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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad 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
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0306),

– gelet op de artikelen 36 en 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door 
de Raad is geraadpleegd (C6-0242/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen 
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie 
regionale ontwikkeling (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

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 

(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 
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deze soorten van concrete acties hogere 
steunbedragen en -niveaus vast te stellen.

deze soorten van concrete acties hogere 
steunbedragen en -niveaus vast te stellen. 
De lidstaten zouden deze mogelijkheid ook 
moeten hebben  voor de transfer van 
vernieuwingen die het resultaat zijn van 
toegepast onderzoek. 

Or. fr

Motivering

Vernieuwing in de landbouw is belangrijk, vooral door middel van toegepast onderzoek. De 
transfer van know-how van het onderzoeksniveau naar de praktijk in de landbouw en de 
rurale economie moet worden gestimuleerd door de maximumbedragen van bijlage I op te 
trekken.

Amendement 2

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. 
Minstens de helft van die financiële 
middelen dient te worden uitgetrokken 
voor concrete acties betreffende de nieuwe 
uitdagingen. 

Or. fr
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Motivering

De nieuwe uitdagingen die de Commissie heeft omschreven en de nieuwe instrumenten die zij 
ervoor heeft vooropgesteld zijn weliswaar belangrijk, maar het valt niet te rechtvaardigen  er 
het hele bedrag van de aanvullende modulatie aan te besteden. Aangezien in artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt voorzien in een minimum toewijzing van 10% aan as 
1 en as 3 en 25% aan as 2, is het passend dat een minimum drempelbedrag van 50% van de 
middelen voor de nieuwe uitdagingen wordt gereserveerd.

Amendement 3

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 deze financiële middelen 
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. fr

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) Het volgende artikel 16 ter wordt 
ingevoegd:

“Artikel 16 ter

Vernieuwing en transfer van know-how 
uit toegepast onderzoek

1. Met ingang van 1 januari 2010 nemen 
de lidstaten, overeenkomstig hun eigen 
behoeften, in hun 
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plattelandsontwikkelingsprogramma's 
soorten van concrete acties op, die gericht 
zijn op de transfer van vernieuwingen van 
het toegepast onderzoek naar de rurale 
economie. 

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.

Or. fr

Motivering

Vernieuwing in de landbouw is belangrijk, vooral door middel van toegepast onderzoek. De 
transfer van know-how van het onderzoeksniveau naar de praktijk in de landbouw en de 
rurale economie moet worden gestimuleerd door de maximumbedragen van bijlage I op te 
trekken. 

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) Artikel 30 wordt vervangen door: 

"Artikel 30

Infrastructuur voor de ontwikkeling en 
aanpassing van de land- en de bosbouw

De in artikel 20, onder b), v), bedoelde 
steun kan met name worden verleend voor 
concrete acties betreffende de toegang tot 
landbouw- en bosgrond, ruilverkaveling 
en grondverbetering, energievoorziening, 
de toegang tot de informatie – en 
communicatietechnologieën, en 
waterbeheer.

Or. fr
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Motivering

Volgens de resolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over "het opbouwen van 
een Europees beleid inzake breedband" is het concurrentievermogen van de regio's 
afhankelijk van "innovatieve nieuwe toepassingen van informatie- en 
communicatietechnologieën".  Het is dan ook aangewezen om deze technologieën te 
vermelden in artikel 30 van de onderhavige verordening.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 69 – 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 of hoger is 
dan 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. fr

Motivering

Zie motivering bij amendement 2.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 69 – lid 5 ter
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De nieuwe uitdagingen die de Commissie heeft omschreven en de nieuwe instrumenten die zij 
ervoor heeft vooropgesteld zijn weliswaar belangrijk, maar het valt niet te rechtvaardigen  er 
het hele bedrag van de aanvullende modulatie aan te besteden.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 a bis (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Bijlage

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Sectie 1 wordt vervangen door:

22, lid 2 Vestigingsst
eun (*)

75 000

(*) Vestigingssteun mag worden gegeven in de 
vorm van eenmalige premie van ten hoogste 50.000 
EUR, of in de vorm van een rentesubsidie waarvan 
de gekapitaliseerde waarde ten hoogste 50.000 EUR 
bedraagt. Beide vormen van steun samen mogen 
niet meer bedragen dan 75.000 EUR.

Or. fr



PR\727831NL.doc 11/13 PE407.829v01-00

NL

Motivering

Gezien de problemen die jonge boeren ondervinden om een bedrijf te starten, moet het 
maximum steunbedrag worden opgetrokken.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – Bijlage II – Prioriteit: Hernieuwbare energie – sectie 4 bis (nieuw)

Amendement

Verbetering van het afvalbeheer en 
hergebruik van materiaal

Artikel 26: 
modernisering van 
landbouwbedrijven

Artikel 53: 
diversificatie naar 
niet-agrarische 
activiteiten

Artikel 54: steun voor 
de oprichting en 
ontwikkeling van 
ondernemingen

Artikel 56: 
basisvoorzieningen 
voor de 
plattelandseconomie 
en -bevolking

Vermindering van de 
afvalproductie en 
substitutie van fossiele 
brandstoffen 

Or. fr

Motivering

Het afvalbeheer en het hergebruik van afval kunnen een bijdrage leveren aan de prioriteit 
"Hernieuwbare energie".

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – Bijlage II – Prioriteit: Hernieuwbare energie – sectie 4 ter (nieuw)

Amendement

Productie en gebruik van Artikel 26: Substitutie van fossiele 
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zonneënergie, windenergie, 
geothermische energie en 
warmtekrachtkoppeling  

modernisering van 
landbouwbedrijven

Artikel 53: 
diversificatie naar 
niet-agrarische 
activiteiten

Artikel 54: steun voor 
de oprichting en 
ontwikkeling van 
ondernemingen

Artikel 56: 
basisvoorzieningen 
voor de 
plattelandseconomie 
en -bevolking

brandstoffen.

Or. fr

Motivering

De "niet-agrarische" hernieuwbare energieën dragen bij aan de substitutie van de fossiele 
brandstoffen. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – Bijlage II – Prioriteit: Waterbeheer – sectie 1 bis (nieuw)

Amendement

Overstromingsrisicobeheer Artikel 39: 
agromilieubetalingen

Artikel 41: niet-
productieve 
investeringen

Verbetering van de 
vakkundigheid op het 
gebied van het 
waterbeheer in geval van 
overstroming

Or. fr

Motivering

Het waterbeheer moet ook preventiemaatregelen omvatten, ook op het vlak van het 
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kwantitatieve beheer.
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