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Amendement 12
Agnes Schierhuber

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In het kader van de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de in 2003 
ingevoerde hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
werden de klimaatverandering, 
hernieuwbare energie, het waterbeheer en
de biodiversiteit aangemerkt als cruciale 
nieuwe uitdagingen voor de landbouw in 
de EU.

(1)  In het kader van de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de in 2003 
ingevoerde hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
werden de klimaatverandering, 
hernieuwbare energie, het waterbeheer, de 
biodiversiteit en het afbouwen van de 
melkquota aangemerkt als cruciale nieuwe 
uitdagingen voor de landbouw in de EU.

Or. de

Motivering

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Amendement 13
Neil Parish 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Van groot belang is dat concrete acties 
die in het kader van deze prioriteiten 
worden genomen, worden versterkt in de 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1698/2005 van de Raad goedgekeurde
plattelandsontwikkelingsprogramma's.

(5) Wanneer de bestaande programma's 
voor plattelandsontwikkeling van de 
lidstaten onvoldoende relevante 
maatregelen als bedoeld in bijlage II 
behelzen, is het van groot belang dat 
concrete acties die in het kader van deze 
prioriteiten worden genomen, worden 
versterkt in de overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad goedgekeurde 
plattelandsontwikkelingsprogramma's.

Or. en
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Motivering

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Amendement 14
Esther De Lange 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Uit het in 2007 door 
Eurobarometer gehouden 
opinieonderzoek over de houding van de 
Europeanen tegenover dierwelzijn is 
gebleken dat een groot gedeelte (72%) van 
de Europeanen vindt dat de boeren 
vergoeding moeten krijgen voor de hogere 
kosten ten gevolge van scherpere 
welzijnseisen. Bovendien verlangt de 
Verklaring betreffende de bescherming 
van dieren die aan het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
gehecht is, dat de Gemeenschap en de 
lidstaten bij de opstelling en de 
tenuitvoerlegging van het landbouwbeleid 
ten volle rekening houden met de 
vereisten inzake het welzijn van dieren.

Or. en

Amendement 15
Agnes Schierhuber 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze Gemeenschapsprioriteiten zijn 
van zo groot belang dat de lidstaten ertoe 
moeten worden verplicht om in de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
concrete acties voor het aanpakken van de 

(6) Deze Gemeenschapsprioriteiten zijn 
van zo groot belang dat de lidstaten een 
aanzienlijk deel van de concrete acties in 
de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
voor het aanpakken van de nieuwe 
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nieuwe uitdagingen op te nemen. uitdagingen opnemen, zij het alleen als de 
lidstaten aan deze 
Gemeenschapsprioriteiten tot dusver 
onvoldoende belang hebben toegekend.

Or. de

Motivering

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Amendement 16
Agnes Schierhuber 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Krachtens artikel 10 van Verordening 
(EG) nr. 1698/2005 kunnen de bij Besluit 
2006/144/EG van de Raad vastgestelde 
communautaire strategische richtsnoeren 
voor plattelandsontwikkeling 
(programmeringsperiode 2007-2013) 
worden herzien om met name rekening te 
houden met ingrijpende veranderingen van 
de communautaire prioriteiten. Daarom 
dienen de lidstaten ertoe te worden 
verplicht om naar aanleiding van de 
herziening van de communautaire 
strategische richtsnoeren hun nationale 
strategische plannen te herzien zodat de 
programma's op een andere context kunnen 
worden afgestemd.

(7) Krachtens artikel 10 van Verordening 
(EG) nr. 1698/2005 kunnen de bij Besluit 
2006/144/EG van de Raad vastgestelde 
communautaire strategische richtsnoeren 
voor plattelandsontwikkeling
(programmeringsperiode 2007-2013) 
worden herzien om met name rekening te 
houden met ingrijpende veranderingen van 
de communautaire prioriteiten. Daarom 
dienen de lidstaten te worden aangespoord
om naar aanleiding van de herziening van 
de communautaire strategische 
richtsnoeren hun nationale strategische 
plannen te herzien zodat de programma's 
op een andere context kunnen worden 
afgestemd.

Or. de

Motivering

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 
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Amendement 17
Neil Parish 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Krachtens artikel 10 van Verordening 
(EG) nr. 1698/2005 kunnen de bij Besluit 
2006/144/EG van de Raad vastgestelde 
communautaire strategische richtsnoeren 
voor plattelandsontwikkeling 
(programmeringsperiode 20072013) 
worden herzien om met name rekening te 
houden met ingrijpende veranderingen van 
de communautaire prioriteiten. Daarom 
dienen de lidstaten ertoe te worden 
verplicht om naar aanleiding van de 
herziening van de communautaire
strategische richtsnoeren hun nationale 
strategische plannen te herzien zodat de 
programma's op een andere context kunnen 
worden afgestemd.

(7) Krachtens artikel 10 van Verordening 
(EG) nr. 1698/2005 kunnen de bij Besluit 
2006/144/EG van de Raad vastgestelde 
communautaire strategische richtsnoeren 
voor plattelandsontwikkeling 
(programmeringsperiode 20072013) 
worden herzien om met name rekening te 
houden met ingrijpende veranderingen van 
de communautaire prioriteiten. Daarom 
dienen de lidstaten die nog geen passende 
maatregelen hebben genomen ertoe te 
worden verplicht om naar aanleiding van 
de herziening van de communautaire 
strategische richtsnoeren hun nationale 
strategische plannen te herzien zodat de 
programma's op een andere context kunnen 
worden afgestemd.

Or. en

Motivering

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Amendement 18
Neil Parish 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De voorschriften inzake de inhoud van 
de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
moeten op de nieuwe vereisten worden 
afgestemd. Een open lijst van soorten 
concrete acties moet worden vastgesteld als 
hulpmiddel voor de lidstaten bij het 

(9) De voorschriften inzake de inhoud van 
de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
moeten waar nodig op de nieuwe vereisten 
worden afgestemd. Een open lijst van 
soorten concrete acties moet worden 
vastgesteld als hulpmiddel voor de 
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identificeren van maatregelen die geschikt 
zijn om de nieuwe uitdagingen binnen het 
rechtskader voor plattelandsontwikkeling 
aan te pakken.

lidstaten bij het identificeren van 
maatregelen die geschikt zijn om de 
nieuwe uitdagingen binnen het rechtskader 
voor plattelandsontwikkeling aan te 
pakken.

Or. en

Motivering

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Amendement 19
Agnes Schierhuber 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De voorschriften inzake de inhoud van 
de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
moeten op de nieuwe vereisten worden 
afgestemd. Een open lijst van soorten 
concrete acties moet worden vastgesteld als 
hulpmiddel voor de lidstaten bij het 
identificeren van maatregelen die geschikt 
zijn om de nieuwe uitdagingen binnen het 
rechtskader voor plattelandsontwikkeling 
aan te pakken.

(9) De voorschriften inzake de inhoud van 
de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
moeten op de nieuwe vereisten worden 
afgestemd. Een open lijst van soorten 
concrete acties moet worden vastgesteld als 
hulpmiddel voor de lidstaten bij het 
identificeren van maatregelen die geschikt 
zijn om de nieuwe uitdagingen binnen het 
rechtskader voor plattelandsontwikkeling 
aan te pakken. Deze lijst kan al 
naargelang de behoeften van elk van de 
lidstaten later worden aangevuld.

Or. de

Motivering

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 
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Amendement 20
Elisabeth Jeggle 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Voorts is een aanpassing van de 
verordening nodig met betrekking tot de 
betalingen voor nadelen door de 
natuurlijke gesteldheid in berggebieden 
en in andere benadeelde gebieden. De 
huidige regeling, die berust op 
Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de 
Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de 
Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en 
instelling van een aantal verordeningen1, 
met looptijd tot 2009, moet tot het einde 
van de huidige programmeringsperiode 
blijven gelden.
1 PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.

Or. de

Amendement 21
Stéphane Le Foll 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om de begunstigden te stimuleren tot 
het uitvoeren van concrete acties op het 
gebied van de nieuwe prioriteiten, moet de 
mogelijkheid worden geboden om voor 
deze soorten van concrete acties hogere 
steunbedragen en -niveaus vast te stellen.   

(10) Om de begunstigden te stimuleren tot 
het uitvoeren van concrete acties op het 
gebied van de nieuwe prioriteiten, moet de 
mogelijkheid worden geboden om voor 
deze soorten van concrete acties voor 
100% door het ELFPO gefinancierde 
steunbedragen en -niveaus vast te stellen.

Or. fr

Motivering

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence de 
pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants moyens issu 
du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme légitimes et en tous cas 
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davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par ailleurs une réelle plus value 
européenne. 

Amendement 22
Agnes Schierhuber 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Krachtens artikel 9, lid 4, en artikel 
10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 
XXXX/XXXX van XX/XX/2008 [tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening aan 
landbouwers in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers] moeten financiële 
middelen die worden gegenereerd door 
toepassing van de aanvullende modulatie, 
worden gebruikt voor de verlening van 
steun voor plattelandsontwikkeling. Een
met die financiële middelen 
overeenstemmend bedrag dient te worden 
uitgetrokken voor concrete acties 
betreffende de nieuwe uitdagingen.

(11) Krachtens artikel 9, lid 4, en artikel 
10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 
XXXX/XXXX van XX/XX/2008 [tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening aan 
landbouwers in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers] moeten financiële 
middelen die worden gegenereerd door 
toepassing van de aanvullende modulatie, 
worden gebruikt voor de verlening van 
steun voor plattelandsontwikkeling. Een op
die financiële middelen afgestemd bedrag 
dient te worden uitgetrokken voor concrete 
acties betreffende de nieuwe uitdagingen.

Or. de

Motivering

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Amendement 23
Markus Pieper 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Krachtens artikel 9, lid 4, en artikel 
10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 
XXXX/XXXX van XX/XX/2008 [tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 

(11) Krachtens artikel 9, lid 4, en artikel 
10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 
XXXX/XXXX van XX/XX/2008 [tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
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voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening aan 
landbouwers in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers] moeten financiële 
middelen die worden gegenereerd door 
toepassing van de aanvullende modulatie, 
worden gebruikt voor de verlening van 
steun voor plattelandsontwikkeling. Een 
met die financiële middelen 
overeenstemmend bedrag dient te worden 
uitgetrokken voor concrete acties 
betreffende de nieuwe uitdagingen.

voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening aan 
landbouwers in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers] moeten financiële 
middelen die worden gegenereerd door 
toepassing van de aanvullende modulatie, 
worden gebruikt voor de verlening van 
steun voor plattelandsontwikkeling. Een 
met die financiële middelen 
overeenstemmend bedrag dient te worden 
uitgetrokken voor zowel lopende als 
nieuwe concrete acties betreffende de 
nieuwe uitdagingen, overeenkomstig de 
besluiten van elke lidstaat.

Or. de

Motivering

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung der 
bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Amendement 24
Neil Parish 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Krachtens artikel 9, lid 4, en artikel 
10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 
XXXX/XXXX van XX/XX/2008 [tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening aan 
landbouwers in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers] moeten financiële 
middelen die worden gegenereerd door 
toepassing van de aanvullende modulatie, 
worden gebruikt voor de verlening van 
steun voor plattelandsontwikkeling. Een 
met die financiële middelen 
overeenstemmend bedrag dient te worden 
uitgetrokken voor concrete acties 

(11) Krachtens artikel 9, lid 4, en artikel 
10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 
XXXX/XXXX van XX/XX/2008 [tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening aan 
landbouwers in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers] moeten financiële 
middelen die worden gegenereerd door 
toepassing van de aanvullende modulatie, 
worden gebruikt voor de verlening van 
steun voor plattelandsontwikkeling, tenzij 
zulks reeds het geval is in lidstaten die 
vrijwillige modulatie overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 378/2007 
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betreffende de nieuwe uitdagingen. toepassen. Een met die financiële middelen 
overeenstemmend bedrag dient te worden 
uitgetrokken voor concrete acties 
betreffende de nieuwe uitdagingen.

Or. en

Motivering

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.

Amendement 25
Markus Pieper 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Deze acties moeten verenigbaar 
zijn met acties die met andere 
communautaire middelen worden 
gefinancierd, met name de 
structuurfondsen (Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, Europees 
Sociaal Fonds en Cohesiefonds).

Or. de

Motivering

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Amendement 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Aangezien de met die financiële 
middelen overeenstemmende bedragen een 
aanvullend karakter hebben en voor een 
specifiek doel moeten worden gebruikt, 
blijft het vastgestelde evenwicht tussen de 

(12) Aangezien de met die financiële 
middelen overeenstemmende bedragen een 
aanvullend karakter hebben en voor een 
specifiek doel moeten worden gebruikt, 
blijft het vastgestelde evenwicht tussen de 
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doelstellingen van de steun voor 
plattelandsontwikkeling ongewijzigd.

doelstellingen van de steun voor 
plattelandsontwikkeling ongewijzigd; 
daarom moet ook bij de besteding van de 
middelen voor de nieuwe prioriteiten het 
in artikel 17 vastgelegde evenwicht tussen 
de doelstellingen intact blijven.

Or. de

Amendement 27
Agnes Schierhuber 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Aangezien de met die financiële 
middelen overeenstemmende bedragen een 
aanvullend karakter hebben en voor een 
specifiek doel moeten worden gebruikt, 
blijft het vastgestelde evenwicht tussen de 
doelstellingen van de steun voor 
plattelandsontwikkeling ongewijzigd.

(12) Aangezien de met die financiële 
middelen overeenstemmende bedragen een 
aanvullend karakter hebben en voor een 
specifiek doel moeten worden gebruikt, 
blijft het vastgestelde evenwicht tussen de 
doelstellingen van de steun voor 
plattelandsontwikkeling ongewijzigd.

Or. de

Motivering

 Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 
(Amendement niet van toepassing op de Nederlandse tekst. Het woord "verbindliche" in de 
Duitse versie van het Commissievoorstel ontbreekt in de Nederlandse versie. - noot 
vertaaldienst)

Amendement 28
Markus Pieper 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om de programma's voor 
plattelandsontwikkeling op passende wijze 
te kunnen financieren is meer flexibiliteit 
nodig zodat ook niet-bestede middelen uit 
de structuurfondsen (rubriek 1b) voor dit 
doel ingezet kunnen worden.
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Or. de

Motivering

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der N+2-
und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen Programme und der 
Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte ernsthaft erwogen 
werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische Maßnahmen zur Verfügung 
stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen werden. Es sollte auch für mehr 
Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die (derzeit im Rahmen von Rubrik 2 
finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.

Amendement 29
María Isabel Salinas García

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 11 - lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Artikel 11, lid 3, onder d), wordt 
vervangen door:

Schrappen.

"d) een lijst van de programma's voor 
plattelandsontwikkeling om het nationale 
strategische plan uit te voeren, de 
indicatieve toewijzing uit het ELFPO per 
programma, inclusief de bedragen als 
bedoeld in artikel 12, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1290/2005*, en de 
afzonderlijke bedragen als bedoeld in 
artikel 69, lid 5 bis, van de onderhavige 
verordening"

Or. es

Motivering

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.
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Amendement 30
Lily Jacobs 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 12 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naar aanleiding van de in artikel 10 
bedoelde herziening van de communautaire 
strategische richtsnoeren herziet elke 
lidstaat zijn nationaal strategisch plan 
volgens de in artikel 12, lid 1, bedoelde 
procedure.

Naar aanleiding van de in artikel 10 
bedoelde herziening van de communautaire 
strategische richtsnoeren herziet elke 
lidstaat in overleg met de lagere 
overheden zijn nationaal strategisch plan 
volgens de in artikel 12, lid 1, bedoelde 
procedure.

Or. en

Motivering

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP measures. 
Measures should be applied within the internal context of each Member State and region, taking 
into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be consulted.

Amendement 31
Neil Parish 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 12 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naar aanleiding van de in artikel 10 
bedoelde herziening van de communautaire 
strategische richtsnoeren herziet elke 
lidstaat zijn nationaal strategisch plan 
volgens de in artikel 12, lid 1, bedoelde 
procedure.

1. Naar aanleiding van de in artikel 10 
bedoelde herziening van de communautaire 
strategische richtsnoeren wordt elke 
lidstaat verzocht zijn nationaal strategisch 
plan volgens de in artikel 12, lid 1, 
bedoelde procedure te herzien.

Or. en

Motivering

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make amendments to 
their rural development programmes to adequately address the new challenges, subject to the 
review of the Community strategic guidelines.
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Amendement 32
Czesław Adam Siekierski 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 12 bis – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naar aanleiding van de in artikel 10 
bedoelde herziening van de communautaire 
strategische richtsnoeren herziet elke 
lidstaat zijn nationaal strategisch plan 
volgens de in artikel 12, lid 1, bedoelde 
procedure. 

1. Naar aanleiding van de in artikel 10 
bedoelde herziening van de communautaire 
strategische richtsnoeren kan elke lidstaat 
zijn nationaal strategisch plan volgens de 
in artikel 12, lid 1, bedoelde procedure 
herzien.

Or. pl

Amendement 33
Neil Parish 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 1 januari 2010 nemen 
de lidstaten overeenkomstig hun eigen 
behoeften soorten van concrete acties in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma's 
op, die gericht zijn op de volgende 
prioriteiten, als omschreven in de 
communautaire strategische richtsnoeren 
en uiteengezet in de nationale strategische 
plannen: 

1. Tenzij zulks reeds het geval is, nemen 
nemen de lidstaten met ingang van 1 
januari 2010 overeenkomstig hun eigen 
behoeften soorten van concrete acties in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma's 
op, die gericht zijn op de volgende 
prioriteiten, als omschreven in de 
communautaire strategische richtsnoeren 
en uiteengezet in de nationale strategische 
plannen: 

Or. en

Motivering

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make amendments to 
their rural development programmes to adequately address the new challenges, subject to the 
review of the Community strategic guidelines.
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Amendement 34
Elisabeth Jeggle 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Met ingang van 1 januari 2010 nemen
de lidstaten overeenkomstig hun eigen 
behoeften soorten van concrete acties in
hun plattelandsontwikkelingsprogramma's 
op, die gericht zijn op de volgende 
prioriteiten, als omschreven in de 
communautaire strategische richtsnoeren 
en uiteengezet in de nationale strategische 
plannen:

(1) Met ingang van 1 januari 2010 voorzien
de lidstaten overeenkomstig hun eigen 
behoeften in soorten van concrete acties 
met hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's op, 
die gericht zijn op de volgende prioriteiten, 
als omschreven in de communautaire 
strategische richtsnoeren en uiteengezet in 
de nationale strategische plannen: 

Or. de

Amendement 35
Czesław Adam Siekierski 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 1 januari 2010 nemen de 
lidstaten overeenkomstig hun eigen 
behoeften soorten van concrete acties in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma's 
op, die gericht zijn op de volgende 
prioriteiten, als omschreven in de 
communautaire strategische richtsnoeren 
en uiteengezet in de nationale strategische 
plannen:

1. Met ingang van 1 januari 2010 nemen de 
oude lidstaten overeenkomstig hun eigen 
behoeften soorten van concrete acties in 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma's 
op, die gericht zijn op de volgende 
prioriteiten, als omschreven in de 
communautaire strategische richtsnoeren 
en uiteengezet in de nationale strategische 
plannen:

Or. pl

Motivering

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku
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Amendement 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hernieuwbare energie, b) energiebesparing en hernieuwbare 
energie,

Or. de

Amendement 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) waterbeheer, c) maatregelen voor een zuiniger 
watergebruik en verbetering van de 
waterkwaliteit,

Or. de

Amendement 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) biodiversiteit. d) behoud en duurzaam gebruik van 
biodiversiteit.

Or. de
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Amendement 39
Vincenzo Aita 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) bodembescherming en -herstel.

Or. it

Amendement 40
Esther De Lange 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) maatregelen ter verbetering van het 
concurrentie- en innovatievermogen van 
de landbouw- en bosbouwsector.

Or. nl

Amendement 41
Agnes Schierhuber 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis. afbouw van de melkquota.

Or. de

Motivering

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
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(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Amendement 42
Heinz Kindermann 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen hun keuze baseren op 
de indicatieve lijst van concrete acties in 
bijlage II bij deze verordening en/of andere 
soorten van concrete acties op voorwaarde
dat deze verband houden met de in de 
eerste alinea vastgestelde prioriteiten en 
gericht zijn op het bereiken van de in 
bijlage II uiteengezette potentiële effecten.

De lidstaten kunnen hun keuze baseren op 
de indicatieve lijst van concrete acties in 
bijlage II bij deze verordening en/of andere 
soorten van concrete acties, met inbegrip 
van acties op het gebied van de 
binnenvisserij, op voorwaarde dat deze 
verband houden met de in de eerste alinea 
vastgestelde prioriteiten en gericht zijn op 
het bereiken van de in bijlage II 
uiteengezette potentiële effecten.  

Or. de

Motivering

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die betroffenen 
Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten ländlichen Entwicklung 
völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte willkürliche Entscheidung 
der Kommission ist rückgängig zu machen.

Amendement 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen hun keuze baseren op 
de indicatieve lijst van concrete acties in 
bijlage II bij deze verordening en/of andere 
soorten van concrete acties op voorwaarde 
dat deze verband houden met de in de 

De lidstaten kunnen hun keuze baseren op 
de indicatieve lijst van concrete acties in 
bijlage II bij deze verordening en/of andere 
soorten van concrete acties op voorwaarde 
dat deze op bedrijfsniveau tot duurzame 
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eerste alinea vastgestelde prioriteiten en 
gericht zijn op het bereiken van de in 
bijlage II uiteengezette potentiële effecten.

benutting van bodem, energie, water en 
biodiversiteit leiden, verband houden met 
de in de eerste alinea vastgestelde 
prioriteiten en gericht zijn op het bereiken 
van de in bijlage II uiteengezette potentiële 
effecten.

Daarbij moet worden aangetoond en 
gegarandeerd dat een landbouwbedrijf dat 
steun voor deze maatregelen ontvangt, 
zijn algehele balans met betrekking tot 
energie-efficiëntie, klimaatbescherming, 
biodiversiteit en waterbescherming 
verbetert.

Or. de

Motivering

 Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden. 
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung  im Stallbau, 
während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll nicht über 
diese Gelder finanziert werden.

Amendement 44
Lily Jacobs 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen hun keuze baseren op 
de indicatieve lijst van concrete acties in 
bijlage II bij deze verordening en/of andere 
soorten van concrete acties op voorwaarde 
dat deze verband houden met de in de 
eerste alinea vastgestelde prioriteiten en 
gericht zijn op het bereiken van de in 
bijlage II uiteengezette potentiële effecten.

De lidstaten kunnen hun keuze in overleg 
met de lagere overheden baseren op de 
indicatieve lijst van concrete acties in 
bijlage II bij deze verordening en/of andere 
soorten van concrete acties op voorwaarde 
dat deze verband houden met de in de 
eerste alinea vastgestelde prioriteiten en 
gericht zijn op het bereiken van de in 
bijlage II uiteengezette potentiële effecten.

Or. en

Motivering

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP measures. 
Measures should be applied within the internal context of each Member State and region, taking 
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into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be consulted.

Amendement 45
Markus Pieper 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen voor synergieën 
met gelijksoortige acties gefinancierd met 
andere communautaire fondsen, met 
name de structuurfondsen, en 
ontwikkelen waar passend geïntegreerde 
benaderingen voor strategieën, acties en 
financiering.

Or. de

Motivering

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Amendement 46
Stéphane Le Foll 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Unie en haar lidstaten zetten een 
Europees netwerk op om alle innovaties 
die aan de verschillende prioriteiten van 
lid 1 beantwoorden in kaart te brengen 
ten einde de uitwisseling van ervaringen 
te vergemakkelijken. 

Or. fr
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Motivering

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables auxquels 
l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes. Les réponses 
reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées menés par des 
agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres partenaires 
concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations …). Il apparaît 
opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via l’établissement 
d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les expériences représentant 
des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces nouvelles priorités.   

Amendement 47
Stéphane Le Foll 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 januari 2010 kan voor 
de in lid 1 bedoelde soorten van concrete 
acties de in bijlage I vastgestelde 
steunintensiteit met 10 procentpunten
worden verhoogd.   

2. Met ingang van 1 januari 2010 kan voor 
de in lid 1 bedoelde soorten van concrete 
acties de in bijlage I vastgestelde 
steunintensiteit voor 100% uit de middelen 
van het ELFPO worden gefinancierd. 

Or. fr

Motivering

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence de 
pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants moyens issu 
du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme légitimes et en tous cas 
davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par ailleurs une réelle plus value 
européenne. 

Amendement 48
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 3 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een tabel met, voor de periode van 1 Schrappen.



AM\738974NL.doc 23/34 PE412.016v01-00

NL

januari 2010 tot en met 31 december 
2013, de totale bijdrage van de 
Gemeenschap voor de in artikel 69, lid 
5 bis, bedoelde soorten van concrete 
acties."

Or. es

Motivering

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Amendement 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Maatregelen in het kader van 
prioriteit "hernieuwbare energie" 
waarvoor landbouwgrond wordt gebruikt 
die anders voor voedselproductie 
beschikbaar zou zijn, komen pas voor 
steun in aanmerking als uit een 
effectbeoordeling op Europees niveau met 
inachtneming van de voedselsituatie in 
derde landen is aangetoond dat de 
voedselvoorziening er niet door in het 
gedrang komt.

Or. de

Motivering

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf jedoch 
keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige Anbau von 
Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.
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Amendement 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 – inleidende zin -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17, lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
"(2) Een bedrag van ten minste 20 % 
van de totale bijdrage uit het fonds voor 
het programma moet worden 
gereserveerd voor maatregelen die 
uitgestippeld zijn volgens de methode van 
as 4 als bedoeld in titel IV, hoofdstuk I, 
paragraaf 4. Dit bedrag telt mee voor de 
in de eerste alinea vastgestelde 
percentages. Voor Tsjechië, Estland, 
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, 
Malta, Polen, Slovenië en Slowakije kan 
de minimale financiële bijdrage van de 
Gemeenschap voor as 4 van 5 % in de 
programmeringsperiode zo worden 
opgevoerd dat gemiddeld ten minste 2,5 
% van de totale bijdrage van het fonds 
gereserveerd wordt voor as 4.
Voor Bulgarije en Roemenië geldt voor de 
periode 2010-2013 een gemiddelde van 
ten minste 2,5 % van de totale bijdrage uit 
het fonds voor as 4. Voor de berekening 
van dit percentage wordt elk in de periode 
2007-2009 voor deze as uit het ELFPO 
verstrekt bedrag in aanmerking genomen.

Or. de

Motivering

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der eingesetzten 
Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren Prozentsatz der 
Mittel angewendet werden.
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Amendement 51
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) Aan artikel 17 wordt het volgende lid 3 
toegevoegd:

Schrappen.

"3. De bedragen die overeenstemmen met 
de bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van de in artikel 69, lid 5 bis, 
bedoelde verplichte modulatie, worden 
niet meegerekend in de totale ELFPO-
bijdrage op basis waarvan de minimale 
financiële bijdrage van de Gemeenschap 
per as wordt berekend overeenkomstig de 
leden 1 en 2 van het onderhavige artikel."

Or. es

Motivering

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Amendement 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

" (3) De bedragen die overeenstemmen met 
de bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van de in artikel 69, lid 5 bis, 
bedoelde verplichte modulatie, worden niet
meegerekend in de totale ELFPO-bijdrage 
op basis waarvan de minimale financiële 
bijdrage van de Gemeenschap per as wordt 
berekend overeenkomstig de leden 1 en 2 
van het onderhavige artikel."

" (3) De bedragen die overeenstemmen met 
de bedragen die voortvloeien uit de 
toepassing van de in artikel 69, lid 5 bis, 
bedoelde verplichte modulatie, worden 
eveneens meegerekend in de totale 
ELFPO-bijdrage op basis waarvan de 
minimale financiële bijdrage van de 
Gemeenschap per as wordt berekend 
overeenkomstig de leden 1 en 2 van het 
onderhavige artikel."
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Or. de

Motivering

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der  neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf die 
ELER-Achsen sinnvoll.

Amendement 53
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) Artikel 28, lid 1, wordt vervangen 
door:
"1. De in artikel 20, onder b), iii), 
bedoelde steun wordt verleend voor 
materiële en/of immateriële 
investeringen die:
a) de algehele prestatie van de 
onderneming verbeteren,
b) betrekking hebben op:
- de verwerking en/of de afzet van 
andere in bijlage I bij het Verdrag 
genoemde producten dan 
visserijproducten en van bosproducten 
en katoen, en/of
- de ontwikkeling van nieuwe producten, 
procédés en technologieën voor de in 
bijlage I bij het Verdrag genoemde 
producten, met uitzondering van 
visserijproducten, en voor bosproducten 
en katoen,
c) voldoen aan de communautaire 
voorschriften die voor de betrokken 
investering gelden.
In het geval van investeringen om aan 
communautaire normen te voldoen, mag 
alleen steun worden verleend voor 
investeringen die door micro-
ondernemingen als bedoeld in lid 2 
worden verricht om te voldoen aan een 
pas ingevoerde communautaire norm. In 
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dat geval kan een extra termijn voor de 
naleving van de betrokken norm worden 
toegestaan, die niet meer mag bedragen 
dan 36 maanden te rekenen vanaf de 
datum waarop de norm voor de 
onderneming dwingend wordt. "

Or. es

Motivering

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al desarrollo 
rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento del valor 
añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Amendement 54
Heinz Kindermann 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 36 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De inleidende zinsnede van artikel 
36, onder a) komt als volgt te luiden:
"a) maatregelen om een duurzaam 
gebruik van landbouwgrond, waaronder 
begrepen voor de binnenvisserij bestemde 
wateren, te bevorderen door:

Or. de

Motivering

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die betroffenen 
Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten ländlichen Entwicklung
völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte willkürliche Entscheidung 
der Kommission ist rückgängig zu machen 

Amendement 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 60
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:
"Indien een onder deze afdeling vallende 
maatregel gericht is op concrete acties 
die ook subsidiabel zijn in het kader van 
een ander communautair 
steuninstrument, inclusief de 
structuurfondsen en het communautair 
steuninstrument voor de visserij, stelt de 
lidstaat in elk programma de 
administratieve controles vast voor de 
concrete acties die worden ondersteund 
door het ELFPO, respectievelijk die 
welke worden ondersteund door het 
andere communautaire 
steuninstrument."

Or. es

Motivering

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de ovino 
y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.

Amendement 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:
"Afbakening

Indien een onder deze afdeling vallende 
maatregel gericht is op concrete acties 
die ook subsidiabel zijn in het kader van 
een ander communautair 
steuninstrument, inclusief de 
structuurfondsen en het communautair 
steuninstrument voor de visserij, stelt de 
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lidstaat in elk programma de 
administratieve controles vast voor de 
concrete acties die worden ondersteund 
door het ELFPO, respectievelijk die 
welke worden ondersteund door het 
andere communautaire 
steuninstrument."

Or. es

Motivering

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de ovino 
y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR.  La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.

Amendement 57
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 69 – leden 5 bis, 5 ter en 5 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) In artikel 69 worden de volgende leden 
5 bis, 5 ter en 5 quater ingevoegd:

Schrappen.

5 bis. In het tijdvak 1 januari 2010-31 
december 2015 besteden de lidstaten in 
het kader van de bestaande, na 1 januari 
2010 goedgekeurde 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s een 
bedrag dat overeenstemt met de bedragen 
die voortvloeien uit de overeenkomstig 
artikel 9, lid 4, en artikel 10, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. [XXXX/2008 
(nieuwe verordening over regelingen voor 
rechtstreekse steun)] toegepaste verplichte 
modulatie, als communautaire steun voor 
concrete acties als bedoeld in artikel 16 
bis van de onderhavige verordening.
5 ter. Indien aan het einde van de looptijd 
van het programma minder aan de in lid 
5 bis bedoelde concrete acties is besteed 
dan het in artikel 16 bis, lid 3, onder b), 
bedoelde bedrag, stort de lidstaat een deel 
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van het resterende bedrag, dat ten hoogste 
overeenkomt met het bedrag waarmee de 
beschikbare toewijzingen voor andere dan 
in artikel 16 bis bedoelde concrete acties 
zijn overschreden, terug in de 
Gemeenschapsbegroting.
5 quater. De in artikel 5 bis bedoelde 
bedragen worden niet in aanmerking 
genomen voor de toepassing van artikel 
25 van Verordening (EG) nr. 1290/2005."

Or. es

Motivering

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Amendement 58
Elisabeth Jeggle 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 69 bis – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In het tijdvak 1 januari 2010-31 
december 2015 besteden de lidstaten in het 
kader van de bestaande, na 1 januari 2010 
goedgekeurde 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s een 
bedrag dat overeenstemt met de bedragen 
die voortvloeien uit de overeenkomstig 
artikel 9, lid 4, en artikel 10, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. [XXXX/2008 
(nieuwe verordening over regelingen voor 
rechtstreekse steun)] toegepaste verplichte 
modulatie, als communautaire steun voor 
concrete acties als bedoeld in artikel 16 bis 
van de onderhavige verordening.

(5 bis) In het tijdvak 1 januari 2010-31 
december 2015 besteden de lidstaten in het 
kader van de bestaande, na 1 januari 2010 
goedgekeurde 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s een 
bedrag dat overeenstemt met de bedragen 
die voortvloeien uit de overeenkomstig 
artikel 9, lid 4, en artikel 10, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. [XXXX/2008 
(nieuwe verordening over regelingen voor 
rechtstreekse steun)] toegepaste verplichte 
modulatie, als communautaire steun voor 
concrete acties als bedoeld in artikel 16 bis 
van de onderhavige verordening. De 
bedragen kunnen tevens worden besteed 
aan aanvullende maatregelen die aan de 
nieuwe prioriteiten beantwoorden.

Or. de
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Amendement 59
Lutz Goepel 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 69 bis – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In het tijdvak 1 januari 2010-31 
december 2015 besteden de lidstaten in het 
kader van de bestaande, na 1 januari 2010 
goedgekeurde 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s een 
bedrag dat overeenstemt met de bedragen 
die voortvloeien uit de overeenkomstig 
artikel 9, lid 4, en artikel 10, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. [XXXX/2008 
(nieuwe verordening over regelingen voor 
rechtstreekse steun)] toegepaste verplichte 
modulatie, als communautaire steun voor 
concrete acties als bedoeld in artikel 16 bis 
van de onderhavige verordening.

(5 bis) In het tijdvak 1 januari 2010-31 
december 2015 besteden de lidstaten in het 
kader van de bestaande, na 1 januari 2010 
goedgekeurde 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s een 
bedrag dat gelijk is aan ten minste 50% 
van de bedragen die voortvloeien uit de 
overeenkomstig artikel 9, lid 4, en artikel 
10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 
[XXXX/2008 (nieuwe verordening over 
regelingen voor rechtstreekse steun)] 
toegepaste verplichte modulatie, als 
communautaire steun voor concrete acties 
als bedoeld in artikel 16 bis van de 
onderhavige verordening.

Or. de

Motivering

 Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 und 3 
und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen. 

Amendement 60
Markus Pieper 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 69 bis – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In het tijdvak 1 januari 2010 - 31 
december 2015 besteden de lidstaten in het 
kader van de bestaande, na 1 januari 

(5 bis) In het tijdvak 1 januari 2010 - 31 
december 2015 besteden de lidstaten een 
bedrag dat overeenstemt met de bedragen 
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2010 goedgekeurde 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s een 
bedrag dat overeenstemt met de bedragen 
die voortvloeien uit de overeenkomstig 
artikel 9, lid 4, en artikel 10, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. [XXXX/2008 
(nieuwe verordening over regelingen voor 
rechtstreekse steun)] toegepaste verplichte 
modulatie, als communautaire steun voor 
concrete acties als bedoeld in artikel 16 
bis van de onderhavige verordening.

die voortvloeien uit de overeenkomstig 
artikel 9, lid 4, en artikel 10, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. [XXXX/2008 
(nieuwe verordening over regelingen voor 
rechtstreekse steun)] toegepaste verplichte 
modulatie, als communautaire steun voor 
zowel lopende als nieuwe concrete acties 
in verband met de nieuwe prioriteiten 
overeenkomstig de besluiten van elke 
lidstaat.

Or. de

Motivering

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung der 
bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Amendement 61
Lutz Goepel 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 70 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In artikel 70 wordt het volgende lid 
4 ter ingelast: 
"(4 ter) In afwijking van de in lid 3 
bedoelde maxima kan een bedrag ter 
grootte van de bedragen die uit de 
overeenkomstig artikel 9, lid 4, en artikel 
10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 
[XXXX/2008 (nieuwe verordening over de 
regelingen inzake rechtstreekse steun)] 
toegepaste verplichte modulatie 
voortvloeien, zonder aanvullende 
nationale cofinanciering worden besteed. 

Or. de

Motivering

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen. 
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Amendement 62
Elisabeth Jeggle 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Artikel 93 wordt als volgt 
gewijzigd:

"Intrekkingen
(1) Verordening (EG) nr. 1257/1999 
wordt op 1 januari 2007 ingetrokken, 
met uitzondering van artikel 13, onder 
a), artikel 14, lid 1 en lid 2, eerste en 
tweede streepje, artikel 15, de artikelen 
17 tot en met 20, artikel 51, lid 3, en 
artikel 55, lid 4, alsmede het deel van 
bijlage I dat bedragen op grond van 
artikel 15, lid 3, bevat. 
[...]
Verwijzingen naar de ingetrokken 
verordening gelden als verwijzingen 
naar deze verordening.
Verordening (EG) nr. 1257/1999 blijft 
van toepassing voor de acties die de 
Commissie vóór 1 januari 2007 op grond 
van die verordening goedkeurt.

Or. de

Amendement 63
Agnes Schierhuber

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Bijlage II - Nieuwe prioriteit

Prioriteit: afbouw van de melkquota
Soorten van concrete acties Maatregelen Potentiële effecten
Modernisering en 
marktgerichte productie

Meerjarenprogramma afbouw 
melkquota

Versterking van de 
concurrentiekracht

Or. de
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Motivering

 Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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