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Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 1

1.  Η εξαιρετική γεωγραφική κατάσταση 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών όσον 
αφορά τους πόρους εφοδιασμού με προϊόντα 
ουσιαστικής σημασίας για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο ή για μεταποίηση καθώς και 
ως γεωργικές εισροές, συνεπάγεται για τις 
περιοχές αυτές επιπλέον κόστος διακίνησης. 
Εξάλλου, αντικειμενικοί παράγοντες που 
αφορούν το νησιωτικό και εξόχως 
απόκεντρο χαρακτήρα, συνεπάγονται για 
τους συναλλασσόμενους και τους 
παραγωγούς των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών πρόσθετες επιβαρύνσεις που 
αποτελούν σοβαρό μειονέκτημα για τις 
δραστηριότητές τους. Το μειονέκτημα αυτό 
μπορεί να μετριασθεί με τη μείωση των 
τιμών των υπόψη βασικών προϊόντων. 

1.  Η εξαιρετική γεωγραφική κατάσταση 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών όσον 
αφορά τους πόρους εφοδιασμού με προϊόντα 
ουσιαστικής σημασίας για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο ή για μεταποίηση καθώς και 
ως γεωργικές εισροές, συνεπάγεται για τις 
περιοχές αυτές επιπλέον κόστος διακίνησης. 
Εξάλλου, αντικειμενικοί παράγοντες που 
αφορούν το νησιωτικό και εξόχως 
απόκεντρο χαρακτήρα, συνεπάγονται για 
τους συναλλασσόμενους και τους 
παραγωγούς των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών πρόσθετες επιβαρύνσεις που 
αποτελούν σοβαρό μειονέκτημα για τις 
δραστηριότητές τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι συναλλασσόμενοι και οι 
παραγωγοί υφίστανται τις συνέπειες ενός 
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Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών και να 
περιορισθούν οι επιπλέον δαπάνες που 
προκύπτουν λόγω της μεγάλης απόστασης, 
του νησιωτικού και του εξόχως απόκεντρου 
χαρακτήρα των περιοχών αυτών, απαιτείται 
η θέσπιση ενός ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού.

διπλού νησιωτικού χαρακτήρα επειδή τα 
νησιά της περιφέρειας απέχουν πάρα πολύ 
μεταξύ τους. Το μειονέκτημα αυτό μπορεί 
να μετριασθεί με τη μείωση των τιμών των 
υπόψη βασικών προϊόντων. Συνεπώς, για να 
εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και να περιορισθούν 
οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν λόγω 
της μεγάλης απόστασης, του νησιωτικού και 
του εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα των 
περιοχών αυτών, απαιτείται η θέσπιση ενός 
ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ισόρροπη κατανομή των ενισχύσεων, είναι απαραίτητο να 
προσαρμοσθούν στην ιδιαίτερη κατάσταση των διαφόρων νησιών και των διαφόρων αγροτικών 
κοινοτήτων. Όσο πιο μικρά και απομακρυσμένα είναι τα νησιά, τόσο τα αγροτικά έξοδα 
παραγωγής είναι υψηλά και τόσο πιο χαμηλές θα είναι οι τιμές που επιτυγχάνουν οι αγρότες για 
τα προϊόντα τους. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο διπλός αυτός νησιωτικός χαρακτήρας.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 4

4.  Δεδομένου ότι οι ποσότητες τις οποίες 
αφορά το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού, 
περιορίζονται στις ανάγκες εφοδιασμού των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών, το σύστημα 
αυτό δεν εμποδίζει την ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, τα 
οικονομικά πλεονεκτήματα του ειδικού 
καθεστώτος εφοδιασμού δεν θα πρέπει να 
δημιουργούν εκτροπές του εμπορίου όσον 
αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα. Πρέπει, 
συνεπώς, να απαγορευθεί η αποστολή ή η 
εξαγωγή των εν λόγω προϊόντων από τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ωστόσο, 
πρέπει να επιτρέπεται η αποστολή ή η 
εξαγωγή των προϊόντων αυτών σε 
περίπτωση επιστροφής του 
πλεονεκτήματος που προκύπτει από το 
ειδικό καθεστώς εφοδιασμού ή, όσον 

4.  Δεδομένου ότι οι ποσότητες τις οποίες 
αφορά το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού, 
περιορίζονται στις ανάγκες εφοδιασμού των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών, το σύστημα 
αυτό δεν εμποδίζει την ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, τα 
οικονομικά πλεονεκτήματα του ειδικού 
καθεστώτος εφοδιασμού δεν θα πρέπει να 
δημιουργούν εκτροπές του εμπορίου όσον 
αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ωστόσο, 
πρέπει να επιτρέπεται η αποστολή προς την 
υπόλοιπη Κοινότητα ή η εξαγωγή προς 
τρίτες χώρες των μεταποιημένων 
προϊόντων ή των προϊόντων που 
απετέλεσαν αντικείμενο συμπληρωματικών 
εργασιών κατασκευής ή επαρκούς 
ματαποίησης  με σκοπό την προώθηση του 
περιφερειακού ή παραδοσιακού εμπορίου 
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αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα, 
προκειμένου να διευκολυνθεί το 
περιφερειακό εμπόριο ή το εμπόριο μεταξύ 
δύο πορτογαλικών εξόχως απόκεντρων 
περιοχών. Πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη οι παραδοσιακές ροές συναλλαγών 
όλων των εξόχως απόκεντρων περιοχών με 
τις τρίτες χώρες και, κατά συνέπεια, να 
επιτραπεί για όλες τις περιοχές αυτές η 
εξαγωγή μεταποιημένων προϊόντων που 
ανταποκρίνονται στις παραδοσιακές 
εξαγωγές. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν 
εφαρμόζεται εξάλλου στις παραδοσιακές 
αποστολές μεταποιημένων προϊόντων· για 
λόγους σαφήνειας, πρέπει να οριστεί η 
περίοδος αναφοράς για τον καθορισμό των 
εν λόγω ποσοτήτων που παραδοσιακά 
εξάγονται ή αποστέλλονται.

και κυρίως του εμπορίου μεταξύ των 
διαφόρων εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πέρα από την ένδειξη "μεταποιημένα προϊόντα" που αναφέρεται στα προϊόντα που προκύπτουν 
από τις εργασίες που προβλέπονται στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, όπως 
αυτό καθορίστηκε από τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα στον οποίο παραπέμπει ο κανονισμός 
της Επιτροπής αριθ. 20/2002/ΕΚ, της 28ης Δεκεμβρίου 2001, με σκοπό την παροχή 
δυνατότητας (επαν)εξαγωγής προς τρίτες χώρες ή (επαν)αποστολής προς την υπόλοιπη 
Κοινότητα, θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα προϊόντα που προκύπτουν από εργασίες 
ενεργητικής τελειοποίησης στο καθεστώς της οποίας αναφέρεται επίσης, για τον ίδιο σκοπό, ο 
προαναφερόμενος κανονισμός του 2001, σχετικά με τους όρους εφαρμογής των POSEI-
Γεωργίας.

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 18

18.  Θα πρέπει να στηριχθούν οι 
παραδοσιακές δραστηριότητες όσον αφορά 
την κτηνοτροφία. Προκειμένου να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες της τοπικής 
κατανάλωσης των ΥΓΔ και της Μαδέρας, 
πρέπει να επιτραπεί η εισαγωγή χωρίς 
δασμούς και υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
από τρίτες χώρες αρσενικών βοοειδών που 

18.  Θα πρέπει να στηριχθούν οι 
παραδοσιακές δραστηριότητες όσον αφορά 
την κτηνοτροφία. Προκειμένου να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες της τοπικής 
κατανάλωσης των ΥΓΔ και της Μαδέρας, 
πρέπει να επιτραπεί η εισαγωγή χωρίς 
δασμούς και υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
από τρίτες χώρες αρσενικών βοοειδών που 
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προορίζονται για πάχυνση, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις και στο πλαίσιο ενός ετήσιου 
ανώτατου ορίου. Πρέπει να διατηρηθεί η 
δυνατότητα που παρέχεται στην Πορτογαλία 
στο πλαίσιο του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1782/2003 σχετικά με τη μεταφορά 
δικαιωμάτων πριμοδότησης για τη 
θηλάζουσα αγελάδα από την ηπειρωτική 
χώρα στις Αζόρες καθώς και να 
προσαρμοστεί το μέτρο αυτό στο νέο 
περιεχόμενο της στήριξης προς τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές.

προορίζονται για πάχυνση, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις και στο πλαίσιο ενός ετήσιου 
ανώτατου ορίου. Πρέπει να διατηρηθεί η 
δυνατότητα που παρέχεται στην Πορτογαλία 
στο πλαίσιο του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1782/2003 σχετικά με τη μεταφορά 
δικαιωμάτων πριμοδότησης για τη 
θηλάζουσα αγελάδα από την ηπειρωτική 
χώρα στις Αζόρες καθώς και να 
προσαρμοστεί το μέτρο αυτό στο νέο 
περιεχόμενο της στήριξης προς τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές. Προκειμένου να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες της τοπικής 
κατανάλωσης των ΥΓΔ, πρέπει να 
επιτραπεί η εισαγωγή χωρίς δασμούς από 
τρίτες χώρες ειδών ίππων, βοών, 
βουβάλων, και αιγοπροβάτων που 
προορίζονται για πάχυνση υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις και στο πλαίσιο ενός ετήσιου 
ανώτατου ορίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βοείου κρέατος ποιότητας αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, εναλλακτική δυνατότητα στη γαλακτοκομική παραγωγή. Οι εισαγωγές 
ζώων διαφόρων ειδών προερχόμενων από τρίτες χώρες και προσαρμοσμένων στο τοπικό 
πλαίσιο θα καθιστούσαν δυνατή την ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής κατανάλωσης και 
τη διευκόλυνση της προοδευτικής εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 33
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση

2.  Ο περιορισμός που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, δεν εφαρμόζεται στα 
μεταποιημένα προϊόντα στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές για τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα που έχουν 
λάβει ενίσχυση βάσει του ειδικού 
καθεστώτος εφοδιασμού:

2. Ο περιορισμός που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, δεν εφαρμόζεται στα 
μεταποιημένα προϊόντα ή στα προϊόντα που 
απετέλεσαν αντικείμενο συμπληρωματικών 
εργασιών κατασκευής ή επαρκούς 
μεταποίησης στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 
προϊόντα που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει 
του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού και
εξήχθησαν σε τρίτες χώρες ή απεστάλησαν 
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στην υπόλοιπη Κοινότητα, στο πλαίσιο 
περιφερειακούς ή παραδοσιακού εμπορίου 
τηρουμένων των όρων που προβλέπονται 
στο άρθρο 26, παράγραφος 2.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία ακολουθεί το πνεύμα της τροπολογίας επί της αιτιολογικής σκέψης 4. Το 
παραδοσιακό εμπόριο αποτελείται από παραδοσιακές αποστολές προς την υπόλοιπη Κοινότητα 
και, κατ' αναλογία, από τις παραδοσιακές εξαγωγές προς τρίτες χώρες, εξαγωγές οι οποίες, 
κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, είχαν χαρακτήρα τρέχοντα, τακτικό και 
σημαντικό, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (πέμπτο 
τμήμα) όπως προκύπτει από την απόφαση της 15ης Μαΐου 2003 επί της υπόθεσης -282/00 
"Rrefinarias de Açúcar Reunidas, SA (RAR)" κατά "Sociedade de Indústrias Agricolas 
Açoreanas, SA (SINAGA)". Δυνάμει της απόφασης αυτής, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι το 
αιτούν δικαστήριο είναι αρμόδιο να εκτιμήσει εάν υπάγονται στην περίπτωση αυτή εξαγωγές 
ζάχαρης από τις Αζόρες προς το ηπειρωτικό τμήμα της Πορτογαλίας.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 34
Άρθρο 9, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Τα κοινοτικά προγράμματα 
υποστήριξης έχουν ως στόχο να 
ενθαρρύνουν τον εφοδιασμό των τοπικών 
αγορών με αγροτικά προϊόντα, καθώς και 
την παραγωγή τοπικών προϊόντων, κυρίως 
υπό το πρίσμα της γενετικής κληρονομιάς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες διαδρομές από και προς τα νησιά, δεν θα ήταν δυνατόν να 
υποστηριχθεί η άποψη ότι θα πρέπει η αγροτική οικονομία να βασίζεται στις μαζικές εξαγωγές 
και εισαγωγές σημαντικών ποσοτήτων τροφίμων. Η παραγωγή περιφερειακών προϊόντων 
ποιότητας θα αποτελούσε, σε προοπτική χρόνου, ελέγχου εξαγωγικής ανταγωνιστικότητας. Η 
τοπική ταυτότητα, που θα ενισχυόταν επίσης κατ' αυτόν το τρόπο με την παραγωγή ιδιαίτερων 
προϊόντων, συνιστά εξάλλου σημαντικό παράγοντα από τουριστικής απόψεως. Ένας υψηλός 
βαθμός αυτοεφοδιασμού χάρη στο περιφερειακό εμπόριο, καθώς και οι μικρές και μεσαίες 
τοπικές μεταποιητικές βιομηχανίες θα συνέβαλαν στη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και 
της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων χάρη στη δημιουργία, επί τόπου, προστιθέμενης 
αξίας. 
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 35
Άρθρο 9, παράγραφος 1β (νέα)

1β.  Τα κοινοτικά προγράμματα 
περιλαμβάνουν τη στήριξη της βελτίωσης 
του περιβάλλοντος και του αγροτικού 
χώρου, καθώς και της εκμετάλλευσης των 
γαιών και της χωροταξίας του αγροτικού 
χώρου χάρη στην προώθηση μιας 
βιώσιμης αγροτικής διαχείρισης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση των μεθόδων εκμετάλλευσης των γαιών συμβάλλει σε ένα βιώσιμο σχεδιασμό της 
αγροτικής οικονομίας· η βελτίωση του περιβάλλοντος και του αγροτικού χώρου μπορεί σε ένα 
μεγάλο αριθμό εξόχως απόκεντρων περιοχών, να συμβάλει όχι μόνο στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των τοπικών πληθυσμών, αλλά και στην ενίσχυση του τομέα του 
τουρισμού.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 36
Άρθρο 19, παράγραφος 2, εδάφιο 3

Η Πορτογαλία ανακοινώνει κατ' έτος στην 
Επιτροπή την πρόοδο που σημειώνουν οι 
εργασίες μετατροπής και αναδιάρθρωσης 
των εκτάσεων που είναι φυτεμένες με άμεσα 
παραγωγικές υβριδικές ποικιλίες αμπέλου 
των οποίων απαγορεύεται η καλλιέργεια.

Η Πορτογαλία ανακοινώνει κατ' έτος στην 
Επιτροπή τα στοιχεία που έχει λάβει από 
τις Αζόρες και τη Μαδέρα σχετικά με την 
πρόοδο που σημειώνουν οι εργασίες 
μετατροπής και αναδιάρθρωσης των 
εκτάσεων που είναι φυτεμένες με άμεσα 
παραγωγικές υβριδικές ποικιλίες αμπέλου 
των οποίων απαγορεύεται η καλλιέργεια.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ακολουθεί το πνεύμα της δυνατότητας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16, 
παράγραφος 2, του κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. 1493/1999/ΕΚ στο πλαίσιο των 
διατάξεων σχετικά με την πληροφόρηση (κεφάλαιο ΙV) όσον αφορά τις δυνατότητες παραγωγής 
(τίτλος ΙΙ) και με τις οποίες καλούνται τα κράτη μέλη να προβούν σε απογραφή των 
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δυνατοτήτων αμπελοοινικής παραγωγής σε περιφερειακή βάση.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 37
Άρθρο 20, παράγραφος 4, εδάφιο 2

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 26 
παράγραφος 2. Οι λεπτομέρειες αυτές 
προσδιορίζουν ιδίως την ποσότητα νωπού 
γάλακτος παραγόμενου τοπικώς που πρέπει 
να αναμειγνύεται με το γάλα UHT εξ 
ανασυστάσεως, όπως αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 26 
παράγραφος 2. Οι λεπτομέρειες αυτές 
προσδιορίζουν ιδίως την ποσότητα νωπού 
γάλακτος παραγόμενου τοπικώς που πρέπει 
να αναμειγνύεται με το γάλα UHT εξ 
ανασυστάσεως, όπως αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο. Μια τέτοια ποσότητα καθίσταται 
υποχρεωτική σε περίπτωση που δεν 
φαίνεται εξασφαλισμένη η διοχέτευση της 
τοπικής παραγωγής.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο την ελάφρυνση της υποχρέωσης που έχει επιβληθεί στη 
Μαδέρα να αναμειγνύει μια ελάχιστη ποσότητα νωπού γάλακτος παραγόμενου τοπικώς, χωρίς 
ωστόσο να παύει να  επιμένει στην εξασφάλιση της διοχέτευσης της τοπικής παραγωγής

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 38
Άρθρο 24, παράγραφος 2

2.  Η Κοινότητα χρηματοδοτεί τα μέτρα που 
προβλέπονται στους τίτλους II και III του 
παρόντος κανονισμού μέχρι ανωτάτου 
ετησίου ποσού ίσου προς:

- για τα ΥΓΔ: 84,7 εκατ. ευρώ,
- για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 77,3 εκατ. 
ευρώ,
- για τις Καναρίους Νήσους: 127,3 εκατ.          
ευρώ.

Η Κοινότητα χρηματοδοτεί τα μέτρα που 
προβλέπονται στους τίτλους II και III του 
παρόντος κανονισμού μέχρι ανωτάτου 
ετησίου ποσού ίσου προς:

- για τα ΥΓΔ: 85,7 εκατ. ευρώ,
- για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 80,3 εκατ. 
ευρώ,
- για τις Καναρίους Νήσους: 131,3 εκατ.          
ευρώ.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Ενόψει των ανώτατων ετήσιων ποσών που υπολογίζονται με βάση τον μέσο όρο των ποσών 
που δαπανήθηκαν για τη χρηματοδότηση των ειδικών καθεστώτων εφοδιασμού(RSA) κατά την 
περίοδο αναφοράς 2002-2004 (περίοδος πραγματικής εφαρμογής των ειδικών καθεστώτων 
εφοδιασμού), και αντίθετα με την περίοδο 2001-2003, τα ποσά που προβλέπονται για τα ΥΓΔ, 
τις Αζόρες και τη Μαδέρα καθώς και για τις Καναρίους Νήσους θα πρέπει να αυξηθούν 
αντιστοίχως κατά 1,3 και 4 εκατ. ευρώ.

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 39
Άρθρο 24, παράγραφος 2,

2.  Η Κοινότητα χρηματοδοτεί τα μέτρα που 
προβλέπονται στους τίτλους II και III του 
παρόντος κανονισμού μέχρι ανωτάτου 
ετησίου ποσού ίσου προς:

2. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί τα μέτρα που 
προβλέπονται στους τίτλους II και III του 
παρόντος κανονισμού μέχρι ανωτάτου 
ετησίου ποσού που υπολογίζεται με βάση 
τα ποσά που δαπανήθηκαν για τη 
χρηματοδότηση του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού κατά την περίοδο αναφοράς 
2004 για τα ΥΓΔ, τον μέσο όρο των ετών 
2002, 2003 και 2004 για τη Μαδέρα, τις 
Αζόρες και τις Καναρίους Νήσους, και με 
βάση τα ανώτατα όρια δαπανών που 
εφαρμόζονται όσον αφορά τη στήριξη της 
τοπικής παραγωγής.

- για τα ΥΓΔ: 84,7 εκατ. ευρώ,
- για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 77,3 εκατ. 
ευρώ,
- για τις Καναρίους Νήσους: 127,3 εκατ.          
ευρώ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα συμβιβασμού με την τροπολογία του εισηγητή, η λύση που προτείνω επιτρέπει το 
συνδυασμό των διαφορετικών καταστάσεων των διαφόρων ΕΑΠ. Πράγματι, βασιζόμενη 
αποκλειστικά στις ιστορικές αναφορές 2001-2003 προκειμένου να καθορίσει το συνολικό ποσό 
του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο καθεστώς εφοδιασμού η Επιτροπή  αγνοεί τον 
προοδευτικό χαρακτήρα του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού που ήταν ιδιαίτερα 
σημαντικός το 2004, ιδίως στα ΥΓΔ.



AM\565946EL.doc 9/10 PE 357.829v01-00

EL

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 40
Άρθρο 24, παράγραφος 2α, (νέα)

2α.  Στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασμού οι εισαγωγικοί δασμοί επί των 
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 1, που έχουν ήδη καταβληθεί 
επανακαταλογίζονται στα ετήσια ποσά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η απαλλαγή από τους τελωνειακού εισαγωγικούς δασμούς που επιβάλλονται επί των προϊόντων 
που καλύπτονται από τα RSA και προέρχονται από τρίτες χώρες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
στα ανώτατα ετήσια ποσά που χορηγούνται στις ΕΑΠ, σε περίπτωση κατά την οποία, για 
εμπορικούς ή άλλους λόγους οι ΕΑΠ έχουν παύσει να επωφελούνται. Εν προκειμένω, τα ποσά 
των κοινοτικών ενισχύσεων που διατίθενται για τον εφοδιασμό τους θα περιορίζονται 
σημαντικά από την καταβολή εισαγωγικών δασμών.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 41
Άρθρο 24, παράγραφος 3

3.  Τα ποσά που χορηγούνται ετησίως στα 
προγράμματα του τίτλου II, δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσά:

- για τα ΥΓΔ: 20,7 εκατ. ευρώ,
- για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 17,7 εκατ. 
ευρώ,
- για τις Καναρίους Νήσους: 72,7 εκατ. 
ευρώ.

3.  Τα ποσά που χορηγούνται ετησίως στα 
προγράμματα του τίτλου II, δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσά:

- για τα ΥΓΔ: 21,7 εκατ. ευρώ,
- για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 20,3 εκατ. 
ευρώ,
- για τις Καναρίους Νήσους: 76,7 εκατ. 
ευρώ.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Εν όψει των ανώτατων ετήσιων ποσών που υπολογίζονται με βάση τον μέσο όρο των ποσών 
που δαπανήθηκαν για τη χρηματοδότηση των RSA κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2004 
(περίοδος πραγματικής εφαρμογής των ειδικών καθεστώτων εφοδιασμού) και αντίθετα με την 
περίοδο 2001-2003 τα ποσά που προβλέπονται για τα ΥΓΔ, τις Αζόρες και τη Μαδέρα και της 
Καναρίους Νήσους, πρέπει να αυξηθούν αντίστοιχα κατά 1,3 και 4 εκατ. ευρώ.
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