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Amendement 1
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Visum 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het advies van het Comité van de 
Regio′s2,

Schrappen

Or. en

Amendement 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De niet eerder geziene mondiale
financiële crisis en economische 
achteruitgang hebben ernstige schade 
toegebracht zowel aan de economische 
groei en de financiële stabiliteit als aan de 
financiële en economische situatie in 
verschillende lidstaten. Sommige lidstaten 
ondervinden, mede vanwege de 
internationale economische en financiële 
toestand, ernstige problemen of dreigen 
deze te ondervinden, met name op het 
gebied van de economische groei, de 
financiële stabiliteit en de tekort- en 
schuldsituatie.

(1) De niet eerder geziene mondiale 
financiële crisis en economische 
achteruitgang hebben ernstige schade 
toegebracht zowel aan de economische 
groei en de financiële stabiliteit als aan de 
financiële en economische situatie in 
verschillende lidstaten. Sommige lidstaten 
ondervinden, mede vanwege de 
internationale economische en financiële 
toestand, ernstige problemen of dreigen 
deze te ondervinden, met name op het 
gebied van de economische groei, de 
financiële stabiliteit en de tekort- en 
schuldsituatie, alsmede toenemende 
problemen voor regeringen bij het 
opnemen van leningen op de markten.

Or. it

Amendement 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De niet eerder geziene mondiale 
financiële crisis en economische 
achteruitgang hebben ernstige schade 
toegebracht zowel aan de economische 
groei en de financiële stabiliteit als aan de 
financiële en economische situatie in 
verschillende lidstaten. Sommige lidstaten 
ondervinden, mede vanwege de 
internationale economische en financiële 
toestand, ernstige problemen of dreigen 
deze te ondervinden, met name op het 
gebied van de economische groei, de 
financiële stabiliteit en de tekort- en 
schuldsituatie.

(1) De niet eerder geziene mondiale 
financiële crisis en economische 
achteruitgang hebben ernstige schade 
toegebracht zowel aan de economische 
groei en de financiële stabiliteit als aan de 
financiële en economische situatie in 
verschillende lidstaten. Sommige lidstaten 
ondervinden, mede vanwege de 
internationale economische en financiële 
toestand, ernstige problemen of dreigen 
deze te ondervinden, met name op het 
gebied van de economische groei, de 
financiële stabiliteit en de tekort- en 
schuldsituatie, alsmede als gevolg van de 
ontegenzeggelijk pijnlijke taak om de 
schuld zelf terug te dringen.

Or. it

Amendement 4
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om het beheer van de EU-financiering 
te vergemakkelijken, om bij te dragen tot 
de versnelling van het investeringsritme in 
de betrokken lidstaten en regio's en om het 
effect van de financiering op de economie 
te versterken, moet worden toegestaan dat 
het percentage van de ELFPO-bijdrage 
wordt verhoogd tot 95% van de 
subsidiabele overheidsuitgaven in regio's 
die op grond van de 
convergentiedoelstelling voor steun in 
aanmerking komen, en tot 85 % van de 
subsidiabele overheidsuitgaven in andere 

(11) Om het beheer van de EU-financiering 
te vergemakkelijken, om bij te dragen tot 
de versnelling van het investeringsritme en 
de vergroting van het 
concurrentievermogen in de betrokken 
lidstaten en regio's en om het effect van de 
financiering op de economie te versterken, 
moet worden toegestaan dat het percentage 
van de ELFPO-bijdrage wordt verhoogd tot 
95 % van de subsidiabele 
overheidsuitgaven in regio's die op grond 
van de convergentiedoelstelling voor steun 
in aanmerking komen, en tot 85 % van de 
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regio's die op het gebied van financiële 
stabiliteit ernstige problemen ondervinden.

subsidiabele overheidsuitgaven in andere 
regio's die op het gebied van financiële 
stabiliteit ernstige problemen ondervinden, 
zonder dat evenwel de totale begroting 
van het cohesiebeleid voor de 
programmeringsperiode 2007-2013 wordt 
verhoogd.

Or. lt

Amendement 5
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Deze tijdelijke verhoging van de 
medefinancieringspercentages moet 
tevens worden gezien in de context van de 
budgettaire beperkingen waarmee alle 
lidstaten kampen, en die naar behoren in 
aanmerking moeten worden genomen in 
de begroting van de Unie. Verder dient de 
toepassing van het mechanisme, dat 
immers voornamelijk tot doel heeft 
specifieke actuele moeilijkheden aan te 
pakken, een tijdelijk karakter te hebben, 
namelijk alleen voor uitgaven van de 
betaalorganen tot 31 december 2013.

Or. en

Motivering

Door de Raad voorgestelde wijziging.

Amendement 6
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Wegens de dringende behoefte om 
de economische crisis aan te pakken, 
dient deze verordening onmiddellijk na 
haar bekendmaking in werking te treden,

Or. en

Motivering

Door het Directoraat rechtshandelingen voorgestelde wijziging.

Amendement 7
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 70 – lid 4 quater – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. In afwijking van de in de leden 3, 
4 en 5 vastgestelde maxima kan de 
procentuele bijdrage uit het ELFPO 
worden verhoogd tot maximaal 95 % van 
de subsidiabele overheidsuitgaven in de 
regio's die uit hoofde van de 
convergentiedoelstelling voor steun in 
aanmerking komen en in de regio's in de 
ultraperifere gebieden en op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee, en tot 
maximaal 85 % van de subsidiabele 
uitgaven in andere regio's. Deze 
percentages zijn van toepassing op de 
subsidiabele uitgaven die voor het eerst 
worden opgegeven in elke gecertificeerde 
uitgavendeclaratie die wordt ingediend
gedurende de periode waarin een lidstaat 
aan één van de volgende voorwaarden 
voldoet:

4 quater. In afwijking van de in de leden 3, 
4 en 5 vastgestelde maxima kan de 
procentuele bijdrage uit het ELFPO 
worden verhoogd tot maximaal 95 % van 
de subsidiabele overheidsuitgaven in de 
regio's die uit hoofde van de 
convergentiedoelstelling voor steun in 
aanmerking komen en in de regio's in de 
ultraperifere gebieden en op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee, en tot 
maximaal 85 % van de subsidiabele 
uitgaven in andere regio's. Deze 
percentages zijn van toepassing op de 
subsidiabele uitgaven die voor het eerst 
worden opgegeven in elke gecertificeerde 
declaratie van de uitgaven die worden 
gedaan gedurende de periode waarin een 
lidstaat aan één van de volgende 
voorwaarden voldoet:

Or. en



AM\880945NL.doc 7/8 PE474.032v01-00

NL

Motivering

Door de Raad voorgestelde wijziging.

Amendement 8
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 70 – lid 4 quater – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die gebruik willen maken van de 
in de eerste alinea bedoelde afwijking, 
dienen bij de Commissie een verzoek in tot 
overeenkomstige wijziging van hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma. De 
afwijking wordt van toepassing zodra de 
Commissie de wijziging van het 
programma goedkeurt, en vervalt zodra de 
lidstaat niet langer voldoet aan de in de 
eerste alinea, onder a), b) of c), bedoelde 
voorwaarde. De lidstaat dient dan bij de 
Commissie een voorstel tot wijziging van 
het programma in, met inbegrip van een 
nieuw financieringsplan dat in 
overeenstemming is met de vóór de 
afwijking geldende maximumpercentages.

Lidstaten die gebruik willen maken van de 
in de eerste alinea bedoelde afwijking, 
dienen bij de Commissie een verzoek in tot 
overeenkomstige wijziging van hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma. De 
afwijking wordt van toepassing zodra de 
Commissie de wijziging van het 
programma goedkeurt, en vervalt zodra de 
lidstaat niet langer voldoet aan de in de 
eerste alinea, onder a), b) of c), bedoelde 
voorwaarde. In elk geval geldt de in de 
eerste alinea bepaalde afwijking alleen 
voor de uitgaven die de betaalorganen tot 
31 december 2013 doen. De lidstaat dient 
dan bij de Commissie een voorstel tot 
wijziging van het programma in, met 
inbegrip van een nieuw financieringsplan 
dat in overeenstemming is met de vóór de 
afwijking geldende maximumpercentages.

Or. en

Motivering

Door de Raad voorgestelde wijziging.

Amendement 9
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1
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Verordening (EG) nr. 1698/2005 
Artikel 70 – lid 4 quater – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een lidstaat geen voorstel tot 
wijziging van zijn 
plattelandsontwikkelingsprogramma, met 
inbegrip van een nieuw financieringsplan, 
bij de Commissie indient op de datum 
waarop die lidstaat niet langer voldoet aan 
de in de eerste alinea, onder a), b) of c), 
bedoelde voorwaarde, of indien het 
ingediende financieringsplan niet in 
overeenstemming is met de in de leden 3, 4 
en 5 vastgestelde maximumpercentages, 
worden die percentages automatisch met 
ingang van die datum van toepassing.

Indien een lidstaat geen voorstel tot 
wijziging van zijn 
plattelandsontwikkelingsprogramma, met 
inbegrip van een nieuw financieringsplan, 
bij de Commissie indient op de datum 
waarop de afwijking overeenkomstig de
tweede alinea ophoudt te gelden, of indien 
het ingediende financieringsplan niet in 
overeenstemming is met de in de leden 3, 4 
en 5 vastgestelde maximumpercentages, 
worden die percentages automatisch met 
ingang van die datum van toepassing.

Or. en

Motivering

Door de Raad voorgestelde wijziging.


