάλειας των τροφίμων, έννοια ακόμα πιο σημαντική για τις περιφέρειες αυτές 
που είναι απομονωμένες, νησιωτικές και απομακρυσμένες από την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ποιοι στόχοι;

Η αύξηση του βαθμού αυτάρκειας σε τρόφιμα - η οποία πρέπει να οδηγήσει στη μείωση των 
εισαγωγών στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και στην παράλληλη αύξηση  του επιπέδου 
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και των ειδών ενδογενών γεωργικών παραγωγών - είναι βασική επιδίωξη των ΑΑΠ και των 
αναπτυξιακών στρατηγικών τους.

Παρά ταύτα, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι για να αντιμετωπισθεί αυτή η πρόκληση, δεν 
τίθεται ζήτημα αντικατάστασης των παραδοσιακών καλλιεργειών (μπανάνα - ζάχαρη - ρούμι) 
από τις νέες. Η διαφοροποίηση και οι προσπάθειες αγροτικής διαφοροποίησης βαίνουν καλώς 
όταν και οι παραδοσιακές καλλιέργειες βαίνουν καλώς. Η στήριξη των παραδοσιακών 
καλλιεργειών επιβάλλεται ακόμα περισσότερο καθόσον έτσι καθίσταται δυνατή η διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητάς τους στην ευρωπαϊκή αγορά εμπρός στον ανταγωνισμό των χωρών 
της Λατινικής Αμερικής και των χωρών ΑΚΕ. Οι χώρες αυτές στηρίζουν από πλευράς τους 
δαπάνες παραγωγής και μισθούς σαφώς κατώτερους και επιπλέον μπορούν να επιτύχουν 
μειώσεις κλίμακας δαπανών που οι ΑΑΠ δεν μπορούν να επιτύχουν παρά μόνο σε μικρό 
βαθμό λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα τους, της απόστασης που τις χωρίζει από την μεγάλη 
ευρωπαϊκή αγορά και της περιφερειακής και όχι κρατικής διοίκησής τους. Τα κέρδη όμως 
από τα προϊόντα και υποπροϊόντα των παραδοσιακών καλλιεργειών πρέπει να υπόκεινται σε 
δίκαιη μοιρασιά ανάμεσα σε γεωργούς, μεταποιητές και διανομείς προκειμένου να μπορεί ο 
καθένας να ζει αξιοπρεπώς από τη δραστηριότητά του.

Ποιος απολογισμός; Ποιες μεταρρυθμίσεις;

Ο απολογισμός για το προηγούμενο πρόγραμμα POSEI (από το 2006 μέχρι σήμερα) είναι 
καλός και θετικός, όπως καταφαίνεται από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την 
έκθεση κατ' εντολή της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε το 2010. Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν να 
διατηρηθεί και διαιωνισθεί αυτός ο μηχανισμός όπως και η ευλιξία διαχείρισής που τον 
χαρακτηρίζει και συνιστά την επιτυχία του. Είναι λοιπόν σημαντικό για τον συντάκτη 
γνωμοδότησης να υπογραμμισθεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προβαίνει σε μελέτες αντίκτυπου 
κάθε φορά που υπογράφονται διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και ενδέχεται να απειληθούν οι 
καλλιέργειες που στηρίζει το POSEI.

Παρά ταύτα, οι στόχοι που επιδιώκει το POSEI πρέπει να προσδιορισθούν καλύτερα και να 
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που είναι οι ίδιες με των ΑΑΠ. Προς τούτο, ένας στόχος 
που αποβλέπει στην ανάπτυξη μιας ενδογενούς καλλιέργειας και στη μείωση των εισαγωγών 
πρέπει να ορίζεται ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο εντός του POSEI.

Ομοίως η εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και κατάρτισης που μπορούν να συμβάλουν 
στην ανάδειξη και ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών παραγωγών υψηλής προστιθέμενης αξίας 
πρέπει να αποτελέσουν ένα νέο κορμό στόχων του POSEI. Τούτο ενισχύεται επίσης από το 
γεγονός ότι το πρόγραμμα POSEI χρειάζεται να συμμορφωθεί προς την τελευταία 
ανακοίνωση της Επιτροπής το 2008 σχετικά με τη νέα στρατηγική για τις ΑΑΠ.

Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο  οι εκλεγμένοι πρόεδροι των τοπικών αρχών των αρμόδιων σε 
θέματα γεωργίας των ΑΑΠ, σε όλες τις ΑΑΠ και ιδιαίτερα στη Γαλλία, να συμμετάσχουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο στο POSEI. Οι τοπικές αρχές βρίσκοναι στο επίκεντρο του 
POSEI και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι οφείλουν να αναλάβουν το μέρος της ευθύνης που τους 
ανήκει. 

Τα προγράμματα POSEI πρέπει επίσης να τυγχάνουν τακτικών κεντρικών αξιολογήσεων εκ 
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μέρους της Επιτροπής, προκειμένου οι επιδιωκόμενοι στόχοι να υλοποιούνται και να δίνουν 
αποτελέσματα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

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. fr

Τροπολογία 2

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 άκρως απόκεντρων 
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περιφερειών.

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Για να μην ζημιωθούν οι στόχοι του 
POSEI, η Επιτροπή προβαίνει σε μελέτες 
του αντίκτυπου κάθε φορά που 
διεξάγονται διαπραγματεύσεις για 
διεθνείς εμπορικές συμφωνίες  και 
υπάρχει κίνδυνος απειλής κατά των 
καλλιεργειών που στηρίζει το POSEI.

Or. fr

Τροπολογία 4

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 

(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 αγροτικών
προϊόντων των άκρως απόμακρων 
περιφερειών, θα πρέπει να χορηγηθούν 
ενισχύσεις για τον εφοδιασμό των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών με προϊόντα. 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 
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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.

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 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Η στήριξη των παραδοσιακών 
καλλιεργειών επιβάλλεται ακόμα 
περισσότερο καθόσον έτσι καθίσταται 
δυνατή η διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους στην 
ευρωπαϊκή αγορά εμπρός στον 
ανταγωνισμό των χωρών της Λατινικής 
Αμερικής και των χωρών ΑΚΕ, και 
δεδομένου ότι μόλις υπογράφηκαν με τις 
χώρες της Λατινικής Αμερικής και με 
βάση την ΑΜΣ νέες εμπορικές συμφωνίες 
που δημιουργούν προβλήματα στις 
καλλιέργειες αυτές.  Η Επιτροπή θα 
έπρεπε ωστόσο να επαγρυπνήσει ώστε η 
στήριξη που παρέχεται στις λεγόμενες 
παραδοσιακές καλλιέργειες (μπανάνα και 
ζαχαροκάλαμο) να μην βλάπτει την 
ανάπτυξη όλων των υπόλοιπων 
καλλιεργειών ζωικής ή φυτικής 
διαφοροποίησης.  

Or. fr
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Όσον αφορά τα μεταποιημένα 
προϊόντα, θα πρέπει να επιτραπούν οι 
συναλλαγές μεταξύ των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών προκειμένου να 
καταστεί δυνατό το εμπόριο μεταξύ αυτών.
Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι 
ροές συναλλαγών στο πλαίσιο του 
περιφερειακού εμπορίου και των 
παραδοσιακών εξαγωγών και αποστολών 
με την υπόλοιπη Ένωση ή τις τρίτες χώρες 
και, κατά συνέπεια, να επιτραπεί για όλες 
αυτές τις περιφέρειες η εξαγωγή 
μεταποιημένων προϊόντων που 
ανταποκρίνονται στις παραδοσιακές ροές 
συναλλαγών. Για λόγους σαφήνειας, θα 
πρέπει να οριστεί η περίοδος αναφοράς 
για τον καθορισμό των εν λόγω 
ποσοτήτων που παραδοσιακά εξάγονται ή 
αποστέλλονται.

(13) Όσον αφορά τα μεταποιημένα 
προϊόντα, θα πρέπει να επιτραπούν οι 
συναλλαγές μεταξύ των άκρως 
απόκεντρων περιφερειών προκειμένου να 
καταστεί δυνατό το εμπόριο μεταξύ αυτών.
Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι 
ροές συναλλαγών στο πλαίσιο του 
περιφερειακού εμπορίου και των 
παραδοσιακών εξαγωγών και αποστολών
των άκρως απόμακρων περιφερειών με 
την υπόλοιπη Ένωση ή τις τρίτες χώρες 
και, κατά συνέπεια, να επιτραπεί για όλες 
αυτές τις περιφέρειες η εξαγωγή 
μεταποιημένων προϊόντων.

Or. fr

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η αναγκαία 
αναδιάρθρωση του τομέα μεταποίησης της 
ζάχαρης στις Αζόρες. Τα μέτρα αυτά θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός 
ότι, για να είναι βιώσιμος ο τομέας της 
ζάχαρης στις Αζόρες, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί κάποιο επίπεδο παραγωγής 
και μεταποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα 

(14) Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η αναγκαία
αναδιάρθρωση του τομέα μεταποίησης της 
ζάχαρης στις Αζόρες. Τα μέτρα αυτά θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός 
ότι, για να είναι βιώσιμος ο τομέας της 
ζάχαρης στις Αζόρες, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί κάποιο επίπεδο παραγωγής 
και μεταποίησης. Στο πλαίσιο αυτό,
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πρέπει να εξακολουθήσει να επιτρέπεται, 
κατ’ εξαίρεση, στις αποστολές ζάχαρης 
από τις Αζόρες προς την υπόλοιπη Ένωση 
να υπερβαίνουν τις παραδοσιακές ροές για 
περιορισμένη περίοδο πέντε ετών και για 
σταδιακά μειωμένες ετήσιες ανώτατες 
ποσότητες. Δεδομένου ότι οι ποσότητες 
που τυχόν θα επαναποσταλούν θα είναι 
ανάλογες προς την ποσότητα που είναι 
αυστηρά αναγκαία για να εξασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα της τοπικής παραγωγής και 
μεταποίησης ζάχαρης και θα περιορίζονται 
σε αυτήν, η προσωρινή αποστολή ζάχαρης 
από τις Αζόρες δεν θα επηρεάσει αρνητικά 
την εσωτερική αγορά της Ένωσης.

χρειάζεται να εξακολουθήσει να 
επιτρέπεται στις αποστολές ζάχαρης από 
τις Αζόρες προς την υπόλοιπη Ένωση να 
υπερβαίνουν τις παραδοσιακές ροές.  
Δεδομένου ότι οι ποσότητες που τυχόν θα 
επαναποσταλούν θα περιορίζονται στην
ποσότητα που είναι αυστηρά αναγκαία για 
να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της 
τοπικής παραγωγής και μεταποίησης 
ζάχαρης και θα περιορίζονται σε αυτήν, η 
αποστολή ζάχαρης από τις Αζόρες δεν θα 
επηρεάσει αρνητικά την εσωτερική αγορά 
της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 8

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 της 
Ρεϊνιόν, πρέπει να συνεχιστεί η απαλλαγή
από κάθε δασμό εισαγωγής αυτού του 
προϊόντος στη Ρεϊνιόν.

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των άκρως απόκεντρων 

(22) Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
γεωργοί των άκρως απόκεντρων 
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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.

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 έπρεπε να ενθαρρύνονται και 
διευκολύνονται οι ελεγχόμενες ονομασίες 
προέλευσης προκειμένου να προωθούνται 
τα προϊόντα των άκρως απόμακρων 
περιφερειών.

Or. fr

Τροπολογία 10

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 εφαρμοσθούν προγράμματα 
καταπολέμησης και έρευνας, με κύριο 
άξονα βιολογικές μεθόδους που σέβονται 
το περιβάλλον, για να καταπολεμηθούν οι 
επιβλαβείς οργανισμοί, και να καθοριστεί 
η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης 
για την υλοποίηση των εν λόγω 
προγραμμάτων.

Or. fr
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Τροπολογία 11

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, 
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.

(30) Η στήριξη της παραγωγής αγελαδινού 
γάλακτος στη Μαδέρα και στη Ρεϊνιόν
είναι αναγκαία κυρίως λόγω των 
σοβαρότατων διαρθρωτικών προβλημάτων 
που παρουσιάζει ο τομέας αυτός.  
Συνεπώς, θα πρέπει να συνεχίσει να 
επιτρέπεται η παραγωγή γάλακτος UHT εξ 
ανασυστάσεως από γάλα σε σκόνη 
ενωσιακής προέλευσης, ώστε να 
διασφαλιστεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
κάλυψης της τοπικής κατανάλωσης χωρίς  
επουδενί 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 των ποσοστών χρησιμοποιηθέντος 
νωπού γάλακτος και γάλακτος σε σκόνη.

Or. fr

Τροπολογία 12

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 
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 

(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 
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προϋπολογισμού που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για το 
ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των σχετικών 
περιφερειών.

προϋπολογισμού για το POSEI και, κατά 
συνέπεια, το μερίδιο του προϋπολογισμού 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 
κράτη μέλη για το ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού των σχετικών περιφερειών.

Or. fr

Τροπολογία 13

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) διαιώνιση και ανάπτυξη των λεγόμενων 
καλλιεργειών ζωϊκής και φυτικής 
διαφοροποίησης στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων της 
παραγωγής, της μεταποίησης και της 
εμπορίας των τοπικών προϊόντων, 
καθόσον έτσι θα βελτιωθεί σημαντικά η 
αυτάρκεια του τοπικού πληθυσμού, με 
την αύξηση των ενδογενών παραγωγών 
και τη μείωση των εισαγωγών·

Or. fr

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) διατήρηση τηςανάπτυξης και 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
παραδοσιακών γεωργικών 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
της παραγωγής, της μεταποίησης και της 
εμπορίας των προϊόντων αυτών, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα δίκαιο 
καταμερισμό, μεταξύ παραγωγών, 
μεταποιητών και διανομέων, των 
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εισοδημάτων από τα προϊόντα και υπο-
προϊόντα  των παραδοσιακών γεωργικών 
καλλιεργειών (μπανάνα, ζάχαρη και 
ρούμι)·

Or. fr

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι στόχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να εφαρμοσθούν 
μέσα από μια σφαιρική οπτική αειφόρου 
ανάπτυξης, η οποία θα σέβεται το 
περιβάλλον και θα εγγυάται στους 
παραγωγούς και γεωργούς σωστά 
εισοδήματα. Η υλοποίηση των στόχων 
αυτών πρέπει επίσης να φροντίσει να 
εξασφαλίζει τη διαρκή κατάρτιση των 
γεωργών και μεταποιητών προκειμένου 
να ευνοηθεί η ανάπτυξη ποιοτικών, 
αποδοτικών και βιώσιμων καλλιεργειών. 

Or. fr
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Τροπολογία 17

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 (ΜΣΤΓΠ), της 
λεγόμενης ζωϊκής και φυτικής 
διαφοροποίησης, όπως προβλέπεται στο 
κεφάλαιο IV.

Or. fr

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ειδικά μέτρα στήριξης της 
παραδοσιακής γεωργικής παραγωγής 
(ΜΣΠΓΠ), όπως προβλέπεται στο 
κεφάλαιο IV.

Or. fr

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) μέτρα που καθιστούν δυνατή την 
ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας για την ανάδειξη μιας 
βιώσιμης γεωργίας υψηλής 
προστιθέμενης αξίας.
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Or. fr

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Ένα μόνο πρόγραμμα POSEI μπορεί 
να υποβληθεί ανά κράτος μέλος για τις 
άκρως απόκεντρες περιφέρειές του.

Or. fr

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα POSEI θεσπίζεται στο 
γεωγραφικό επίπεδο που θεωρείται 
καταλληλότερο από το οικείο κράτος 
μέλος. Καταρτίζεται από τις αρμόδιες
αρχές που ορίζει το εν λόγω κράτος μέλος, 
το οποίο, ύστερα από διαβούλευση με τις 
αρμόδιες αρχές και τους οργανισμούς στο 
κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, το 
υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση 
σύμφωνα με το άρθρο 6.

2. Τα προγράμματα POSEI καταρτίζονται 
από την αρχή ή τις αρχές που ορίζει το εν 
λόγω κράτος μέλος στο γεωγραφικό 
επίπεδο που κρίνεται πιο ενδεδειγμένο.

Or. fr
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, 
πρέπει να ζητείται η γνώμη από τις 
αρχές, τις αρμόδιες τοπικές 
αυτοδιοικήσεις, τις αρμόδιες οργανώσεις, 
τις ενδιαφερόμενες αντιπροσωπευτικές 
και/ή επαγγελματικές οργανώσεις σχετικά 
με τα σχέδια των προγραμμάτων POSEI 
πριν αυτά υποβληθούν στην Επιτροπή για 
έγκριση.

Or. fr

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ένα μόνο πρόγραμμα POSEI μπορεί να 
υποβληθεί ανά κράτος μέλος για τις 
άκρως απόκεντρες περιφέρειές του.

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή και σε όλες τις ενδιαφερόμενες 
για το POSEI οργανώσεις ένα σαφές 
οργανωτικό σχέδιο σχετικά με τη 
διαδικασία κατάρτιση των 
προγραμμάτων POSEI.

Or. fr

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων POSEI πρέπει να 
συμφωνούν με το ενωσιακό δίκαιο και να 

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων POSEI πρέπει να 
συμφωνούν με το ενωσιακό δίκαιο και να 
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έχουν συνοχή με τις άλλες κοινοτικές 
πολιτικές καθώς και με τα μέτρα που 
λαμβάνονται δυνάμει αυτών των 
πολιτικών.

έχουν συνοχή με τις άλλες κοινοτικές 
πολιτικές καθώς και με τα μέτρα που 
λαμβάνονται δυνάμει αυτών των 
πολιτικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 
349 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέτρο που αυτό 
αναγνωρίζει στις άκρως απόμακρες 
περιφέρειες την εφαρμογή ενός 
διαφοροποιημένου πλαισίου που θα 
επιτρέψει την ανάπτυξή τους και την 
ισότιμη ένταξή τους στην Ένωση με την 
εφαρμογή προγραμμάτων και μέσων 
ειδικών και κατάλληλων για την 
κατάστασή τους.

Or. fr

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) αιτιολόγηση της καταλληλότητας 
των διαφόρων μέτρων των 
προγραμμάτων σε σχέση με τους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 2 καθώς και τον 
καθορισμό των κριτηρίων και των 
ποσοτικών δεικτών που 
χρησιμοποιούνται για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση·

Or. fr

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τον καθορισμό των αρμόδιων αρχών και 
οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την 

δ) τον καθορισμό των αρμόδιων αρχών και 
οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την 
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εφαρμογή του προγράμματος και τον 
καθορισμό, στο κατάλληλο επίπεδο, των 
αρχών ή συμμετεχόντων οργανισμών και 
των κοινωνικοοικονομικών εταίρων, 
καθώς και τα αποτελέσματα των 
διενεργούμενων διαβουλεύσεων.

εφαρμογή του προγράμματος και τον 
καθορισμό, στο κατάλληλο επίπεδο, των 
αρχών, των αρμόδιων τοπικών 
αυτοδιοικήσεων, των συμμετεχόντων 
οργανισμών και των 
κοινωνικοοικονομικών εταίρων, καθώς και 
τα αποτελέσματα των διενεργούμενων 
διαβουλεύσεων.

Or. fr

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή σχέδιο προγράμματος POSEI 
στο πλαίσιο της χρηματοδότησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφοι 2 
και 3.

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή σχέδιο προγράμματος POSEI 
στο πλαίσιο της χρηματοδότησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφοι 2 
και 3. Αυτό το σχέδιο προγράμματος 
POSEI δεν μπορεί να κριθεί επιλέξιμο 
από την Επιτροπή παρά μόνο στο μέτρο 
που αυτό κοινοποιηθεί στους προέδρους 
των αρμόδιων τοπικών αυτοδιοικήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 28

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 

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 
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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.

άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3 με σκοπό 
την καλύτερη προσαρμογή τους στις 
απαιτήσεις των άκρως απόκεντρων 
περιφερειών και στην προτεινόμενη 
στρατηγική. Προηγουμένως ζητείται η 
γνώμη των αρμόδιων τοπικών 
αυτοδιοικήσεων. Η Επιτροπή εκδίδει με 
εκτελεστική πράξη τους ενιαίους 
λεπτομερείς κανόνες για την υποβολή των 
προτάσεων τροποποίησης του 
προγράμματος.

Or. fr

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο) (Πριν από τον τίτλο "Κεφάλαιο III – Régime spécifique 
d'approvisionnement")

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Article 7 bis
Ανά τρία έτη, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή ενδελεχή αξιολόγηση της 
υλοποίησης των στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 2. Προκειμένου να συλλέξει 
συγκρίσιμες και ουσιαστικές 
πληροφορίες, η Επιτροπή θεσπίζει με 
εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη 
διαδικασία διαβουλεύσεων το πλαίσιο και 
τα χαρακτηριστικά των αξιολογήσεων 
στις οποίες πρέπει να προβούν τα κράτη 
μέλη.   Η Επιτροπή συγκεντρώνει και 
αναλύει τις αξιολογήσεις που της 
διαβιβάζουν τα κράτη μέλη. Διαβιβάζει 
δε την εν λόγω αξιολόγηση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καθώς 
και στους προέδρους των αρμόδιων 
τοπικών αυτοδιοικήσεων των άκρως 
απόμακρων περιφερειών.
Η πρώτη αξιολόγηση πραγματοποιείται 
το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
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Or. fr

Τροπολογία 30

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. Για 
τις περιπτώσεις εφοδιασμού σε μια άλλη 
άκρως απόμακρη περιφέρεια, η Επιτροπή 
επαγρυπνά για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 12 που αποβλέπει 
στη μετακύλιση του πλεονεκτήματος.

Or. fr

Τροπολογία 31

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 συγκεκριμένα με την 
προσεκτική μέτρηση του αντίκτυπου που 
παράγει η χορήγηση ενισχύσεων στον 
εφοδιασμό επί προϊόντων που έχουν 
επίσης παραχθεί τοπικά και επί του 
ενδεχόμενου ανάπτυξης αυτών των 
τελευταίων.

Or. fr
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προϊόντα τα οποία απολαύουν του 
ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού μπορούν 
να εξάγονται προς τρίτες χώρες ή να 
αποστέλλονται προς την υπόλοιπη Ένωση, 
μόνον υπό ενιαίες προϋποθέσεις τις οποίες 
θεσπίζει η Επιτροπή με εκτελεστική πράξη 
και οι οποίες περιλαμβάνουν την καταβολή 
των εισαγωγικών δασμών ή την επιστροφή 
της ενίσχυσης που έχει καταβληθεί, που 
αναφέρονται στο άρθρο 9.

1. Τα προϊόντα τα οποία απολαύουν του 
ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού  και που 
δεν είναι προϊόντα καλλιέργειας, 
εκτροφής ή μεταποίησης δεν μπορούν να
επανεξάγονται προς τρίτες χώρες ή να 
αποστέλλονται εκ νέου προς την υπόλοιπη 
Ένωση, μόνον υπό ενιαίες προϋποθέσεις 
τις οποίες θεσπίζει η Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη και οι οποίες 
περιλαμβάνουν την καταβολή των 
εισαγωγικών δασμών ή την επιστροφή της 
ενίσχυσης που έχει καταβληθεί, που 
αναφέρονται στο άρθρο 9.

Or. fr

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
ροές συναλλαγών μεταξύ των 
Υπερπόντιων Γαλλικών Διαμερισμάτων.

3. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
ροές συναλλαγών μεταξύ των 
Υπερπόντιων Γαλλικών Διαμερισμάτων
(DOM) καθώς και μεταξύ Γαλλικών 
Υπερπόντιων Διαμερισμάτων (DOM) και 
Υπερποντίων Εδαφών (TOM).  Παρά 
ταύτα, στην περίπτωση συναλλαγών 
μεταξύ γαλλικών DOM, ισχύει η 
μετακύλιση του πλεονεκτήματος που 
προβλέπει το άρθρο 12.

Or. fr
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεν 
εφαρμόζεται στα μεταποιημένα προϊόντα 
στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες για τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα που 
έχουν επωφεληθεί από το ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού:

2. Η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεν 
εφαρμόζεται στα προϊόντα που 
προκύπτουν από καλλιέργεια, εκτροφή ή 
μεταποίηση στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες για τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα που έχουν 
επωφεληθεί από το ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού:

Or. fr

Τροπολογία 35

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 έτη 
1989, 1990 και 1991. Εάν οι 
αποστελλόμενες ή εξαγόμενες ποσότητες 
υπερβαίνουν το μέσο όρο που έχει ορισθεί 
με εκτελεστική πράξη της Επιτροπής 
σύμφωνα με τη διαδικασία 
διαβουλεύσεων, η Επιτροπή προβαίνει σε 
αύξηση αυτού του μέσου όρου κατά 10% 
ετησίως από το πρώτο έτος της 
υπέρβασης του μέσου όρου.

Or. fr
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Τροπολογία 36

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.

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 που έχουν 
ιστορικούς δεσμούς. Η Επιτροπή ορίζει 
τον κατάλογο των χωρών αυτών με 
εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη 
διαδικασία διαβουλεύσεων, αφού 
ληφθούν υπόψη αντικειμενικά τα 
αιτήματα των κρατών μελών και των 
προέδρων των ενδιαφερόμενων και 
αρμόδιων τοπικών αυτοδιοικήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 
πρώτο εδάφιο στοιχείο α), οι ακόλουθες 
ποσότητες ζάχαρης κατ’ ανώτατο όριο
(κωδικός ΣΟ 1701) μπορούν να 
αποστέλλονται ετησίως από τις Αζόρες 
στην υπόλοιπη Ένωση κατά τη διάρκεια 
πενταετούς περιόδου:

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 
πρώτο εδάφιο στοιχείο α), μια ποσότητα 
3000 τόννων ζάχαρης κατ’ανώτατο όριο
(κωδικός ΣΟ 1701) μπορεί να 
αποστέλλεται ετησίως από τις Αζόρες 
στην υπόλοιπη Ένωση.
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Or. fr

Τροπολογία 38

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. Το μέρος του προγράμματος που 
αφιερώνεται στα μέτρα υπέρ της τοπικής 
γεωργικής παραγωγής διαθέτει δυο 
διαφορετικές υποδιαιρέσεις που 
αναφέρονται στα σημεία β) και γ) του 
άρθρου 2, παράγραφος 1, και του άρθρου 
3, παράγραφος 1. Αυτές οι δυο 
υποδιαιρέσεις περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. fr

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι σχετικές επαγγελματικές οργανώσεις 
προτείνουν τους όρους χρησιμοποίησης 
του γραφικού συμβόλου που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1. Οι εθνικές αρχές 
διαβιβάζουν τις προτάσεις αυτές, μαζί με 
τη γνώμη τους, στην Επιτροπή.

2. Οι σχετικές επαγγελματικές οργανώσεις 
προτείνουν τους όρους χρησιμοποίησης 
του γραφικού συμβόλου που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1. Οι εθνικές αρχές 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις προτάσεις 
αυτές, μαζί με τη γνώμη τους και κατόπιν 
διαβούλευσης με τις αρμόδιες και 
ενδιαφερόμενες τοπικές αυτοδιοικήσεις.

Or. fr
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέθοδος μέσω της οποίας λαμβάνεται το 
γάλα UHT το οποίο έχει ανασυσταθεί 
κατ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να
αναγράφεται σαφώς στην ετικέτα 
πώλησης.

Η μέθοδος μέσω της οποίας λαμβάνεται το 
γάλα UHT το οποίο έχει ανασυσταθεί κατ’ 
αυτόν τον τρόπο καθώς και τα ποσοστά 
του χρησιμοποιηθέντος νωπού γάλακτος 
και γάλακτος σε σκόνη πρέπει να
αναφέρονται με ευανάγνωστο και ορατό 
τρόπο στην ετικέτα πώλησης.

Or. fr

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε οικονομικό έτος η Ένωση 
χρηματοδοτεί τα μέτρα που προβλέπονται 
στα κεφάλαια III και IV εντός του ετήσιου
ανωτάτου ορίου ύψους:

Για κάθε οικονομικό έτος η Ένωση 
χρηματοδοτεί τα μέτρα που προβλέπονται 
στα κεφάλαια III και IV εντός του ετήσιου
ελάχιστου ορίου ύψους:

Or. fr

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στήλη 2 – σειρά 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

278,41 εκατ. ευρώ, 306,41 εκατ. ευρώ,

Or. fr
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στήλη 2 – σειρά 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

106,21 εκατ. ευρώ, 117,21 εκατ. ευρώ,

Or. fr

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στήλη 2 – σειρά 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

268,42 εκατ. ευρώ. 295,42 εκατ. ευρώ.

Or. fr

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – στήλη 2 – σειρά 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

24,8 εκατ. ευρώ, 28,6 εκατ. ευρώ,

Or. fr

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Το κονδύλι του προϋπολογισμού που 
προβλέπεται για τα Υπερπόντια Γαλλικά 
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Διαμερίσματα θα ανέλθει ανάλογα μόλις 
το Γαλλικό Διαμέρισμα της Μαγιότ  
χαρακτηρισθεί άκρως απόμακρη 
περιφέρεια της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Η Επιτροπή φροντίζει ώστε ο 
καταμερισμός των ποσοτήτων ενίσχυσης 
μεταξύ των άκρως απόμακρων 
περιφερειών του ίδιου κράτους μέλους να 
μην διενεργείται κατά τρόπο υπέρμετρο 
και εις βάρος μιας ή περισσοτέρων από 
αυτές τις περιφέρειες.

Or. fr

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να εξασφαλιστεί η εύλογη και 
αναλογική κατανομή για τα μέτρα 
χρηματοδότησης των μελετών, των έργων 
επίδειξης, των δράσεων κατάρτισης και 
των μέτρων τεχνικής βοήθειας, η Επιτροπή 
καθορίζει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
ετήσιο μέγιστο ποσό το οποίο μπορεί να 
διατεθεί για τα εν λόγω μέτρα.

4. Για να εξασφαλιστεί η εύλογη και 
αναλογική κατανομή για τα μέτρα 
χρηματοδότησης των μελετών, των
προγραμμάτων έρευνα και καινοτομίας, 
των έργων επίδειξης, των δράσεων 
κατάρτισης και των μέτρων τεχνικής 
βοήθειας, η Επιτροπή καθορίζει με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ετήσιο μέγιστο 
ποσό το οποίο μπορεί να διατεθεί για τα εν 
λόγω μέτρα.

Or. fr
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