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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση 
ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή. Είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξάγει τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και εκπόνηση κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων, διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

(4) Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση 
ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή. Είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξάγει τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και εκπόνηση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
μπορεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
κατόπιν αίτησης είτε του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είτε του Συμβουλίου 
σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 4 
της Συνθήκης για την Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Έτσι παρέχεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο η δυνατότητα να διαμορφώσουν τις 
απόψεις τους με βάση την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) «κόστος συναλλαγής»: το κόστος που 
συνδέεται με μια δέσμευση, αλλά δεν 
καταλογίζεται άμεσα στην υλοποίησή της·

(ια) «κόστος συναλλαγής»: το κόστος που 
συνδέεται με μια δέσμευση, και το οποίο 
δημιουργείται έμμεσα από την υλοποίησή 
της·

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιη) «φυσική καταστροφή»: ένα φυσικό 
γεγονός βιοτικής ή αβιοτικής φύσεως που 
οδηγεί σε σημαντικές διαταραχές των 
συστημάτων γεωργικής παραγωγής και 
των δασικών δομών, προκαλώντας εν τέλει 
σημαντικές οικονομικές ζημιές στους 
τομείς της γεωργίας και των δασών·

(ιη) «φυσική καταστροφή»: ένα φυσικό 
γεγονός βιοτικής ή αβιοτικής φύσεως που 
οδηγεί σε σημαντικές διαταραχές των 
συστημάτων γεωργικής παραγωγής και 
των δασικών δομών, προκαλώντας εν τέλει 
σημαντικές οικονομικές ζημιές στους 
τομείς της γεωργίας ή των δασών·

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ) «καταστροφικό συμβάν»: ένα 
απρόβλεπτο συμβάν βιοτικής ή αβιοτικής 
φύσεως, οφειλόμενο σε ανθρώπινη 
δραστηριότητα, το οποίο οδηγεί σε 
σημαντικές διαταραχές των συστημάτων 
γεωργικής παραγωγής και των δασικών 
δομών, προκαλώντας εν τέλει σημαντικές 
οικονομικές ζημιές στους τομείς της 
γεωργίας και των δασών·

(ιθ) «καταστροφικό συμβάν»: ένα 
απρόβλεπτο συμβάν βιοτικής ή αβιοτικής 
φύσεως, οφειλόμενο σε ανθρώπινη 
δραστηριότητα, το οποίο οδηγεί σε 
σημαντικές διαταραχές των συστημάτων 
γεωργικής παραγωγής και των δασικών 
δομών, προκαλώντας εν τέλει σημαντικές 
οικονομικές ζημιές στους τομείς της 
γεωργίας ή των δασών·
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ανταγωνιστικότητα της γεωργίας· (1) ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και 
της δασοκομίας·

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αποκατάσταση και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών Natura 2000 και της
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, και της 
κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων·

(α) αποκατάσταση και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών Natura 2000 και των 
συστημάτων γεωργίας υψηλής φυσικής 
αξίας, και της κατάστασης των 
ευρωπαϊκών τοπίων·

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε έναν από τους στόχους και για 
κάθε μία από τις προτεραιότητες της 
Ένωσης που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, η Επιτροπή προσδιορίζει 
επακριβή δέσμη στόχων και σκοπών και 
παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή αντανακλά την απόφαση του Κοινοβουλίου να επικεντρωθεί πιο πολύ η 
πολιτική στα αποτελέσματα των δράσεων της ΕΕ και στην αποτίμηση του βαθμού υλοποίησής 
τους.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος προσδιορίζει σαφώς 
στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
τις ανάγκες του σε συνάρτηση με τις 
προτεραιότητες της Ένωσης καθώς και 
δείκτες που παρέχουν στην Επιτροπή τη 
δυνατότητα να παρακολουθεί την 
υλοποίηση των αποτελεσμάτων.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή αντανακλά την απόφαση του Κοινοβουλίου να επικεντρωθεί πιο πολύ η 
πολιτική στα αποτελέσματα των δράσεων της ΕΕ και στην αποτίμηση του βαθμού υλοποίησής 
τους.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά γενικό κανόνα, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η στήριξη 
της ΕΕ επικεντρώνεται στις αγροτικές 
περιοχές, όπου είναι περισσότερο 
αναγκαία.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή αντανακλά την απόφαση του Κοινοβουλίου για μεγαλύτερη έμφαση στα 
αποτελέσματα των δράσεων της ΕΕ.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τον προσδιορισμό, από το κράτος (i) τον προσδιορισμό, από το κράτος 
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μέλος, όλων των αρχών που αναφέρονται 
στο άρθρο 72 παράγραφος 2 και, 
ενημερωτικά, συνοπτική περιγραφή της 
δομής διαχείρισης και ελέγχου·

μέλος, όλων των αρχών που αναφέρονται 
στο άρθρο 72 παράγραφος 2 και 
περιγραφή της δομής διαχείρισης και 
ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας επαλήθευσης και ελέγχου 
των μέτρων και των επιμέρους μέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης· προϋπόθεση για 
την έγκριση του προγράμματος 
περιφερειακής ανάπτυξης είναι ότι η 
Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι η δομή 
διαχείρισης και ελέγχου είναι αποδοτική 
και αποτελεσματική·

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη 
μέλη, θεσπίζει αποτελεσματικά εργαλεία, 
συμπεριλαμβανομένων των σαφών και μη 
επιδεχόμενων παρερμηνείας κριτηρίων 
επιλογής, προκειμένου να μετριαστεί ο 
κίνδυνος παράτυπης διπλής 
χρηματοδότησης από άλλα ταμεία της 
ΕΕ ή των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού προβλέπει χρηματοδότηση πολλών (νέων) μέτρων από πηγές άλλες εκτός 
από το ΕΓΤΑΑ, είτε της ΕΕ είτε των κρατών μελών. Αυτή η ποικιλία των πηγών
χρηματοδότησης εμπεριέχει υψηλό κίνδυνο παράτυπης διπλής χρηματοδότησης ο οποίος πρέπει 
να μετριαστεί.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 
στοιχείο γ) πρέπει να ισούται με το 120 % 
της ετήσιας ενίσχυσης που έλαβε ο 

7. Η Επιτροπή αποσαφηνίζει περαιτέρω 
τους στόχους αυτού του μέτρου και 
θεσπίζει σαφή κριτήρια και 
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δικαιούχος στο πλαίσιο του καθεστώτος 
για τους γεωργούς μικρών 
εκμεταλλεύσεων.

αποτελεσματικούς ελέγχους προκειμένου 
να αποφεύγονται οποιεσδήποτε 
καταχρηστικές ενέργειες. 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού, η στήριξη δυνάμει αυτού του μέτρου καλύπτει επίσης 
ετήσιες πληρωμές για γεωργούς οι οποίοι, κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησής τους για 
στήριξη, συμμετέχουν στο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων επί ένα 
τουλάχιστον έτος, και οι οποίοι δεσμεύονται να μεταβιβάσουν μόνιμα ολόκληρη την 
εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης σε ένα άλλο γεωργό. Δεν είναι 
σαφές τι επιδιώκεται να επιτευχθεί με αυτό το μέτρο. Μοιάζει να είναι στήριξη εισοδήματος ή 
συνταξιοδοτικό σχέδιο για γεωργούς που μεταβιβάζουν μόνιμα ολόκληρη την εκμετάλλευσή 
τους. Δεν είναι σαφές γιατί θα έπρεπε αυτή η στήριξη να χρηματοδοτείται από τον πυλώνα ΙΙ. 
Προτείνεται συνεπώς η διαγραφή αυτού του δευτερεύοντος μέτρου εκτός κι αν παρασχεθούν οι 
αναγκαίες αποσαφηνίσεις σχετικά με τους στόχους και σκοπούς και εκτός κι αν θεσπιστούν 
σαφή κριτήρια και αποτελεσματικοί έλεγχοι των οποίων αποστολή θα είναι η αποφυγή 
καταχρηστικών ενεργειών από γεωργούς που προσπαθούν να αποσπάσουν την στήριξη μέσω, 
για παράδειγμα, τυπικής μεταβίβασης της εκμετάλλευσης σε μέλος της οικογένειάς τους.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) μελέτες και επενδύσεις που 
συνδέονται με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
χωριών και των αγροτικών τοπίων, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κοινωνικο-οικονομικών πτυχών·

(στ) μελέτες και επενδύσεις που 
συνδέονται με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, 
των τοποθεσιών υψηλής περιβαλλοντικής 
αξίας, των χωριών και των αγροτικών 
τοπίων, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, 
καθώς και πρωτοβουλίες 
ευαισθητοποίησης στις περιβαλλοντικές 
πτυχές·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) επενδύσεις που στοχεύουν στη 
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και στη 
μετατροπή κτιρίων ή άλλων 
εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε 
αγροτικούς οικισμούς, με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την 
αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
του οικισμού.

(ζ) επενδύσεις που στοχεύουν στη 
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και στη 
μετατροπή κτιρίων ή άλλων 
εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός και
κοντά σε αγροτικούς οικισμούς, με στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την 
αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
του οικισμού.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες 
παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό 
των ΜΜΕ.

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες 
παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται 
επίσημα από την αρμόδια αρχή των 
κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες 
παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό 
των ΜΜΕ ή που καλύπτονται από τις 
νομοθεσίες των κρατών μελών.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη χορηγείται στους γεωργούς 
και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών και 
ενώσεις ιδιοκτητών δασών, αντίστοιχα. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 
μπορεί επίσης να χορηγείται και σε άλλους 
διαχειριστές γης.

2. Η στήριξη χορηγείται στους γεωργούς 
και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών και 
ενώσεις ιδιοκτητών δασών, αντίστοιχα, 
καθώς και στους ιδιοκτήτες ή δημόσιους 
διαχειριστές δασών που δεν 
χρηματοδοτούνται από τα εθνικά 
δημόσια ταμεία. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί επίσης 
να χορηγείται και σε άλλους διαχειριστές 
γης.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να 
οριοθετηθούν σαφώς οι στόχοι μεταξύ 
του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα της 
ΚΓΠ και προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι η απόφαση χρηματοδότησης ενός 
μέτρου από ένα πυλώνα βασίζεται στην 
συμβολή του μέτρου στην επίτευξη των 
στόχων του πυλώνα.

Αιτιολόγηση

Ενώ οι άμεσες ενισχύσεις του πυλώνα Ι θα συνεισφέρουν κατά πάσα πιθανότητα στα γεωργικά 
εισοδήματα, ο κανονισμός για την αγροτική ανάπτυξη (πυλώνας ΙΙ) περιλαμβάνει επίσης 
εργαλείο σταθεροποίησης του εισοδήματος με το οποίο παρέχονται αποζημιώσεις σε αγρότες 
που υφίστανται σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους. Είναι ανάγκη να οριοθετηθούν σαφώς οι 
στόχοι μεταξύ του πυλώνα Ι και του πυλώνα ΙΙ και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η απόφαση 
χρηματοδότησης ενός μέτρου από ένα πυλώνα βασίζεται στην συμβολή του μέτρου στην 
επίτευξη των στόχων του πυλώνα.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Τα κράτη μέλη διατηρούν το επίπεδο 
προσπαθειών που κατέβαλαν κατά την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 
διαθέτουν τουλάχιστον το 25 % της 
συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε 
κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
για τον μετριασμό της αλλαγής του 
κλίματος και την προσαρμογή και τη 
διαχείριση γης, μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη 
βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε 
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περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτυγχάνεται η κατανομή πόρων όπως αναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 
28, πρέπει το κείμενό της να ενσωματωθεί στις υποχρεωτικές διατάξεις.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η ενίσχυση χορηγείται με βάση τις 
συνήθεις δαπάνες ή τις πρόσθετες δαπάνες 
και το απολεσθέν εισόδημα, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι σχετικοί υπολογισμοί
είναι επαρκείς και ακριβείς, και 
πραγματοποιούνται εκ των προτέρων βάσει 
σωστού, δίκαιου και επαληθεύσιμου 
υπολογισμού. Για το σκοπό αυτό, ένας 
φορέας ανεξάρτητος από τις αρχές που 
είναι αρμόδιες για τους υπολογισμούς και 
διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία 
παρέχει πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει 
την ορθότητα και την ακρίβεια των 
υπολογισμών. Το εν λόγω πιστοποιητικό 
συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης.

2. Όταν η ενίσχυση χορηγείται με βάση τις 
συνήθεις δαπάνες ή τις πρόσθετες δαπάνες 
και το απολεσθέν εισόδημα, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι σχετικοί υπολογισμοί 
είναι επαρκείς και ακριβείς, και 
πραγματοποιούνται εκ των προτέρων βάσει 
σωστού, δίκαιου και επαληθεύσιμου 
υπολογισμού. Για το σκοπό αυτό, ένας 
φορέας ανεξάρτητος από τις αρχές που
είναι αρμόδιες για τους υπολογισμούς και 
διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία 
παρέχει πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει 
την ορθότητα και την ακρίβεια των 
υπολογισμών. Το εν λόγω πιστοποιητικό 
συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης. Πριν την έγκριση 
των προγραμμάτων, η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά στοιχεία 
να περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς 
και ότι οι κύριες υποθέσεις και 
παράμετροι είναι οι δέουσες.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροποποίηση άπτεται των προβλημάτων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχέση 
με τον καθορισμό του ύψους των ενισχύσεων (βλ. παρ. 97 της ειδικής έκθεσης 7/2011).
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να αποδείξει την πρόοδο και τα 
επιτεύγματα της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης και να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα και τη συνάφεια των 
παρεμβάσεων της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης·

(α) να αξιολογήσει με αυστηρότητα και 
αντικειμενικότητα την πρόοδο και τα 
επιτεύγματα της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης και να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα και τη συνάφεια των 
παρεμβάσεων της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης·

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση συνιστά υπόδειξη.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
μπορεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 2(2), 6(2), 12(2), 
15(5), 16(9), 17(4), 19(6), 20(8), 21(4), 
22(3), 23(3), 29(10), 34(4), 35(5), 36(10), 
37(4), 43(2), 45(3), 46(6), 47(6), 51(4) και 
95 κατόπιν αίτησης είτε του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είτε του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Έτσι παρέχεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο η δυνατότητα να διαμορφώσουν τις 
απόψεις τους με βάση την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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