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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 
αριθ. 940/2014/ΕΕ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στις 
γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος της
(COM(2020)0371 – C9-0281/2020 – 2020/0174(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2020)0371),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0281/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A9-0159/2020),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε 
το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, επιτρέπονται οι παρεκκλίσεις από τους κανόνες της ΕΕ 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να αντισταθμίζονται εν μέρει οι πολυάριθμοι 
περιορισμοί των οποίων ο μόνιμος και σωρευτικός χαρακτήρας επηρεάζει την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών. Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η 
εφαρμογή των εν λόγω παρεκκλίσεων στον τομέα της φορολογίας. Ωστόσο, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, η απόφαση δεν καλύπτει όλη τη διάρκεια του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, δηλαδή την περίοδο 2021-2027, αλλά απλώς παρατείνει την ισχύ 
των υφιστάμενων ειδικών μέτρων για την εισφορά θαλάσσης κατά έξι μήνες.

Β. Εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές

Η εισφορά θαλάσσης (θαλάσσιο διαπύλιο τέλος) είναι ένας φόρος που επιβάλλεται στα 
εισαγόμενα προϊόντα (ανεξάρτητα από την προέλευσή τους) και στα πωλούμενα προϊόντα 
στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές. Λόγω του υψηλότερου κόστους παραγωγής που 
συνεπάγεται η τοπική παραγωγή στις εν λόγω περιοχές, η απόφαση 940/2014/ΕΕ του 
Συμβουλίου προβλέπει μειωμένους συντελεστές της εισφοράς θαλάσσης για ορισμένα 
προϊόντα τοπικής παραγωγής των εξόχως απόκεντρων περιοχών, προκειμένου να 
αντισταθμιστεί το ανταγωνιστικό μειονέκτημα και να διατηρηθεί η τοπική παραγωγή. Στόχος 
των μέτρων είναι να μετριαστεί το πρόσθετο κόστος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η πλήρης συμμετοχή τους στην 
ενιαία αγορά.

Τα προϊόντα αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με την κατάταξή τους στην ονοματολογία του 
κοινού δασμολογίου, όπως αναφέρεται στο παράρτημα της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ, και 
μπορούν να επωφελούνται από προτιμησιακούς φορολογικούς συντελεστές που είναι κατά 
10 % έως 30 % χαμηλότεροι από τους συντελεστές που ισχύουν για τα εισαγόμενα αγαθά. 
Για τη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ και τη Ρεϊνιόν 
καθορίζονται διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων και συντελεστών, ανάλογα με τις τοπικές 
οικονομικές συνθήκες. Σήμερα δεν προβλέπονται απαλλαγές για την έκτη γαλλική εξόχως 
απόκεντρη περιοχή, τον Άγιο Μαρτίνο.

Γ. Παράταση ισχύος της φορολογικής παρέκκλισης για την εισφορά θαλάσσης κατά έξι μήνες

Οι γαλλικές αρχές προτίθενται να ζητήσουν να ανανεωθεί η απαλλαγή από την εισφορά 
θαλάσσης για την περίοδο 2021-2027, ωστόσο αυτό προϋποθέτει ότι θα διενεργηθεί εκτίμηση 
επιπτώσεων για κάθε κατηγορία προϊόντων σε κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις και ότι δεν υπάρχει 
στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς. Λόγω της επιδημίας του κορονοϊού που έπληξε ιδιαίτερα 
ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεν κατέστη δυνατό να διενεργηθούν όλες αυτές οι 
εκτιμήσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να παραταθεί η ισχύς του υφιστάμενου 
συστήματος, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, κατά έξι μήνες, προκειμένου να δοθεί 
επαρκής χρόνος για τον σχεδιασμό ενός νέου συστήματος φορολογικών απαλλαγών για κάθε 
περιφέρεια, καθώς και για την έναρξη διαλόγου με πολίτες και τοπικούς 
κοινωνικοοικονομικούς φορείς. Η ισχύς της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ θα πρέπει 
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επομένως να παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Δ. Νέο σύστημα από την 1η Ιουλίου 2021

Μόλις οι σχετικές εκτιμήσεις διενεργηθούν από τις γαλλικές αρχές και εξεταστούν από την 
Επιτροπή, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για ένα νέο σύστημα απαλλαγής από την 
εισφορά θαλάσσης για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027, 
επί του οποίου το Κοινοβούλιο θα κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει.

Ε. Εκτίμηση του εισηγητή

Ο εισηγητής θεωρεί ότι αυτή η παρέκκλιση από φορολογικούς κανόνες, η οποία 
δικαιολογείται από το εξαιρετικά περιορισμένο πεδίο εφαρμογής της, καθώς και από τις 
εγγενείς οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η παραγωγή στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, συνάδει πλήρως με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ. Επομένως, εισηγείται την έγκριση της 
προτεινόμενης απόφασης από το Κοινοβούλιο χωρίς τροποποίηση, σύμφωνα με την 
απλοποιημένη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού.
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