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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (-1) Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕE) στον τοµέα της ανάπτυξης έχει ως 
σκοπό τη µείωση και, εν τέλει, την 
εξάλειψη της φτώχειας. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως 
συµβαλλόµενο µέρος του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), έχει 
δεσµευθεί για την ένταξη του εµπορίου 

στις αναπτυξιακές στρατηγικές και για την 

προώθηση του διεθνούς εµπορίου 

προκειµένου να ευνοηθούν η ανάπτυξη και 
η µείωση της φτώχειας παγκοσµίως. 

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως 
συµβαλλόµενο µέρος του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), έχει 
δεσµευθεί για την ένταξη του εµπορίου 

στις αναπτυξιακές στρατηγικές και για την 

προώθηση του διεθνούς εµπορίου 

προκειµένου να προωθηθεί η ανάπτυξη 
και να περιορισθεί και, µακροπρόθεσµα, 
να εξαλειφθεί η φτώχεια παγκοσµίως. 
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Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ υπογραµµίζει ότι κύριος στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τοµέα 

αυτό είναι ο περιορισµός και, µακροπρόθεσµα, η εξάλειψη της φτώχειας. Επιπλέον, ορίζει ότι η 

Ένωση λαµβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρµογή 

πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόµενες χώρες. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η ΕΕ έχει δεσµευθεί να στηρίξει την 

οµαλή και βαθµιαία ένταξη των 

αναπτυσσόµενων χωρών στην παγκόσµια 

οικονοµία µε σκοπό την διατηρήσιµη 

ανάπτυξη. Οι κυριότερες χώρες ΑΚΕ που 
εξάγουν µπανάνα ενδέχεται να 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο πλαίσιο 

των µεταβαλλόµενων εµπορικών 

ρυθµίσεων, ιδίως ως απόρροια της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος Μάλλον 
Ευνοούµενου Κράτους στο πλαίσιο του 

ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, στον υφιστάµενο 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, 

για τη θέσπιση µηχανισµού 

χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής 

συνεργασίας
6
 πρέπει να προστεθεί ένα 

πρόγραµµα συνοδευτικών µέτρων για τις 

µπανάνες ΑΚΕ. 

(3) Η ΕΕ έχει δεσµευθεί να στηρίξει την 

οµαλή και βαθµιαία ένταξη των 

αναπτυσσόµενων χωρών στην παγκόσµια 

οικονοµία µε σκοπό την διατηρήσιµη 

ανάπτυξη. Οι κυριότερες χώρες ΑΚΕ που 
εξάγουν µπανάνα ενδέχεται να 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο πλαίσιο 

των µεταβαλλόµενων εµπορικών 

ρυθµίσεων, ιδίως της ελευθέρωσης του 

δασµολογίου του Μάλλον Ευνοούµενου 
Κράτους στο πλαίσιο του ΠΟΕ και των 
διµερών ή περιφερειακών συµφωνιών 
που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να 
συναφθούν µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και χωρών της Λατινικής 
Αµερικής. Ως εκ τούτου, στον υφιστάµενο 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, 

για τη θέσπιση µηχανισµού 

χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής 

συνεργασίας
6
 πρέπει να προστεθεί ένα 

πρόγραµµα συνοδευτικών µέτρων για τις 

µπανάνες ΑΚΕ. 

Αιτιολόγηση 

 

Θα πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη οι συνέπειες των διµερών και περιφερειακών συµφωνιών 

που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις χώρες της Λατινικής Αµερικής. Πράγµατι, οι χώρες 

της Λατινικής Αµερικής είναι οι µεγαλύτεροι εξαγωγείς µπανάνας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κατά συνέπεια, η µείωση των δασµολογικών συντελεστών που περιλαµβάνονται στις εµπορικές 

συµφωνίες που έχουν συναφθεί µε τη Λατινική Αµερική έχει επίπτωση στις εξαγωγές µπανάνας 

προέλευσης χωρών ΑΚΕ. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Τα µέτρα χρηµατοδοτικής συνδροµής 

που θα ληφθούν στο πλαίσιο του 

προγράµµατος αυτού πρέπει να 

αποσκοπούν στη στήριξη της προσαρµογής 

ή/και της αναδιάρθρωσης τοµέων που 
εξαρτώνται από τις εξαγωγές µπανάνας 

µέσω ειδικής τοµεακής στήριξης του 

προϋπολογισµού ή µέσω παρεµβάσεων για 

συγκεκριµένα σχέδια. Τα µέτρα θα 
αποβλέπουν στην εξασφάλιση πολιτικών 

κοινωνικής αποκατάστασης, οικονοµικής 

διαφοροποίησης ή επενδύσεων για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στις 

περιπτώσεις που η στρατηγική αυτή είναι 
βιώσιµη, λαµβανοµένων υπόψη των 
αποτελεσµάτων και των εµπειριών που 

αποκτήθηκαν µέσω του ειδικού 

συστήµατος βοήθειας στους 

παραδοσιακούς προµηθευτές µπανάνας7 

ΑΚΕ και του ειδικού πλαισίου συνδροµής 

σε παραδοσιακούς προµηθευτές µπανάνας 
ΑΚΕ

8
. 

(4) Τα µέτρα χρηµατοδοτικής συνδροµής 

που θα ληφθούν στο πλαίσιο του 

προγράµµατος αυτού πρέπει να 

αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου και των συνθηκών διαβίωσης 
του πληθυσµού στις περιοχές 
καλλιέργειας µπανάνας και στις αλυσίδες 
αξιοποίησης της µπανάνας, ειδικότερα δε 
των µικροκαλλιεργητών και των µικρών 
φορέων, καθώς επίσης πρέπει να 
αποσκοπούν και στη συµµόρφωση µε τα 
πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στην 
εργασία, και µε τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα, ιδίως όσα αφορούν τη χρήση 
παρασιτοκτόνων και την έκθεση σε αυτά, 
µε τη στήριξη της προσαρµογής και, κατά 
περίπτωση, µε την αναδιάρθρωση τοµέων 
που εξαρτώνται από τις εξαγωγές 

µπανάνας µέσω ειδικής τοµεακής στήριξης 

του προϋπολογισµού ή µέσω παρεµβάσεων 

για συγκεκριµένα σχέδια. Τα µέτρα θα 
αποβλέπουν στην εξασφάλιση πολιτικών 

κοινωνικής αποκατάστασης, οικονοµικής 

διαφοροποίησης ή επενδύσεων για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στις 

περιπτώσεις που αυτό είναι βιώσιµο, 
λαµβανοµένων υπόψη των αποτελεσµάτων 

και των εµπειριών που αποκτήθηκαν µέσω 

του ειδικού συστήµατος βοήθειας στους 

παραδοσιακούς προµηθευτές µπανάνας7 

ΑΚΕ και του ειδικού πλαισίου συνδροµής 

σε παραδοσιακούς προµηθευτές µπανάνας 
ΑΚΕ

8
. Η ΕΕ αναγνωρίζει τη σηµασία της 

προαγωγής της δικαιότερης κατανοµής 
των εσόδων που προέρχονται από τη 
µπανάνα. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Το πρόγραµµα πρέπει να συνοδεύει τη 

διαδικασία προσαρµογής στις χώρες ΑΚΕ 

που εξήγαγαν σηµαντικές ποσότητες 

µπανάνας στην ΕΕ τα τελευταία έτη και τα 

οποία θα επηρεασθούν από την 

ελευθέρωση στο πλαίσιο του ΠΟΕ
9
. Το 

πρόγραµµα βασίζεται στο ειδικό πλαίσιο 

συνδροµής για τους παραδοσιακούς 

προµηθευτές µπανάνας ΑΚΕ. 
Συµµορφώνεται µε τις διεθνείς 

υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ στο 

πλαίσιο του ΠΟΕ και έχει σαφή 
χαρακτήρα αναδιάρθρωσης, µε 
αποτέλεσµα να είναι προσωρινής φύσεως, 
µε µέγιστη διάρκεια τεσσάρων ετών 
(2010-2013), 

(5) Το πρόγραµµα θα πρέπει να συνοδεύει 

τη διαδικασία προσαρµογής στις χώρες 

ΑΚΕ που εξήγαγαν σηµαντικές ποσότητες 

µπανάνας στην ΕΕ τα τελευταία έτη και τα 

οποία θα επηρεασθούν από την 

ελευθέρωση στο πλαίσιο του ΠΟΕ
9 και 

των διµερών ή περιφερειακών 
συµφωνιών που έχουν συναφθεί ή 
πρόκειται να συναφθούν µεταξύ της ΕΕ 
και ορισµένων χωρών της Λατινικής και 
Κεντρικής Αµερικής. Το πρόγραµµα 
βασίζεται στο ειδικό πλαίσιο συνδροµής 

για τους παραδοσιακούς προµηθευτές 

µπανάνας ΑΚΕ. Συµµορφώνεται µε τις 
διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η 

ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ και έχει 

χαρακτήρα αναδιάρθρωσης και βελτίωσης 
της ανταγωνιστικότητας και, κατά 
συνέπεια, είναι προσωρινής φύσεως, µε 
διάρκεια τεσσάρων ετών (2010-2013). Ένα 
έτος πριν από την εκπνοή του, θα γίνει 
αξιολόγηση του προγράµµατος και της 
προόδου των χωρών και θα περιλαµβάνει 
συστάσεις για τις δράσεις που 
ενδεχοµένως θα πρέπει να προβλεφθούν, 
καθώς και για τη φύση των εν λόγω 
δράσεων. 

Αιτιολόγηση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα συνήψε (Κολοµβία/Περού) ή πρόκειται να συνάψει (Κεντρική 

Αµερική) διµερείς εµπορικές συµφωνίες που επιβεβαιώνουν ακόµη περισσότερο την κατάργηση 

του δασµολογικού καθεστώτος της µπανάνας η οποία είχε συµφωνηθεί στον ΠΟΕ το ∆εκέµβριο 

2009. Οι δασµολογικές αυτές παραχωρήσεις θα επηρεάσουν εποµένως µόνιµα όσες χώρες ΑΚΕ 

εξάγουν ακόµη µπανάνες και ανταγωνίζονται τα Πλέον Ευνοούµενα Κράτη,  που είναι µακράν οι 

κυρίαρχοι αυτού του τοµέα της αγοράς.  Κατά συνέπεια, η ΕΕ οφείλει, µέσω του χρηµατοδοτικού 

αυτού µηχανισµού, να στηρίξει κατά προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα των χωρών ΑΚΕ που 

ακόµη εξάγουν µπανάνες, επιτρέποντας ταυτόχρονα σε όσες χώρες επιθυµούν να εξέλθουν από 

αυτή την κατάσταση εξάρτησης από το συγκεκριµένο προϊόν, να αναδιαρθρώσουν και να 

διαφοροποιήσουν ένα τµήµα της οικονοµίας τους. Τέλος, και όπως η Επιτροπή είχε αναλάβει 

γραπτώς έναντι του Υπουργού Εµπορίου του Καµερούν (ως συντονιστή των χωρών ΑΚΕ στο 

θέµα της µπανάνας), ανάλογα µε την κατάσταση των κλάδων µπανάνας  ΑΚΕ εν όψει του έτους 

2013, θα πρέπει να εξετάσουµε το ενδεχόµενο να διατηρήσουµε αυτό το είδος µηχανισµών ώστε 



 

 

 PE450.376/ 5 

 EL 

να αντιµετωπίσουµε τις επιπτώσεις από τη συνεχιζόµενη µείωση των τελωνειακών δασµών. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (5α) Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της 
διετούς εκθέσεως σχετικά µε το ειδικό 
πλαίσιο συνδροµής υπέρ των 
παραδοσιακών προµηθευτών µπανάνας 
ΑΚΕ, τα παλαιά προγράµµατα βοήθειας 
συνέβαλαν σηµαντικά στη δηµιουργία 
αυξηµένων δυνατοτήτων για επιτυχή 
οικονοµική διαφοροποίηση, παρ’ όλον ότι 
ο ακριβής αντίκτυπος δεν µπορεί ακόµη 
να υπολογιστεί ποσοτικά και η 
βιωσιµότητα των εξαγωγών µπανανών 
των χωρών ΑΚΕ παραµένει εύθραυστη,  

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 5β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (5β) Η Επιτροπή διενέργησε αξιολόγηση 
του προγράµµατος ΕΠΣ αλλά όχι 
αξιολόγηση αντικτύπου των 
συνοδευτικών µέτρων για τη µπανάνα 
(BAM), 

Αιτιολόγηση 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα συνήψε (Κολοµβία/Περού) ή πρόκειται να συνάψει (Κεντρική 

Αµερική) διµερείς εµπορικές συµφωνίες που επιβεβαιώνουν ακόµη περισσότερο την κατάργηση 

του δασµολογικού καθεστώτος της µπανάνας η οποία είχε συµφωνηθεί στον ΠΟΕ το ∆εκέµβριο 

2009. Οι δασµολογικές αυτές παραχωρήσεις θα επηρεάσουν εποµένως µόνιµα όσες χώρες ΑΚΕ 

εξάγουν ακόµη µπανάνες και ανταγωνίζονται τα Πλέον Ευνοούµενα Κράτη,  που είναι µακράν οι 

κυρίαρχοι αυτού του τοµέα της αγοράς.  Κατά συνέπεια, η ΕΕ οφείλει, µέσω του χρηµατοδοτικού 

αυτού µηχανισµού, να στηρίξει κατά προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα των χωρών ΑΚΕ που 

ακόµη εξάγουν µπανάνες, επιτρέποντας ταυτόχρονα σε όσες χώρες επιθυµούν να εξέλθουν από 

αυτή την κατάσταση εξάρτησης από το συγκεκριµένο προϊόν, να αναδιαρθρώσουν και να 

διαφοροποιήσουν ένα τµήµα της οικονοµίας τους. Τέλος, και όπως η Επιτροπή είχε αναλάβει 

γραπτώς έναντι του Υπουργού Εµπορίου του Καµερούν (ως συντονιστή των χωρών ΑΚΕ στο 

θέµα της µπανάνας), ανάλογα µε την κατάσταση των κλάδων µπανάνας  ΑΚΕ εν όψει του έτους 
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2013, θα πρέπει να εξετάσουµε το ενδεχόµενο να διατηρήσουµε αυτό το είδος µηχανισµών ώστε 

να αντιµετωπίσουµε τις επιπτώσεις από τη συνεχιζόµενη µείωση των τελωνειακών δασµών.  

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 5γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5γ) Η Επιτροπή θα πρέπει να µεριµνήσει 
για τον αποτελεσµατικό συντονισµό του 
προγράµµατος αυτού µε τα περιφερειακά 
και εθνικά ενδεικτικά προγράµµατα που 
εφαρµόζονται στις δικαιούχους χώρες, 
ιδίως όσον αφορά την υλοποίηση των 
οικονοµικών, γεωργικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών στόχων. 

 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να υπάρξει µεγαλύτερη συνέπεια στις πολιτικές, θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι ο 

προγραµµατισµός και η εφαρµογή των συνοδευτικών µέτρων στον τοµέα της µπανάνας (BAM) θα 

πρέπει να συντονίζεται µε τον προγραµµατισµό του ΕΤΑ µέσω των ΕΕΠ και ΠΕΠ. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 5δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5δ) Το 2% σχεδόν του παγκοσµίου 
εµπορίου µπανάνας πιστοποιείται από 
οργανώσεις παραγωγών δικαίου 
εµπορίου. Οι κατ’ ελάχιστον τιµές του 
δικαίου εµπορίου καθορίζονται βάσει του 
υπολογισµού του «βιώσιµου κόστους 
παραγωγής» το οποίο ορίζεται µετά από 
διαβούλευση µε τα εµπλεκόµενα µέρη, 
προκειµένου να συµπεριληφθεί το κόστος 
συµµόρφωσης προς τις αποδεκτές 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές και να επιτευχθεί λογικό 
κέρδος, χάρη στο οποίο οι παραγωγοί θα 
µπορέσουν να επενδύσουν στη 
µακροπρόθεσµη σταθερότητα της 
δραστηριότητάς τους. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 5ε (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (5ε) Για να αποφευχθεί η εκµετάλλευση 
των εντοπίων εργαζοµένων, η 
παραγωγική αλυσίδα του τοµέα της 
µπανάνας θα πρέπει να καταλήξει σε 
συµφωνία για να διασφαλισθεί ότι θα 
γίνει δίκαιη κατανοµή των εισοδηµάτων 
που δηµιουργούνται από τον τοµέα. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1 (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (-1) Η αιτιολογική σκέψη 27 
αντικαθίσταται από το εξής κείµενο: 

 «(27) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση που αφορούν 
έγγραφα γεωγραφικής στρατηγικής, 
πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα και 
έγγραφα στρατηγικής για θεµατικά 
προγράµµατα και τα συνοδευτικά τους 
µέτρα, δεδοµένου ότι συµπληρώνουν τον 
παρόντα κανονισµό και είναι γενικής 
εµβελείας. Έχει ιδιαίτερη σηµασία η 
Επιτροπή να προβαίνει στις δέουσες 
διαβουλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων.» 



 

 

 PE450.376/ 8 

 EL 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 

Άρθρο 17α – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«1. Οι αναφερόµενες στο παράρτηµα IIIΑ 

χώρες ΑΚΕ που προµηθεύουν µπανάνες 

υπάγονται σε συνοδευτικά µέτρα στον 

τοµέα της µπανάνας. Η συνδροµή της 

Ένωσης προς τις χώρες αυτές αποσκοπεί 

στην στήριξη της διαδικασίας 

προσαρµογής τους µετά την ελευθέρωση 

της αγοράς µπανάνας της ΕΕ στο πλαίσιο 

του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εµπορίου. Η 

συνδροµή από την ΕΕ λαµβάνει υπόψη τις 

πολιτικές και στρατηγικές προσαρµογής 

των χωρών αυτών και αποδίδει ιδιαίτερη 

προσοχή στους εξής τοµείς συνεργασίας:» 

«1. Οι σηµειούµενες στο παράρτηµα IIIΑ 

χώρες ΑΚΕ που προµηθεύουν µπανάνες 

υπάγονται σε συνοδευτικά µέτρα στον 

τοµέα της µπανάνας. Η συνδροµή της 

Ένωσης προς τις χώρες αυτές αποσκοπεί 

στην στήριξη της διαδικασίας 

προσαρµογής τους µετά την ελευθέρωση 

της αγοράς µπανάνας της ΕΕ στο πλαίσιο 

του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εµπορίου. Η 
βοήθεια της Ένωσης θα χρησιµοποιηθεί 
ειδικότερα για την καταπολέµηση της 
φτώχειας µε βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου και της θέσης των αγροτών και 
των ενδιαφερόµενων ατόµων, κατά 
περίπτωση µικρών οντοτήτων, µεταξύ 
άλλων και διά συµµόρφωσης προς τις 
προδιαγραφές εργασίας και ασφάλειας 
και προς τις περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές, συµπεριλαµβανοµένων 
των σχετικών µε τη χρήση 
παρασιτοκτόνων και την έκθεση σε αυτά. 
Η συνδροµή από την ΕΕ λαµβάνει υπόψη 

τις πολιτικές και στρατηγικές 

προσαρµογής των χωρών αυτών, όπως 
επίσης και τον περιφερειακό 
περιβάλλοντα χώρο τους (εγγύτητα προς 
αποµακρυσµένες περιφέρειες της ΕΕ και 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη) και 
αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στους εξής 

τοµείς συνεργασίας:» 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 

Άρθρο 17α – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την προώθηση της οικονοµικής β) την προώθηση της οικονοµικής 



 

 

 PE450.376/ 9 

 EL 

διαφοροποίησης των περιοχών που 

εξαρτώνται από τη µπανάνα· 

διαφοροποίησης των περιοχών που 

εξαρτώνται από τη µπανάνα, στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες τέτοια 
στρατηγική είναι βιώσιµη·  

Αιτιολόγηση 

Όπως ισχύει και για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτική και να µην προβλέψει την οικονοµική διαφοροποίηση των περιοχών που εξαρτώνται 

από τη µπανάνα παρά µόνο στις περιπτώσεις που η επιλογή αυτή προβλέπεται στα έγγραφα 

πολυετούς εθνικής στρατηγικής. Ορισµένα παραδείγµατα του προηγούµενου προγράµµατος 

υποστήριξης των µπανανοπαραγωγών χωρών ΑΚΕ (ΕΠΣ 1999-2008), καταδεικνύουν ότι η 

χρήση των πόρων που είχαν διατεθεί για την οικονοµική διαφοροποίηση δεν είχε πάντα τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα.  

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 

Άρθρο 17α – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εντός του ποσού που αναφέρεται στο 
παράρτηµα IV, η Επιτροπή καθορίζει το 

ανώτατο ποσό που θα είναι διαθέσιµο για 

κάθε επιλέξιµη χώρα ΑΚΕ που προµηθεύει 

µπανάνες για τη χρηµατοδότηση των 
ενεργειών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 βάσει µιας σειράς 
αντικειµενικών δεικτών. Στους δείκτες 
περιλαµβάνεται το εµπόριο µπανάνας µε 
την ΕΕ, η σηµασία των εξαγωγών 

µπανάνας για την οικονοµία της εκάστοτε 

χώρας ΑΚΕ, καθώς και το αναπτυξιακό 

της επίπεδο. Οι µετρήσεις για τα κριτήρια 
κατανοµής βασίζονται στα δεδοµένα των 
περιόδων εµπορίας πριν από το 2009. 

2. Εντός του ποσού στο οποίο αναφέρεται 
το παράρτηµα IV, η Επιτροπή καθορίζει το 

ανώτατο ποσό που θα είναι διαθέσιµο για 

κάθε επιλέξιµη χώρα ΑΚΕ που προµηθεύει 

µπανάνες της παραγράφου 1 βάσει των 
εξής αντικειµενικών και σταθµισµένων 
δεικτών: πρώτον,  το εµπόριο µπανάνας µε 
την ΕΕ, δεύτερον, η σηµασία των 
εξαγωγών µπανάνας για την οικονοµία της 

εκάστοτε χώρας ΑΚΕ, καθώς και το 

αναπτυξιακό της επίπεδο. Οι µετρήσεις για 

τα κριτήρια κατανοµής βασίζονται στα προ 
του 2010 αντιπροσωπευτικά δεδοµένα 
που καλύπτουν χρονικό διάστηµα όχι 
µεγαλύτερο των πέντε ετών, καθώς και σε 
µελέτη της Επιτροπής που θα αξιολογεί 
την επίπτωση που έχουν για τις χώρες 
ΑΚΕ η συναφθείσα στο πλαίσιο του ΠΟΕ 
συµφωνία και οι διµερείς ή περιφερειακές 
συµφωνίες που συνήφθησαν ή πρόκειται 
να συναφθούν µεταξύ της ΕΕ και των 
χωρών της Λατινικής Αµερικής που είναι 
οι βασικοί εξαγωγείς µπανάνας. 
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Αιτιολόγηση 

Τα κριτήρια που επιτρέπουν την κατανοµή της βοήθειας πρέπει να είναι διαφανή. Έτσι, για µια 

µεγαλύτερη διαφάνεια στην κατανοµή των ενισχύσεων, θα πρέπει να σταθµιστούν τα κριτήρια. 

Επί πλέον, η κατανοµή πρέπει να είναι σε συνάρτηση µε τις ανάγκες των χωρών. Σκοπός των 

συνοδευτικών µέτρων είναι κυρίως να µπορέσουν οι µπανανοπαραγωγοί χώρες ΑΚΕ να 

προσαρµοστούν στη µείωση των δασµολογικών προτιµήσεων των οποίων έχαιραν. Οι πιστώσεις 

θα πρέπει λοιπόν να καλύπτουν κατά προτεραιότητα όσες χώρες ΑΚΕ επιθυµούν όντως να 

διατηρήσουν τον µπανανοπαραγωγικό κλάδο τους λόγω του ρόλου του στη βιώσιµη ανάπτυξη της 

χώρας.  

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 

Άρθρο 17α – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετείς 
στρατηγικές στήριξης κατ’ αναλογία προς 

το άρθρο 19 και σύµφωνα µε το άρθρο 21. 
Εξασφαλίζει ότι οι στρατηγικές αυτές 

συµπληρώνουν τα έγγραφα γεωγραφικής 

στρατηγικής των υπόψη χωρών, καθώς και 

τον προσωρινό χαρακτήρα των 

συνοδευτικών µέτρων για τη µπανάνα. Οι 
στρατηγικές στήριξης δύνανται να 
υποστούν επανεξέταση σε βάση ad hoc, 
εφόσον κρίνεται σκόπιµο, αλλά δεν 
υπόκεινται σε ενδιάµεση επανεξέταση. 

3. Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετείς 
στρατηγικές στήριξης κατ’ αναλογία προς 

το άρθρο 19 και σύµφωνα µε το άρθρο 21. 
Εξασφαλίζει ότι οι στρατηγικές αυτές 

συµπληρώνουν τα έγγραφα γεωγραφικής 

στρατηγικής των υπόψη χωρών, καθώς και 

τον προσωρινό χαρακτήρα των 

συνοδευτικών µέτρων για τη µπανάνα. 

 Οι πολυετείς στρατηγικές στήριξης για τα 
συνοδευτικά µέτρα στον τοµέα της 
µπανάνας περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: 

 a) ενηµερωµένο περιβαλλοντικό προφίλ 
µε τη δέουσα προσοχή στον 
µπανανοπαραγωγικό κλάδο της χώρας 
και ειδικότερα στο θέµα των 
παρασιτοκτόνων, 

 β) στοιχεία ως προς τα επιτεύγµατα των 
παρελθόντων προγραµµάτων στήριξης 
της µπανάνας, 

 γ) δείκτες για την αξιολόγηση της 
προόδου ως προς τους όρους 
εκταµίευσης, εφόσον ως µορφή 
χρηµατοδότησης επιλέγεται η στήριξη 
του προϋπολογισµού,  
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 δ) τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα της 
συνδροµής, 

 ε) χρονικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
στήριξης και των αναµενόµενων 
εκταµιεύσεων για κάθε δικαιούχο χώρα, 

 στ) τους τρόπους επίτευξης και 
παρακολούθησης της προόδου ως προς 
την τήρηση των διεθνώς συµφωνηµένων 
βασικών κανόνων εργασίας της ∆ΟΕ και 
των συναφών συµβάσεων περί ασφάλειας 
και υγιεινής, όπως και των σχετικών 
διεθνώς συµφωνηµένων βασικών 
περιβαλλοντικών προδιαγραφών. 

 Οι στρατηγικές στήριξης υπόκεινται σε 
ανεξάρτητη εκ των προτέρων 
επανεξέταση και, εφόσον κρίνεται 
σκόπιµο, σε ad hoc επανεξέταση. 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 

Άρθρο 21 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Τα έγγραφα στρατηγικής και τα πολυετή 

ενδεικτικά προγράµµατα των άρθρων 19 

και 20 καθώς και η τυχόν επανεξέτασή 

τους κατά το άρθρο 19, παράγραφος 2, και 

το άρθρο 20, παράγραφος 1, καθώς και τα 

συνοδευτικά µέτρα των άρθρων 17 και 17α 

αντίστοιχα, εγκρίνονται από την Επιτροπή 

µε τη διαδικασία του άρθρου 35, 
παράγραφος 2.» 

«Τα έγγραφα στρατηγικής και τα πολυετή 

ενδεικτικά προγράµµατα των άρθρων 19 

και 20 καθώς και η τυχόν επανεξέτασή 

τους κατά το άρθρο 19, παράγραφος 2, και 

το άρθρο 20, παράγραφος 1, καθώς και τα 

συνοδευτικά µέτρα των άρθρων 17 και 17α 

αντίστοιχα, εγκρίνονται από την Επιτροπή 

διά πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που 
εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 35 και 
µε την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των 
άρθρων 35α και 35β.» 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3α (νέο)  

Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1905/2006 

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 
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Η πρόταση της Επιτροπής Τροπολογία 

 3a) Στο άρθρο 25, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το εξής κείµενο: 

 «2. Οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις δεν 
χρησιµοποιούνται καταρχήν για την 
καταβολή φόρων, τελών ή δασµών στις 
δικαιούχους χώρες.» 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 5α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 

Άρθρο 35 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  5α) Το άρθρο 35 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Άρθρο 35 

 Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1. Οι εξουσίες για την έκδοση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση κατά τα άρθρα 17 
παράγραφος 2, 17α και 21, ανατίθενται 
στην Επιτροπή για τη διάρκεια 
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.  

 2. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

 3. Οι εξουσίες για την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται 
στην Επιτροπή υπόκεινται στις 
προϋποθέσεις των άρθρων 35α και 35β.»  

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 5β (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 

Άρθρο 35α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  5β) Προστίθεται το άρθρο 35α: 
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 «Άρθρο 35a 

 Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

 1. Η εξουσιοδότηση κατά τα άρθρα 17 
παράγραφος 2, 17α, και 21 µπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσαν στιγµή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συµβούλιο. 

 2. Το θεσµικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση 
µεριµνά να ενηµερώσει το άλλο θεσµικό 
όργανο και την Επιτροπή εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήµατος πριν από τη λήψη 
της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
εκχωρηθείσες εξουσίες που θα 
µπορούσαν να ανακληθούν και τους 
πιθανούς λόγους για την ανάκληση. 

 3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Έχει άµεση ισχύ ή 
τίθεται σε ισχύ σε καθοριζόµενη 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία. ∆εν θίγει το 
κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη. ∆ηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.» 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 5γ (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 

Άρθρο 35β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  5γ) Παρεµβάλλεται το εξής άρθρο: 

 «Άρθρο 35β 

 Ενστάσεις σε σχέση µε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις  

 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο δύνανται να διατυπώνουν 
αντιρρήσεις έναντι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων εντός δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης. 

 Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου, η εν 
λόγω προθεσµία παρατείνεται κατά δύο 
µήνες.  

 2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της 
προθεσµίας, ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συµβούλιο έχει 
αντιταχθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η εν λόγω πράξη δηµοσιεύεται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει από την ηµεροµηνία που ορίζεται 
σε αυτή.  

 Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσµίας, εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
ενηµερώσουν την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να µην εγείρουν 
αντιρρήσεις. 

 3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
θεσµικό όργανο που προβάλλει 
αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τους 
οποίους αντιτίθεται στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη.» 

 

 

 

 


