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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) επικαιροποιηµένο 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, σε περίπτωση που ως 
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µορφή χρηµατοδότησης επιλέγεται η 

στήριξη του προϋπολογισµού,  

 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. 

 ∆εκαοκτώ µήνες πριν από την εκπνοή 

του, γίνεται αξιολόγηση του 

προγράµµατος και της προόδου των 

χωρών όπου περιλαµβάνονται και 

συστάσεις για ενδεχόµενες µελλοντικές 

ενέργειες και για τη φύση αυτών των 

ενεργειών. 
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