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ANEXĂ
Informații care trebuie incluse în raportul menționat la articolul 4
1.

Costuri suplimentare estimate. Se furnizează informații pentru fiecare tip de rom
(rom „agricol” și rom „sucrerie”) care beneficiază de rata redusă a taxelor indirecte
în cauză. Autoritățile franceze trebuie să completeze tabelul 1 cel puțin cu
următoarele informații, în cazul în care sunt disponibile. Informațiile furnizate în
tabel trebuie să fie suficiente pentru evaluarea costurilor suplimentare cu care se
confruntă producătorii din regiunile ultraperiferice franceze.
Tabelul 1
Guadelupa
(EUR)

Guyana
Franceză
(EUR)

Martinica
(EUR)

Réunion
(EUR)

Observ
ații2

Prețul trestiei de
zahăr (per 100 kg)
Prețul melasei (per
100 kg)
Costurile
de
transport (per kg)
Forța de muncă (per
hectolitru de alcool
pur - hlap)
Alți
factori
de
producție (per hlap)
Costuri
amortizarea

cu

Costurile
asigurare
conformității

de
a

Alte costuri1
Observații referitoare la tabel:

RO

(1)

A se furniza informații privind costurile legate de apă, energie și deșeuri, precum și alte costuri relevante.

(2)

A se furniza informații privind toate specificațiile și clarificările care stau la baza metodelor de calcul.
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2.

Alte subvenții. Autoritățile franceze trebuie să completeze tabelul 2, enumerând toate
celelalte măsuri de ajutor și de sprijin care vizează costurile de funcționare
suplimentare ale operatorilor economici aferente statutului de regiune ultraperiferică.
Tabelul 2

Măsura de
ajutor/sprijin Perioada2
1

Cheltuieli
Buget anuale, în
Sectorul
în
EUR
3
vizat
4
EUR (20192024)5

Ponderea din
buget
care
poate
fi
atribuită
compensării
costurilor
suplimentare6

Numărul
estimat de
Observații8
întreprinderi
beneficiare7

[listă]

Observații referitoare la tabel:
(1)

A se furniza informații privind identificarea și tipul măsurii (program, numărul ajutorului de stat etc.).

(2)

A se furniza informații privind anii vizați de măsură.

(3)

A se furniza informații doar privind măsurile orientate către sector.

(4)

A se furniza informații privind bugetul general al măsurii și privind sursele de finanțare.

(5)

A se furniza informații privind cheltuielile efective suportate an de an în perioada de monitorizare (2019-2024), în
cazul în care sunt disponibile.

(6)

A se furniza o estimare aproximativă, în % din bugetul general.

(7)

A se furniza o estimare aproximativă, atunci când este posibil.

(8)

A se furniza observații și clarificări.

3.

Impactul asupra bugetului public. Autoritățile franceze trebuie să completeze tabelul
3 furnizând suma totală (în EUR) a taxei nepercepute din cauza impozitării
diferențiate aplicate.
Tabelul 3.
2019 2020

2021

2022 2023 2024

Venit fiscal neîncasat

4.

RO

Impactul asupra performanței economice generale. Autoritățile franceze trebuie să
completeze tabelul 4, furnizând toate datele care demonstrează impactul cotei reduse
a taxelor indirecte vizate asupra dezvoltării socioeconomice a regiunilor
ultraperiferice. Indicatorii prevăzuți în tabel se referă la performanța sectorului
romului în raport cu performanța generală a economiei regionale. În cazul în care
unii indicatori nu sunt disponibili, se includ date alternative de raportare cu privire la
performanța socioeconomică generală a regiunilor ultraperiferice.
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Tabelul 4
Anul1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Observații2

Valoare adăugată brută la
nivel regional
În sectorul romului
În sectorul trestie-zahăr-rom
Ocuparea forței de muncă în
distileriile locale
Ocuparea forței de muncă în
sectorul trestie-zahăr-rom
Rata șomajului
Numărul de întreprinderi
active
Numărul de producători de
rom (inclusiv IMM-uri)
Suprafața de cultivare a
trestiei de zahăr (ha)
Indicele nivelului prețurilor
- Franța continentală
Indicele nivelului prețurilor
- regiuni
Număr de turiști - regiuni
Număr de turiști - distilerii
Observații referitoare la tabel:
(1)

este posibil să nu fie disponibile informații pentru toți anii menționați.

(2)

a se furniza observațiile și clarificările considerate relevante.

5.

Specificații cu privire la regim. Autoritățile franceze trebuie să completeze tabelul 5
pentru fiecare tip de rom (rom „agricol” și rom „sucrerie”) și pentru fiecare regiune
(Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica și Réunion). Dacă unii indicatori nu sunt
disponibili, se includ date alternative de raportare cu privire la specificațiile
regimului.
Tabelul 5

RO

3

RO

Cantitate (în hlap)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Producția de rom
Producția de rom tradițional
Vânzările locale de rom
Rom expediat în Franța continentală
Rom tradițional
continentală

expediat

în

Franța

Rom tradițional expediat în cadrul derogării
Rom expediat în alte state membre
Rom exportat în țări terțe
Rom exprimat ca procent din totalul
exporturilor suplimentare ale regiunilor
ultraperiferice (%)
Procentul de rom tradițional francez de pe
piața franceză continentală a romului (%)
Rata de creștere a pieței romului în Franța
continentală (%)
Rata de creștere a pieței băuturilor spirtoase
în Franța continentală (%)

6.

RO

Nereguli. Autoritățile franceze trebuie să furnizeze informații despre orice anchetă
referitoare la nereguli administrative, evaziune fiscală în cazul taxelor indirecte
vizate, contrabandă cu produsele alcoolice în cauză în contextul aplicării autorizației.
A se furniza informații detaliate, inclusiv cel puțin informații cu privire la natura
cazului, valoare și perioadă.

4

RO

7.

RO

Plângeri. În cadrul informațiilor furnizate, autoritățile franceze trebuie să semnaleze
dacă autoritățile locale, regionale sau naționale au primit reclamații cu privire la
aplicarea autorizării fie din partea beneficiarilor, fie din partea entităților
nebeneficiare.
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