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6.3.2013 B7-0080/352 

Τροπολογία  352 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση  για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 94 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 

θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 

εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 

περιλαµβάνει εισαγωγικούς δασµούς και 
επιστροφές κατά την εξαγωγή και να 
σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την ενωσιακή 

αγορά. Το καθεστώς συναλλαγών θα 
πρέπει να βασίζεται στις δεσµεύσεις που 

έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των πολυµερών 

εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου 

της Ουρουγουάης. 

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη 

θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα 

εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν 
λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να 

περιλαµβάνει εισαγωγικούς δασµούς και 

να σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την 

ενωσιακή αγορά. Το καθεστώς 

συναλλαγών θα πρέπει να βασίζεται στις 

δεσµεύσεις που έγιναν δεκτές στο πλαίσιο 

των πολυµερών εµπορικών 

διαπραγµατεύσεων του Γύρου της 

Ουρουγουάης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε σε συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/353 

Τροπολογία  353 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση  για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 107 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή προς 
τρίτες χώρες, οι οποίες βασίζονται στη 
διαφορά µεταξύ των τιµών εντός της 
Ένωσης και των τιµών στη διεθνή αγορά 
και περικλείονται εντός των ορίων που 
θέτουν οι δεσµεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στον ΠΟΕ, θα πρέπει να 
χρησιµεύουν για να διασφαλίζουν τη 
συµµετοχή της Ένωσης στις διεθνείς 
συναλλαγές ορισµένων από τα προϊόντα 
που υπάγονται στον παρόντα κανονισµό. 
Οι επιδοτούµενες εξαγωγές θα πρέπει να 
υπόκεινται σε όρια όσον αφορά την αξία 
και την ποσότητα. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε σε συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/354 

Τροπολογία  354 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση  για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 108 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(108) Η τήρηση των ορίων όσον αφορά 
την τιµή πρέπει να διασφαλίζεται τη 
στιγµή του καθορισµού των επιστροφών 
κατά την εξαγωγή µέσω του ελέγχου των 
πληρωµών σύµφωνα µε τους κανόνες που 
ισχύουν όσον αφορά το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων. Η 
παρακολούθηση µπορεί να διευκολυνθεί 
µε τον υποχρεωτικό προκαθορισµό των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή, ενώ στην 
περίπτωση των διαφοροποιηµένων 
επιστροφών θα παρέχεται η δυνατότητα 
µεταβολής του καθορισµένου προορισµού 
εντός µιας γεωγραφικής ζώνης στην 
οποία εφαρµόζεται ενιαίο ποσοστό 
επιστροφής κατά την εξαγωγή. Σε 
περίπτωση µεταβολής του προορισµού, 
θα πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή 
κατά την εξαγωγή που εφαρµόζεται στον 
πραγµατικό προορισµό, αφού καθοριστεί 
ανώτατο όριο για το ποσό που 
εφαρµόζεται στον προκαθορισµένο 
προορισµό. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε σε συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/355 

Τροπολογία  355 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση  για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 109 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(109) Η συµµόρφωση µε τα ποσοτικά 
όρια θα πρέπει να διασφαλίζεται από 
αξιόπιστο και αποτελεσµατικό σύστηµα 
παρακολούθησης. Προς τον σκοπό αυτό, 
για τη χορήγηση επιστροφών κατά την 
εξαγωγή θα πρέπει να απαιτείται 
πιστοποιητικό εξαγωγής. Οι επιστροφές 
κατά την εξαγωγή θα πρέπει να 
χορηγούνται εντός των διαθέσιµων 
ορίων, ανάλογα µε την ιδιαίτερη 
κατάσταση που επικρατεί για κάθε 
σχετικό προϊόν. Εξαιρέσεις από αυτόν τον 
κανόνα θα πρέπει να επιτρέπονται µόνο 
για τα µεταποιηµένα προϊόντα που δεν 
απαριθµούνται στο παράρτηµα I της 
Συνθήκης, στα οποία δεν εφαρµόζονται 
ποσοτικά όρια. Θα πρέπει να προβλεφθεί 
η δυνατότητα παρέκκλισης από την 
αυστηρή συµµόρφωση µε τους κανόνες 
διαχείρισης, όταν οι εξαγωγές για τις 
οποίες χορηγείται επιστροφή είναι 
πιθανόν να µην υπερβαίνουν τα 
καθοριζόµενα ποσοτικά όρια. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε σε συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/356 

Τροπολογία  356 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 110 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(110) Στην περίπτωση εξαγωγής ζώντων 
βοοειδών, θα πρέπει να προβλέπεται ότι 
επιστροφές κατά την εξαγωγή 
χορηγούνται και καταβάλλονται µόνον 
εάν τηρούνται οι διατάξεις της 
ενωσιακής νοµοθεσίας σχετικά µε την 
καλή µεταχείριση των ζώων, και ιδίως 
εκείνες που αφορούν την προστασία των 
ζώων κατά τη µεταφορά. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε σε συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/357 

Τροπολογία  357 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 111 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(111) Για να εξασφαλιστεί ισότητα 
πρόσβασης στις επιστροφές κατά την 
εξαγωγή µεταξύ των εξαγωγέων των 
προϊόντων που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισµό, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρµοδιότητα 
έκδοσης ορισµένων πράξεων, σύµφωνα 
µε το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον 
αφορά την εφαρµογή ορισµένων κανόνων 
για τα γεωργικά προϊόντα στα προϊόντα 
που εξάγονται υπό µορφή µεταποιηµένων 
εµπορευµάτων. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε σε συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/358 

Τροπολογία  358 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 112 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(112) Για να ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς 
να τηρούν τους όρους καλής µεταχείρισης 
των ζώων και να είναι σε θέση οι 
αρµόδιες αρχές να επαληθεύουν την ορθή 
εκτέλεση των δαπανών για επιστροφές 
κατά την εξαγωγή, στις περιπτώσεις που 
εξαρτώνται από την τήρηση των 
απαιτήσεων καλής µεταχείρισης των 
ζώων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρµοδιότητα έκδοσης 
ορισµένων πράξεων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις 
απαιτήσεις καλής µεταχείρισης των 
ζώων εκτός του τελωνειακού εδάφους 
της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της 
χρησιµοποίησης ανεξάρτητων τρίτων 
µερών. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε σε συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 
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επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/359 

Τροπολογία  359 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 113 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(113) Για να εξασφαλιστεί η εκ µέρους 
των επιχειρήσεων τήρηση των 
υποχρεώσεών τους κατά τη συµµετοχή 
τους σε διαγωνισµούς, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρµοδιότητα 
έκδοσης ορισµένων πράξεων, σύµφωνα 
µε το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον 
αφορά τον καθορισµό πρωτογενούς 
απαίτησης για την αποδέσµευση των 
εγγυήσεων για τις επιστροφές κατά την 
εξαγωγή που χορηγούνται έπειτα από 
διαγωνισµό. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε σε συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/360 

Τροπολογία  360 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων που αφορά τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 114 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(114) Για να µειωθεί στο ελάχιστο ο 
διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις 
και τις αρχές, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρµοδιότητα έκδοσης 
ορισµένων πράξεων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις 
πράξεις για τον καθορισµό ορίων κάτω 
από τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση ή η 
προσκόµιση πιστοποιητικού εξαγωγής 
και τον καθορισµό των προορισµών ή 
των δραστηριοτήτων για τους οποίους 
δικαιολογείται απαλλαγή από την 
υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού 
εξαγωγής και να επιτρέπεται σε 
αιτιολογηµένες περιπτώσεις να µπορούν 
να χορηγούνται εκ των υστέρων τα 
πιστοποιητικά εξαγωγής. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε σε συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 
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επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 

 

 


