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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 23
Overweging 6

(6) De activiteiten van het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling, hierna het “Fonds” 
genoemd, en de concrete acties waaraan dit 
Fonds bijdraagt, moeten coherent en 
verenigbaar zijn met de andere 
communautaire beleidstakken en aan alle 
communautaire regelgeving voldoen.

(6) De activiteiten van het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling, hierna het “Fonds” 
genoemd, en de concrete acties waaraan dit 
Fonds bijdraagt, moeten coherent en 
verenigbaar zijn met de andere 
communautaire beleidstakken, met name die 
op het gebied van sociaal-economische en 
territoriale cohesie van plattelandsgebieden
en aan alle communautaire regelgeving 
voldoen.

Or. en

Motivering

Bij de benadering van territoriale bijzonderheden hebben de structuurfondsen invloed op de 
plattelandsgebieden. Het is buitengewoon belangrijk dat met de ELFPO-interventies de 
consistentie en de strategische planning worden gewaarborgd.
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Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 24
Overweging 6

(6) De activiteiten van het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling, hierna het “Fonds” 
genoemd, en de concrete acties waaraan dit 
Fonds bijdraagt, moeten coherent en 
verenigbaar zijn met de andere 
communautaire beleidstakken en aan alle 
communautaire regelgeving voldoen.

(6) De activiteiten van het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling, hierna het “Fonds” 
genoemd, en de concrete acties waaraan dit 
Fonds bijdraagt, moeten coherent en 
verenigbaar zijn met het cohesiebeleid in 
plattelandsgebieden en de andere 
communautaire beleidstakken en aan alle 
communautaire regelgeving voldoen.

Or. fr

Motivering

In plattelandsgebieden wordt nog steeds actief gebruik gemaakt van de structuurfondsen 
overeenkomstig de speciale voorzieningen betreffende de aanpak van lokale bijzonderheden. 
Daarom moet er van meet af aan voor worden gezorgd dat de activiteiten in het kader van het 
ELFPO consistent zijn met (en zelfs aanvullend op) het cohesiebeleid.

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 25
Overweging 7

(7) Overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van 
het Verdrag moet de Gemeenschap door 
middel van haar optreden ten gunste van de 
plattelandsontwikkeling bijdragen tot de 
opheffing van ongelijkheden tussen en de 
bevordering van de gelijkheid van vrouwen 
en mannen.

(7) Overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van 
het Verdrag moet de Gemeenschap door 
middel van haar optreden ten gunste van de
plattelandsontwikkeling bijdragen tot de 
opheffing van ongelijkheden tussen en de 
bevordering van non-discriminatie en
gelijkheid van vrouwen en mannen.

Or. en

Motivering

Het non-discriminatiebeginsel heeft een grotere reikwijdte dan de uitsluitend op gender 
gebaseerde criteria. Overeenkomstig het bepaalde van artikel 13 van het Verdrag moet rekening 
worden gehouden met alle vormen van discriminatie.

Amendement ingediend door Jillian Evans en Elisabeth Schroedter

Amendement 26
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Culturele ontwikkeling, de kwaliteit 
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van het natuurlijk en kunstmatig milieu, de 
kwalitatieve en culturele dimensie van het 
leven en de ontwikkeling van duurzaam 
toerisme dragen ertoe bij dat 
plattelandsgebieden economisch en sociaal 
aantrekkelijker worden omdat zij de creatie 
van duurzame werkgelegenheid 
bevorderen.

Or. en

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 27
Overweging 10

(10) De programmering van de 
plattelandsontwikkeling moet in 
overeenstemming zijn met de 
communautaire en de nationale prioriteiten 
en een aanvulling vormen op de andere 
communautaire beleidstakken, waaronder 
met name het beleid inzake de 
landbouwmarkten, het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

(10) De programmering van de 
plattelandsontwikkeling moet in 
overeenstemming zijn met de 
communautaire en de nationale prioriteiten 
en een aanvulling vormen op de andere 
communautaire beleidstakken, waaronder 
met name het beleid inzake de 
landbouwmarkten, het cohesiebeleid, 
beleidsmaatregelen voor maatschappelijke 
integratie, non-discriminatie, bevordering 
van gelijke kansen en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

Or. el

Motivering

De verwijzing naar "non-discriminatie", die mevrouw Harkin volkomen terecht voorstelt, houdt 
niet noodzakelijkerwijze ook een bevordering van "gelijke kansen" in.

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 28
Overweging 10

(10) De programmering van de 
plattelandsontwikkeling moet in 
overeenstemming zijn met de 
communautaire en de nationale prioriteiten 
en een aanvulling vormen op de andere 
communautaire beleidstakken, waaronder 
met name het beleid inzake de 
landbouwmarkten, het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

(10) De programmering van de 
plattelandsontwikkeling moet in 
overeenstemming zijn met de 
communautaire en de nationale prioriteiten 
en een aanvulling vormen op de andere 
communautaire beleidstakken, waaronder 
met name het beleid inzake de 
landbouwmarkten, het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. De inzet 
van het ELFPO zou derhalve moeten 
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bijdragen tot een synergie tussen de 
convergentiedoelstelling en het 
nagestreefde concurrentievermogen in 
plattelandsgbieden door EFRO- en ESF-
maatregelen op te nemen in de 
plattelandsstrategieën. Zulks komt zowel op 
het programmeer- als het uitvoeringsniveau 
de consistentie ten goede.

Or. en

Amendement ingediend door Jillian Evans en Elisabeth Schroedter

Amendement 29
Overweging 30

(30) Steun voor specifieke wijzen van 
landbeheer moet duurzame ontwikkeling 
bevorderen, waarbij met name landbouwers 
en bosbezitters moeten worden gestimuleerd 
om vormen van grondgebruik toe te passen 
die verenigbaar zijn met de noodzaak het 
natuurlijke milieu en landschap in stand te 
houden en de natuurlijke hulpbronnen te 
beschermen en te verbeteren. De verleende 
steun dient bij te dragen tot de 
tenuitvoerlegging van het zesde 
milieuactieprogramma van de Gemeenschap 
en van de conclusies van het voorzitterschap 
over de strategie voor duurzame 
ontwikkeling. Tot de kernonderwerpen die 
aandacht moeten krijgen, behoren de 
biodiversiteit, het beheer van de NATURA 
2000-gebieden, de bescherming van water 
en bodem, het tegengaan van 
klimaatverandering, onder meer door 
beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen, de vermindering van de 
uitstoot van ammoniak en het duurzame 
gebruik van bestrijdingsmiddelen.

(30) Steun voor specifieke wijzen van 
landbeheer moet duurzame ontwikkeling 
bevorderen, waarbij met name landbouwers 
en bosbezitters moeten worden gestimuleerd 
om vormen van grondgebruik toe te passen 
die verenigbaar zijn met de noodzaak het 
natuurlijke milieu en landschap in stand te 
houden en de natuurlijke hulpbronnen te 
beschermen en te verbeteren. De verleende 
steun dient bij te dragen tot de 
tenuitvoerlegging van het zesde 
milieuactieprogramma van de Gemeenschap 
en van de conclusies van het voorzitterschap 
over de strategie voor duurzame 
ontwikkeling. Tot de kernonderwerpen die 
aandacht moeten krijgen, behoren de 
biodiversiteit, het beheer van de NATURA 
2000-gebieden, de bescherming van water 
en bodem, het tegengaan van 
klimaatverandering, onder meer door 
beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen, de vermindering van de 
uitstoot van ammoniak en het duurzame 
gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Beheersactiviteiten van Natura 2000 die 
niet gefinancierd kunnen worden uit de 
structuurfondsen of de fondsen voor 
plattelandsontwikkeling worden 
gefinancierd uit een speciaal EU-fonds 
voor biodiversiteit in het kader van het 
LIFE+-voorstel.

Or. en
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Motivering

In zijn resolutie van 10 maart 2005 over de financiering van Natura 2000 achtte het Europees 
Parlement de bijdrage van de plattelandsontwikkeling en de structuurfondsen onvoldoende voor 
een adequate cofinanciering van Natura 2000 en drong het er ook op aan dat daarvoor, in het 
kader van het LIFE+-voorstel, een speciaal fonds zou worden ingesteld.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 30
Overweging 43 bis (nieuw)

(43 bis) De status van minder begunstigde 
regio kan alleen in overleg met de 
betrokkenen op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau worden herzien, waarbij 
rekening moet worden gehouden met 
sociaal-economische indicatoren.

Or. en

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 31
Overweging 45

(45) De veranderingen in de 
plattelandsgebieden moeten worden begeleid 
door deze gebieden te helpen om van 
landbouwactiviteiten naar niet-agrarische 
activiteiten te diversifiëren en niet-
agrarische sectoren te ontwikkelen, om de 
werkgelegenheid te bevorderen, om 
basisvoorzieningen te verbeteren en om 
investeringen te verrichten die hen 
aantrekkelijker maken, een en ander met het 
doel de tendensen naar sociaal-economische 
achteruitgang en ontvolking van het 
platteland te keren. In dit verband zijn ook 
inspanningen nodig om het menselijke 
potentieel te verbeteren.

(45) De veranderingen in de 
plattelandsgebieden moeten worden begeleid 
door deze gebieden te helpen om van 
landbouwactiviteiten naar niet-agrarische 
activiteiten te diversifiëren en niet-
agrarische sectoren te ontwikkelen, om de 
werkgelegenheid te bevorderen, om 
basisvoorzieningen te verbeteren en om 
investeringen te verrichten die hen 
aantrekkelijker maken, een en ander met het 
doel de tendensen naar sociaal-economische 
achteruitgang en ontvolking van het 
platteland te keren. Niet-agrarische 
bedrijven, zoals ondernemingen op het 
gebied van kunstnijverheid en toerisme, 
lokale restaurants en nieuwe bedrijven 
buiten de landbouwsector, zijn belangrijke 
pijlers van de plattelandseconomie. Steun 
aan deze bedrijven voorkomt niet alleen 
ontvolking van plattelandsgebieden, maar 
versterkt deze en strookt met de doelstelling 
van Lissabon en met een prioriteit van de 
Unie, te weten groei en creatie van 
arbeidsplaatsen. In dit verband zijn ook 
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inspanningen nodig om het menselijke 
potentieel te verbeteren.

Or. en

Motivering

In de conclusies van de conferentie van Salzburg over plattelandsontwikkeling (2003) wordt 
duidelijk en correct gesteld dat de ontwikkeling van plattelandsgebieden niet langer op de 
landbouw alleen kan worden gebaseerd, en dat diversifiëring zowel binnen als buiten de 
landbouwsector absoluut nodig is om levensvatbare en duurzame plattelandsgemeenten te 
bevorderen. Deze conclusie wordt onderstreept door de Lissabon-doelstelling en door een 
prioriteit van de EU - groei en banen. Het amendement onderstreept het belang van niet-
agrarische actoren in de plattelandseconomie en strookt met deze prioriteiten.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 32
Overweging 56

(56) De lidstaten moeten er rekening mee 
houden dat bij de bovenbedoelde bedragen 
nog de bedragen komen die afkomstig zijn 
van de modulatie zoals bedoeld in artikel 12, 
lid 2, van Verordening (EG) nr. …/… 
[betreffende de financiering van het GLB].

(56) De lidstaten moeten er rekening mee 
houden dat bij de bovenbedoelde bedragen 
nog de bedragen komen die afkomstig zijn 
van de modulatie zoals bedoeld in artikel 12, 
lid 2, van Verordening (EG) nr. …/… 
[betreffende de financiering van het GLB], 
en ervoor zorgen dat zij worden gebruikt 
om het beleid inzake de ontwikkeling van 
het platteland als geheel te versterken.

Or. fr

Motivering

De bedragen die het gevolg zijn van modulatie moeten worden toegewezen aan de tweede pijler 
om het evenwicht te herstellen tussen de steun aan landbouwers en de steun aan andere actoren 
van de plattelandsontwikkeling. De waarde van modulatie, waaraan bepaalde administratieve 
kosten zijn verbonden, zou op losse schroeven komen te staan als het enige doel zou zijn om de 
fondsen die deze heeft opgeleverd te verdelen onder de landbouwers wier steun juist als gevolg 
van die modulatie is verlaagd.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 33
Overweging 60

(60) Om ervoor te kunnen zorgen dat het 
optreden van het Fonds doeltreffend en 
billijk is en een duurzaam effect sorteert, 
zijn bepalingen nodig die ertoe strekken het 
duurzame karakter van investeringen in 

(60) Om ervoor te kunnen zorgen dat het 
optreden van het Fonds doeltreffend en 
billijk is en een duurzaam effect sorteert, 
zijn bepalingen nodig die ertoe strekken het 
duurzame karakter van investeringen in 
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ondernemingen te garanderen en te 
voorkomen dat middelen uit het Fonds 
worden gebruikt om oneerlijke concurrentie 
te bedrijven.

ondernemingen te garanderen en te 
voorkomen dat middelen uit het Fonds 
worden gebruikt om oneerlijke concurrentie 
te bedrijven, met inachtneming van het 
door de Europese Raad van Santa Maria de 
Feira in 2000 aangenomen Handvest voor 
kleine bedrijven.

Or. fr

Motivering

De aanneming van het Europees Handvest voor kleine bedrijven heeft duidelijk gemaakt dat 
kleine bedrijven een belangrijke bijdrage leveren aan de groei, het concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid in de Europese Unie. Voor deze kleine bedrijven is dus een belangrijke rol 
weggelegd bij de stimulering van plattelandsgebieden en hun onderlinge cohesie.

Amendement ingediend door Jillian Evans en Elisabeth Schroedter

Amendement 34
Artikel 3

Het Fonds levert een bijdrage aan de 
bevordering van duurzame 
plattelandsontwikkeling in de hele 
Gemeenschap op zodanige wijze dat die 
bijdrage complementair is aan de 
beleidsvormen voor markt- en 
inkomenssteun van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, aan het cohesiebeleid en 
aan het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Het Fonds levert een bijdrage aan de 
bevordering van duurzame 
plattelandsontwikkeling in de hele 
Gemeenschap en aan het voorkomen van 
ontvolking van plattelandsgebieden op 
zodanige wijze dat die bijdrage 
complementair is aan de beleidsvormen voor 
markt- en inkomenssteun van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, aan het 
cohesiebeleid en aan het gemeenschappelijk 
visserijbeleid.

Or. en

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 35
Artikel 3

Het Fonds levert een bijdrage aan de 
bevordering van duurzame 
plattelandsontwikkeling in de hele 
Gemeenschap op zodanige wijze dat die 
bijdrage complementair is aan de 
beleidsvormen voor markt- en 
inkomenssteun van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, aan het cohesiebeleid en 
aan het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Het Fonds levert een bijdrage aan de 
bevordering van duurzame 
plattelandsontwikkeling in de hele 
Gemeenschap op zodanige wijze dat die 
bijdrage complementair is aan de 
beleidsvormen voor markt- en 
inkomenssteun van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, aan het cohesiebeleid, het 
beleid inzake sociale integratie, non-
discriminatie, bevordering van gelijke 
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kansen en aan het gemeenschappelijk 
visserijbeleid.

Or. el

Motivering

De verwijzing naar "non-discriminatie", die mevrouw Harkin volkomen terecht voorstelt, houdt 
niet noodzakelijkerwijze ook een bevordering van "gelijke kansen" in.

Amendement ingediend door Jillian Evans en Elisabeth Schroedter

Amendement 36
Artikel 4, lid 1, letter c)

c) verbetering van de kwaliteit van het 
bestaan op het platteland en bevordering van 
diversificatie van de economische 
bedrijvigheid.

c) verbetering van de kwaliteit van het 
bestaan op en de culturele ontwikkeling van
het platteland en bevordering van 
diversificatie van de economische 
bedrijvigheid.

Or. en

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 37
Artikel 4, lid 1, letter c)

c) verbetering van de kwaliteit van het 
bestaan op het platteland en bevordering van 
diversificatie van de economische 
bedrijvigheid.

c) verbetering van de kwaliteit van het 
bestaan op het platteland en bevordering van 
de ontwikkeling en de diversificatie van de 
economische bedrijvigheid.

Or. en

Motivering

Verbetering van de kwaliteit van het bestaan op het platteland wordt niet bereikt door alleen 
nieuwe economische bedrijvigheid te bevorderen. Ook de ontwikkeling van bestaande 
economische activiteiten moet worden aangemoedigd.

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 38
Artikel 4, lid 1, letter c) bis (nieuw)

c bis) sociale integratie en non-
discriminatie in plattelandsgebieden.

Or. en
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Motivering

Het overkoepelende beleid van sociale integratie en non-discriminatie moet ook tot uitdrukking 
komen in het plattelandsbeleid.

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 39
Artikel 5, lid 2

2. De Commissie en de lidstaten zorgen 
ervoor dat de bijstand van het Fonds en van 
de lidstaten coherent is met de activiteiten, 
beleidstakken en prioriteiten van de 
Gemeenschap. De bijstand van het Fonds 
moet met name coherent zijn met de 
doelstellingen inzake economische en 
sociale samenhang en met de doelstellingen 
van het Europees Visserijfonds.

2. De Commissie en de lidstaten zorgen 
ervoor dat de bijstand van het Fonds en van 
de lidstaten coherent is met de activiteiten, 
beleidstakken en prioriteiten van de 
Gemeenschap. De bijstand van het Fonds 
moet met name coherent zijn met de 
doelstellingen inzake economische en 
sociale samenhang en met de doelstellingen 
van het Europees Visserijfonds en het 
milieubeleid.

Or. en

Amendement ingediend door Gábor Harangozó

Amendement 40
Artikel 5, lid 2

2. De Commissie en de lidstaten zorgen 
ervoor dat de bijstand van het Fonds en van 
de lidstaten coherent is met de activiteiten, 
beleidstakken en prioriteiten van de 
Gemeenschap. De bijstand van het Fonds 
moet met name coherent zijn met de 
doelstellingen inzake economische en
sociale samenhang en met de doelstellingen 
van het Europees Visserijfonds.

2. De Commissie en de lidstaten zorgen 
ervoor dat de bijstand van het Fonds en van 
de lidstaten coherent is met de activiteiten, 
beleidstakken en prioriteiten van de 
Gemeenschap. De bijstand van het Fonds 
moet met name coherent zijn met de 
doelstellingen inzake economische, sociale 
en territoriale samenhang en met de
doelstellingen van het Europees 
Visserijfonds.

Or. en

Motivering

Het territoriale aspect van het Europese cohesiebeleid moet worden vermeld.

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 41
Artikel 6, lid 1, letter c)

c) andere geschikte instanties die c) andere geschikte instanties die 
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representatief zijn voor het maatschappelijk 
middenveld, niet-gouvernementele 
organisaties, vooral op milieugebied, en 
instanties die tot taak hebben de gelijkheid 
van vrouwen en mannen te bevorderen.

representatief zijn voor het maatschappelijk 
middenveld, niet-gouvernementele 
organisaties, vooral op milieugebied, en 
instanties die tot taak hebben de gelijkheid 
van vrouwen en mannen te bevorderen en 
discriminatie op de in artikel 13 van het 
Verdrag genoemde gronden te bestrijden.

Or. en

Motivering

Alle vormen van discriminatie moeten inbegrepen zijn.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 42
Artikel 7

De tenuitvoerlegging van de programma’s 
voor plattelandsontwikkeling valt onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten op het 
passende territoriale niveau in 
overeenstemming met hun eigen 
institutionele inrichting. Die 
verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend in 
overeenstemming met deze verordening.

De tenuitvoerlegging van de programma’s 
voor plattelandsontwikkeling valt onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten op het 
passende territoriale niveau in 
overeenstemming met hun eigen 
institutionele inrichting en de regels inzake 
subsidiariteit zoals bepaald in het Verdrag 
tot vaststelling van een Grondwet voor 
Europa. Die verantwoordelijkheid wordt 
uitgeoefend in overeenstemming met deze 
verordening.

Or. en

Motivering

In de door het Europees Parlement aangenomen Europese Grondwet wordt de specifieke rol van 
nationale parlementen en regio's onderstreept. Dat houdt in dat onder de nationale institutionele 
regelingen ook de op maat gesneden samenwerking tussen de nationale, regionale en lokale 
kaders valt.

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 43
Artikel 8, titel

Gelijkheid van vrouwen en mannen Non-discriminatie

Or. en
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Motivering

Vloeit voort uit amendement 6.

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 44
Artikel 8, alinea 1

De lidstaten en de Commissie bevorderen de 
gelijkheid van vrouwen en mannen in alle 
verschillende stadia die voor de 
tenuitvoerlegging van de programma’s van 
belang zijn.

De lidstaten en de Commissie bevorderen de 
gelijkheid van vrouwen en mannen en non-
discriminatie op een van de in artikel 13 
van het Verdrag genoemde gronden in alle 
verschillende stadia die voor de 
tenuitvoerlegging van de programma’s van 
belang zijn.

Or. en

Motivering

Non-discriminatiemaatregelen moeten alle vormen van discriminatie bestrijken en niet alleen het 
geslacht.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 45
Artikel 11, lid 1

1. De lidstaat dient een nationaal strategisch 
plan in waarin de prioriteiten van het 
optreden van het Fonds en van die lidstaat 
zijn vermeld zoals deze zijn bepaald met 
inachtneming van de communautaire 
strategische richtsnoeren voor 
plattelandsontwikkeling, de specifieke 
doelstellingen daarvan, de bijdrage uit het 
Fonds en de overige financiële middelen.

1. De lidstaat of een andere bevoegde 
autoriteit dient een strategisch plan in 
waarin de prioriteiten van het optreden van 
het Fonds en van die lidstaat en regio's zijn 
vermeld zoals deze zijn bepaald met 
inachtneming van de communautaire 
strategische richtsnoeren voor 
plattelandsontwikkeling, de specifieke 
doelstellingen daarvan, de bijdrage uit het 
Fonds en de overige financiële middelen.

Or. en

Motivering

In de verordening dient rekening te worden houden met het subsidiariteitsbeginsel en met het feit 
dat de bevoegdheid betreffende plattelandsontwikkeling in sommige lidstaten wordt gedelegeerd 
en niet uitsluitend onder de centrale overheid valt.
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 46
Artikel 11, lid 1

1. De lidstaat dient een nationaal strategisch 
plan in waarin de prioriteiten van het 
optreden van het Fonds en van die lidstaat 
zijn vermeld zoals deze zijn bepaald met 
inachtneming van de communautaire 
strategische richtsnoeren voor 
plattelandsontwikkeling, de specifieke 
doelstellingen daarvan, de bijdrage uit het 
Fonds en de overige financiële middelen.

1. De lidstaat dient een nationaal strategisch 
plan in waarin de prioriteiten van het 
optreden van het Fonds en van die lidstaat 
zijn vermeld zoals deze zijn bepaald met 
inachtneming van de resultaten, ervaringen 
en evaluaties van regionale autoriteiten en 
de bijdragen van de regio's en plaatselijke 
autoriteiten, de communautaire strategische 
richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling, 
de specifieke doelstellingen daarvan, de 
bijdrage uit het Fonds en de overige 
financiële middelen.

Or. en

Motivering

Het nationaal strategisch plan moet de op vele niveaus aanwezige bestuurservaring met 
betrekking tot de agrarische samenleving weerspiegelen. Subsidiariteit houdt hier in dat de 
ervaringen van de regio's en de lokale autoriteiten moeten worden meegenomen; eventuele 
neigingen in de richting van renationalisatie moeten worden afgesneden. Een bottom-
upbenadering is nodig.

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 47
Artikel 11, lid 3, letter e)

e) de middelen voor de coördinatie met de 
andere instrumenten van het GLB en met het 
cohesiebeleid;

e) de middelen voor de coördinatie met de 
andere instrumenten van het GLB, het 
Europees Visserijfonds, LIFE + en met het 
cohesiebeleid;

Or. en

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 48
Artikel 11, lid 3, letter g) bis (nieuw)

g bis) een schets van de wijze waarop het 
plan bijdraagt aan sociale integratie en 
non-discriminatie;

Or. en
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Motivering

Alle overkoepelende communautaire doelstellingen moeten in het plan aan de orde komen.

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 49
Artikel 11 bis, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten vervullen deze taken 
binnen een met de Commissie 
overeengekomen vaste periode om 
onnodige vertraging met de opstelling van 
het operationele programma te voorkomen.

Or. en

Motivering

Lidstaten en hun departementen moeten voldoen aan een afgesproken tijdschema voor het 
opstellen van het programma om te voorkomen dat dit in de toekomst gebeurt.

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 50
Artikel 12, lid 2, letter b) bis (nieuw)

b bis) de manier waarop de programma's 
bijdragen aan sociale integratie en non-
discriminatie;

Or. en

Motivering

In het jaarverslag moet de geboekte vooruitgang op het gebied van sociale integratie en non-
discriminatie kunnen worden gemeten.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 51
Artikel 14, lid 2

2. Een lidstaat kan hetzij een enkel 
programma voor zijn gehele grondgebied,
hetzij een programma per regio indienen.

2. Een lidstaat kan hetzij een enkel 
programma voor zijn gehele grondgebied, 
hetzij een programma per regio indienen, 
maar hij kan ook een nationaal programma 
indienen voor bepaalde maatregelen en 
regionale programma's met het oog op 
andere maatregelen die moeten worden 
toegesneden op de specifieke sector of de 
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geografische kenmerken van bepaalde 
regio's..

Or. fr

Motivering

De regeling die het meeste profijt biedt van maatregelen ter ontwikkeling van het platteland 
moet worden omarmd. Volgens het subsidiariteitsbeginsel moeten de maatregelen worden 
genomen op het niveau dat het meest geschikt wordt geacht, rekening houdend met de wijze 
waarop bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn georganiseerd en per lidstaat zijn 
toegewezen.

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 52
Artikel 15, letter g)

g) informatie over de complementariteit met 
de acties die worden gefinancierd uit de 
andere instrumenten van het GLB, in het 
kader van het cohesiebeleid en uit het 
Europees Visserijfonds;

g) informatie over de complementariteit met 
de acties die worden gefinancierd uit de 
andere instrumenten van het GLB, in het 
kader van het cohesiebeleid, van LIFE + en 
uit het Europees Visserijfonds;

Or. en

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 53
Artikel 16

Wat de financiële bijdrage van de 
Gemeenschap voor elk van de in artikel 4 
genoemde drie doelstellingen betreft, wordt 
van de totale bijdrage uit het Fonds voor het 
programma telkens ten minste 15% aan elk 
van de prioritaire zwaartepunten 1 en 3 zoals 
bedoeld in afdeling 1, respectievelijk 
afdeling 3 van hoofdstuk I van titel IV 
besteed, en ten minste 25% aan prioritair 
zwaartepunt 2 zoals bedoeld in afdeling 2 
van dat hoofdstuk I.

Wat de financiële bijdrage van de 
Gemeenschap voor elk van de in artikel 4 
genoemde drie doelstellingen betreft, wordt 
van de totale bijdrage uit het Fonds voor de 
programma's telkens ten minste 15% aan 
elk van de prioritaire zwaartepunten 1 en 3 
zoals bedoeld in afdeling 1, respectievelijk 
afdeling 3 van hoofdstuk I van titel IV 
besteed, en ten minste 25% aan prioritair 
zwaartepunt 2 zoals bedoeld in afdeling 2 
van dat hoofdstuk I. Dit evenwicht tussen de 
drie zwaartepunten moet ervoor zorgen dat 
de multisectorale en multifunctionele 
benadering van de Commissie wordt 
gevolgd zodat het beleid ter ontwikkeling 
van het platteland strookt met de behoeften 
van de plattelandsgebieden.

Or. fr
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Motivering

De eerste wijzigingen zijn bedoeld om de typefouten te corrigeren die in dit belangrijke artikel 
zijn gemaakt en waardoor het moeilijk te begrijpen viel.
De formulering van de laatste zin benadrukt het belang van het voorstel om een minimum 
steunbedrag toe te wijzen aan de verschillende zwaartepunten om een evenwicht tot stand te  
brengen tussen de sectorale en de territoriale dimensie en ervoor te zorgen dat het beleid ter 
ontwikkeling van het platteland niet op landbouw wordt toegespitst.

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 54
Artikel 17, lid 1

1. Elk programma voor 
plattelandsontwikkeling wordt door de 
lidstaat opgesteld na nauw overleg met de in 
artikel 6 bedoelde partners.

1. Elk programma voor 
plattelandsontwikkeling wordt door de 
lidstaat opgesteld na nauw overleg met de in 
artikel 6 bedoelde partners. Elke lidstaat 
stelt vervolgens een overlegplan op en 
publiceert dit en legt vervolgens, voor de 
indiening van de strategische plannen, een 
verslag voor over de aard en de uitkomst 
van de overlegprocedure.

Or. el

Motivering

Transparantie van het overleg is essentieel, maar de uitkomst van de raadplegingen moet op tijd 
worden gepubliceerd zodat maatregelen kunnen worden genomen als onregelmatigheden zijn 
vastgesteld.

Amendement ingediend door Jillian Evans en Elisabeth Schroedter

Amendement 55
Artikel 17, lid 1

1. Elk programma voor 
plattelandsontwikkeling wordt door de 
lidstaat opgesteld na nauw overleg met de in 
artikel 6 bedoelde partners.

1. Elk programma voor 
plattelandsontwikkeling wordt door de 
lidstaat in overeenstemming met zijn 
institutionele structuur opgesteld na nauw 
overleg met de in artikel 6 bedoelde 
partners.

Or. en

Motivering

De verordening dient rekening te houden met het subsidiariteitsbeginsel en het feit dat in 
sommige lidstaten de bevoegdheid inzake plattelandsontwikkeling is gedelegeerd en niet 
uitsluitend onder de centrale overheid valt.
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Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 56
Artikel 19, letter b), punt (v) bis (nieuw)

(v bis) gebruik van 
financieringsinstrumenten;

Or. pt

Motivering

Maatregelen voor de herstructurering en ontwikkeling van fiscaal potentieel en de bevordering 
van innovatie moeten de instelling van financieringsinstrumenten behelzen, zoals fondsen van 
risicokapitaal en andere roerende fondsen, landbouwgrondfondsen en garantiefondsen en 
onderlinge waarborgfondsen.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 57
Artikel 19, letter b), punt (v) ter (nieuw)

(v ter) experimentele ontwikkeling;

Or. pt

Motivering

Maatregelen voor de herstructurering en ontwikkeling van fiscaal potentieel en de bevordering 
van innovatie moeten steun voor experimentele ontwikkelingen behelzen met het oog op de 
creatie van nieuwe producten, productiemethoden en technologieën en organisatie- en 
beheersmethoden, of om producten, technologieën en methoden die reeds in productie of gebruik 
zijn, te verbeteren.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 58
Artikel 19, letter c), punt (iii) bis (nieuw)

(iii bis) steun te verlenen aan initiatieven 
zoals plaatselijke boerenmarkten en lokale 
aankoopplannen gericht op 
voedselkwaliteit;

Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 59
Artikel 21, lid 1, letter c)

c) een ondernemingsplan voor de c) een ondernemingsplan voor de 
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ontwikkeling van hun landbouwactiviteiten 
indienen.

ontwikkeling van hun landbouwactiviteiten 
indienen (met speciale aandacht voor hun 
innovatieve capaciteiten).

Or. en

Motivering

Om gebruik te maken van het beschikbare menselijke potentieel van jonge boeren die kwalitatief 
hoogwaardige landbouwgoederen produceren, moeten een innovatieve productie en nieuwe 
technologische methoden volledig gedekt worden door het voorstel van de Commissie en de 
Raad.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 60
Artikel 22, lid 2, alinea 2, letter b) bis (nieuw)

b bis) Is een individu of een collectief dat 
vrijgekomen land overneemt en daaraan 
een niet-agrarische bestemming geeft 
(overnemer/niet-landbouwer), zoals 
bosbouw of de creatie van natuurparken op 
een wijze die strookt met de bescherming of 
de verbetering van de kwaliteit van het 
milieu en de natuurlijke ruimte;

Or. pt

Motivering

Het moet mogelijk zijn dat grond wordt overgedragen aan individuele personen of instanties die 
niets met landbouw te maken hebben.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 61
Artikel 22, lid 3, alinea 1

3. De totale duur van de steun voor 
vervroegde uittreding mag voor de cedent en 
voor de werknemer in de landbouw niet 
meer dan tien jaar bedragen. De steun mag 
niet worden voortgezet nadat de cedent 70 
jaar is geworden of de werknemer in de 
landbouw de normale pensioengerechtigde 
leeftijd heeft bereikt.

3. De totale duur van de steun voor 
vervroegde uittreding mag voor de cedent en 
voor de werknemer in de landbouw niet 
meer dan vijftien jaar bedragen. De steun 
mag niet worden voortgezet nadat de cedent 
75 jaar is geworden of de werknemer in de 
landbouw de normale pensioengerechtigde 
leeftijd heeft bereikt.

Or. pt
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Motivering

De huidige voorwaarden inzake de leeftijd van de cedent (75 jaar) en de duur van de steun (15 
jaar) moeten van kracht blijven.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 62
Artikel 25, lid 1, letter a)

a) de algehele prestatie van het 
landbouwbedrijf verbeteren en

a) de algehele prestatie van het 
landbouwbedrijf verbeteren, innovatieve 
productiemethoden hanteren en

Or. en

Motivering

Bedrijfsmodernisering als specifiek doel is niet genoeg om het fysieke potentieel te 
herstructureren. Conform de algemene richtsnoeren voor duurzame ontwikkeling en de 
conclusies van de Europese Raden van Lissabon en Göteborg is een meer geïntegreerde 
benadering noodzakelijk om de innovatieve mogelijkheden tot bloei te laten komen.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 63
Artikel 27, lid 1, alinea 2

In het geval van investeringen om aan 
communautaire normen te voldoen mag 
alleen voor die investeringen die door micro-
ondernemingen zoals bedoeld in lid 2
worden verricht om te voldoen aan een pas 
ingevoerde communautaire norm, steun 
worden verleend. In dat geval kan een extra 
termijn voor de naleving van de betrokken 
norm worden gegund, die niet meer mag 
bedragen dan 36 maanden te rekenen vanaf 
de datum waarop de norm voor de 
onderneming dwingend wordt.

In het geval van investeringen om aan 
communautaire normen te voldoen mag 
alleen voor die investeringen die door micro-
ondernemingen en kleine ondernemingen in 
de zin van aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie worden verricht om te voldoen 
aan een pas ingevoerde communautaire 
norm, steun worden verleend. In dat geval 
kan een extra termijn voor de naleving van 
de betrokken norm worden gegund, die niet 
meer mag bedragen dan 36 maanden te 
rekenen vanaf de datum waarop de norm 
voor de onderneming dwingend wordt.

Or. pt

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 64
Artikel 27, lid 2, alinea 1

De in lid 1 bedoelde steun wordt beperkt tot 
micro- en kleine ondernemingen in de zin 

Schrappen.
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van Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie1. In het geval van 
bosbouwproductie wordt de steun beperkt 
tot micro-ondernemingen.
________________
1 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Or. pt

Motivering

Alle bedrijven moeten steun kunnen krijgen, ongeacht hun omvang of het soort investering.

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 65
Artikel 29, lid 1, alinea 2

Die normen moeten sinds kort in de 
nationale wetgeving zijn opgenomen en 
moeten de landbouw nieuwe verplichtingen 
of beperkingen opleggen die een grote 
invloed hebben op de normale 
exploitatiekosten van een landbouwbedrijf. 

Die normen moeten sinds kort in de 
nationale wetgeving zijn opgenomen en 
moeten de landbouw nieuwe verplichtingen 
of beperkingen opleggen die een grote 
invloed hebben op de normale 
exploitatiekosten van een landbouwbedrijf 
en een aanzienlijk aantal landbouwers 
betreffen.

Or. en

Motivering

Of de Gemeenschapswetgeving al dan niet betrekking heeft op "een aanzienlijk aantal 
landbouwers", de mogelijkheid om boeren te helpen die door deze wetgeving worden getroffen, 
moet worden gehandhaafd.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 66
Artikel 34, letter a), punt i) bis (nieuw)

i bis) steun uitgekeerd aan boeren als 
compensatie voor natuurlijke handicaps in 
de ultraperifere regio's,

Or. pt

Motivering

Er moet ook aandacht zijn voor de bijzondere situatie van de ultraperifere regio's.
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 67
Artikel 35, lid 1, alinea 2

Zij moeten de extra kosten en de gederfde 
inkomsten compenseren die voor 
landbouwers het gevolg zijn van de handicap 
voor de landbouwproductie in het betrokken 
gebied.

Zij moeten de extra kosten en de gederfde 
inkomsten compenseren die voor 
landbouwers, landeigenaren en 
landgebruikers het gevolg zijn van de 
handicap voor de landbouwproductie in het 
betrokken gebied.

Or. en

Motivering

De ecologische structuur in sommige landen en de schaarste van grond hebben geleid tot een 
flexibeler gebruik van landbouwgrond en een grotere diversiteit in de plattelandseconomie. De 
agrarische functie wordt verruimd en verdiept met niet-agrarische activiteiten, zoals toerisme, 
water, wonen en werken.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 68
Artikel 35, lid 1, alinea 1

1. De in artikel 34, onder a), punten i) en ii), 
bedoelde betalingen worden jaarlijks per 
hectare gebruikte landbouwgrond verleend.

1. De in artikel 34, onder a), punten i), i) bis
en ii), bedoelde betalingen worden jaarlijks 
per hectare gebruikte landbouwgrond 
verleend.

Or. pt

Motivering

Gevolg van amendement 66.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 69
Artikel 35, lid 2

2. De betalingen worden toegekend aan 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
landbouwactiviteit in overeenkomstig artikel 
47, leden 2 en 3, aangewezen gebieden voort 
te zetten gedurende ten minste vijf jaar vanaf 
de eerste betaling.

2. De betalingen worden toegekend aan 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
landbouwactiviteit in de in artikel 34, 
letter a) onder i bis) vermelde gebieden en 
in overeenkomstig artikel 47, leden 2 en 3, 
aangewezen gebieden voort te zetten 
gedurende ten minste vijf jaar vanaf de
eerste betaling.
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Or. pt

Motivering

Gevolg van amendement 66.

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 70
Artikel 39, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De in het kader van deze 
onderafdeling voorgestelde 
bebossingsmaatregelen moeten eerst aan 
een effectbeoordeling worden onderworpen 
om ervoor te zorgen dat zij stroken met het 
milieubeleid van de EU.

Or. en

Motivering

Bebossing van bepaalde gebieden met een grote variëteit aan wilde flora en fauna kan een 
negatief gevolg hebben voor de lokale biodiversiteit. Dergelijke overwegingen maken deel uit 
van de ruimere verplichtingen van de EU betreffende duurzame ontwikkeling.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 71
Artikel 45, leden 2 bis en ter (nieuw)

2 bis. De landbouwers ontvangen 
betalingen voor:
- het behoud en de verbetering van de 
ecologische stabiliteit van bossen in 
gebieden waar de ecologische en 
beschermende functie van deze bossen van 
openbaar belang is en wanneer de kosten 
van maatregelen voor de bescherming en 
het herstel van de bossen hoger is dan het 
met de exploitatie van deze bossen te 
behalen profijt,
- de instandhouding van brandgangen door 
middel van landbouwmaatregelen.
2 ter. De in lid 2 bis genoemde steun moet 
voldoende zijn voor de werkelijke kosten 
van de maatregelen en wordt verleend op 
voorwaarde dat de bossen in kwestie hun 
ecologische en beschermende functie op 
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een basis van duurzaamheid vervullen, dat 
de uit te voeren maatregelen in de vorm van 
een contract worden gegoten en dat de 
kosten daarvan tevens worden 
gespecificeerd.

Or. es

Motivering

Brandpreventiemaatregelen zijn buitengewoon belangrijk als een middel voor het behoud van de 
Europese bosgebieden, die voortdurend kleiner worden. Boeren kunnen een belangrijke rol 
spelen bij de preventie van bosbranden. De in Verordening 1259/99 beschikbaar gestelde hulp 
moet dan ook niet alleen worden gewaarborgd, maar het moet ook duidelijk zijn dat de 
werkelijke kosten van de preventiemaatregelen worden gedekt.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 72
Artikel 45, lid 2 quater

2 quater. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening legt 
de Commissie strategische richtsnoeren 
voor de tenuitvoerlegging van de in de 
verordening neergelegde 
brandpreventiemaatregelen, samen met 
preventieve maatregelen die worden 
uitgevoerd in het kader van Verordening 
nr. ... van het Europees Parlement en de 
Raad over het financieel instrument voor 
het milieu (LIFE+) voor. De lidstaten 
stellen vervolgens nationale en/of regionale 
programma's ter optimalisering van de 
brandbestrijdingsmaatregelen op of passen 
deze aan.

Or. es

Motivering

Er moeten diverse gemeenschappelijke brandpreventiedoelstellingen worden ingesteld om de 
brandbestrijding te optimaliseren, met het oog op het feit dat dit soort branden vaak meer dan 
een land teisteren. Nationale en/of regionale programma's moeten worden opgesteld en 
bestaande programma's (die in bepaalde gevallen verouderd zijn) moeten worden geactualiseerd 
en de diverse communautaire verordeningen waarin brandpreventiemaatregelen zijn neergelegd, 
moeten duidelijk worden gecoördineerd.
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Amendement ingediend door Jillian Evans en Elisabeth Schroedter

Amendement 73
Artikel 47, lid 1

1. De lidstaten wijzen overeenkomstig het 
bepaalde in de leden 2, 3, 4 en 5 van het 
onderhavige artikel de gebieden aan die in 
aanmerking komen voor de in artikel 34, 
onder a), punten i), ii) en iii), en onder b), 
punten i), iii), iv) en vi), bedoelde 
betalingen.

1. De lidstaten wijzen overeenkomstig hun 
institutionele structuur het bepaalde in de 
leden 2, 3, 4 en 5 van het onderhavige artikel 
de gebieden aan die in aanmerking komen 
voor de in artikel 34, onder a), punten i), ii) 
en iii), en onder b), punten i), iii), iv) en vi), 
bedoelde betalingen.

Or. en

Motivering

In de verordening dient rekening te worden houden met het subsidiariteitsbeginsel en met het feit 
dat de bevoegdheid betreffende plattelandsontwikkeling in sommige lidstaten wordt gedelegeerd 
en niet uitsluitend onder de centrale overheid valt.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 74
Artikel 47, lid 3, letter b)

b) hetzij gebieden zijn die met specifieke 
handicaps te kampen hebben en waar de 
voortzetting van landbeheer noodzakelijk is 
voor milieubehoud of -verbetering, 
natuurbeheer en handhaving van de 
toeristische mogelijkheden van het 
betrokken gebied of voor kustbescherming.

b) hetzij gebieden zijn die met specifieke 
handicaps te kampen hebben en met name 
van menselijke aard, zoals een lage 
bevolkingsdichtheid, en waar de 
voortzetting van landbeheer noodzakelijk is 
voor milieubehoud of -verbetering, 
natuurbeheer en handhaving van de 
toeristische mogelijkheden van het 
betrokken gebied of voor kustbescherming.

Or. fr

Motivering

Een van de belangrijkste handicaps voor plattelandsgebieden is hun lage bevolkingsdichtheid 
die een structurele belemmering vormt voor elke vorm van economische, sociale of territoriale 
ontwikkeling en voor nieuwe kapitaalinjecties.

Amendement ingediend door Carlos José Iturgaiz Angulo

Amendement 75
Artikel 47, lid 3, letter b) bis (nieuw)

b bis) sterk onderbevolkte gebieden of 
gebieden met een afnemende bevolking die 
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vooral afhankelijk zijn van landbouw en 
waarvan de versnelde achteruitgang de 
levensvatbaarheid van het betrokken gebied 
in gevaar brengt en het risico van 
woestijnvorming met zich meebrengt.

Or. es

Motivering

Het beleid voor de ontwikkeling van het platteland moet permanent bijdragen tot de 
economische levensvatbaarheid van sterk ontvolkte regio's. De definitie van een "benadeelde 
regio's" moet ook deze regio's behelzen om te voorkomen dat de economische situatie nog erger 
wordt. Ontvolking brengt ook het probleem van woestijnvorming met zich mee als het gevolg van 
een verslechterende vegetatie.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 76
Artikel 49, letter a), punt i)

i) diversificatie naar niet-agrarische 
activiteiten,

i) diversificatie naar niet-agrarische 
activiteiten, met inbegrip van 
landbouwactiviteiten,

Or. en

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 77
Artikel 49, letter a), punt ii)

ii) steun voor de oprichting en ontwikkeling 
van micro-ondernemingen met het doel 
ondernemerschap te bevorderen en het 
economische weefsel te ontwikkelen,

ii) steun voor de oprichting en ontwikkeling 
van micro-ondernemingen - met inbegrip 
van gezinsbedrijven - met het doel 
ondernemerschap te bevorderen en het 
economische weefsel te ontwikkelen,

Or. el

Motivering

De definitie van "micro-ondernemingen" kan per land verschillen. Omdat het gezin een 
belangrijke ontwikkelingsschakel kan zijn, dienen wij het te beschermen door het op te nemen in 
de categorie "micro-ondernemingen".

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 78
Artikel 49, letter a), punt ii)
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ii) steun voor de oprichting en ontwikkeling 
van micro-ondernemingen met het doel 
ondernemerschap te bevorderen en het 
economische weefsel te ontwikkelen,

ii) steun voor de oprichting en ontwikkeling 
van micro- en kleine ondernemingen met 
het doel ondernemerschap te bevorderen en 
het economische weefsel te ontwikkelen,

Or. de

Motivering

De beperking tot micro-ondernemingen in de zin van de MKB-definitie beperkt het subsidiekader 
te zeer. Door opname van kleine ondernemingen zouden bedrijven met maximaal 49 werknemers 
voor steun in aanmerking kunnen komen. Een dergelijke onderneming is op het platteland al een 
middelgrote werkgever en kan in aanzienlijke mate bijdragen tot een opleving van de lokale en 
regionale economie.
De Europese Commissie werkt samen met betrokkenen van de toerismesector aan een Agenda 21 
voor duurzaam toerisme. Met het oog op de coherentie moeten uit die middelen derhalve 
expliciet alleen duurzame toerismeprojecten worden gesteund.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 79
Artikel 49, letter a), punt iii)

iii) bevordering van toeristische activiteiten, iii) bevordering van duurzame toeristische 
activiteiten,

Or. de

Motivering

De beperking tot micro-ondernemingen in de zin van de MKB-definitie beperkt het subsidiekader
te zeer. Door opname van kleine ondernemingen zouden bedrijven met maximaal 49 werknemers 
voor steun in aanmerking kunnen komen. Een dergelijke onderneming is op het platteland al een 
middelgrote werkgever en kan in aanzienlijke mate bijdragen tot een opleving van de lokale en 
regionale economie.
De Europese Commissie werkt samen met betrokkenen van de toerismesector aan een Agenda 21 
voor duurzaam toerisme. Met het oog op de coherentie moeten uit die middelen derhalve 
expliciet alleen duurzame toerismeprojecten worden gesteund.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 80
Artikel 49, letter a), punt ii)

ii) steun voor de oprichting en ontwikkeling 
van micro-ondernemingen met het doel
ondernemerschap te bevorderen en het 
economische weefsel te ontwikkelen,

ii) steun voor de oprichting, overname en 
ontwikkeling van micro-ondernemingen met 
het doel ondernemerschap te bevorderen en 
het economische weefsel te ontwikkelen,

Or. fr
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Motivering

De bevordering van het ondernemerschap en een versterking van de economie in 
plattelandsgebieden moet ook de overname van bestaande micro-ondernemingen behelzen die 
verlaten werden toen de bedrijfsvoerder zijn werkzaamheden staakte of met pensioen ging. De 
problemen in verband met de overname van bedrijven leiden tot onderbrekingen in de levering 
van goederen en diensten, hetgeen vaak schadelijk is voor de bevolking als geheel.

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 81
Artikel 49, letter b), punt i)

i) basisvoorzieningen voor de 
plattelandseconomie en -bevolking,

i) basisvoorzieningen voor de 
plattelandseconomie en -bevolking, met 
inbegrip van landelijk vervoer en 
infrastructuur, zoals wegen, vitale 
maritieme infrastructuur, 
watervoorziening, afvalverwerking en 
energievoorziening, die gestimuleerd 
moeten worden.

Or. en

Motivering

Vervoer op het platteland in dunbevolkte gebieden, met inbegrip van vitale veerverbindingen 
tussen eilanden en het vasteland, is een essentiële dienst en dient gesubsidieerd te worden in het 
kader van elk programma voor plattelandsontwikkeling. Zonder een goede infrastructuur kan er 
geen evenwichtige regionale en plattelandsontwikkeling zijn.

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 82
Artikel 49, letter d)

d) een maatregel betreffende verwerving van 
vakkundigheid en dynamisering ten behoeve 
van de uitstippeling en de tenuitvoerlegging 
van een plaatselijke ontwikkelingsstrategie.

d) een maatregel betreffende verwerving van 
vakkundigheid, dynamisering en organisatie 
ter bevordering van de onder de letters a) 
en b) van dit artikel genoemde activiteiten
ten behoeve van de uitstippeling en de 
tenuitvoerlegging van een plaatselijke 
ontwikkelingsstrategie.

Or. el

Motivering

Bevordering van de activiteiten die typisch zijn voor de plattelandseconomie en die de kwaliteit 
van het leven op het platteland verbeteren, dragen bij tot een verspreiding van het bewustzijn 
inzake de beste praktijken, tot winsten uit het toerisme en belonen diegenen die zich met zulke 
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activiteiten bezighouden.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 83
Artikel 50

De begunstigde van de in artikel 49, onder 
a), punt i), bedoelde steun kan de 
landbouwer of landbouwster, zijn echtgenote 
of haar echtgenoot of een van hun kinderen 
zijn.

De begunstigde van de in artikel 49, onder 
a), punt i), bedoelde steun kan de 
particuliere landeigenaar of de landbouwer 
of landbouwster, zijn echtgenote of haar 
echtgenoot of een van hun kinderen zijn.

Or. en

Motivering

De tendens naar een flexibeler gebruik van landbouwgrond en een grotere diversiteit van de 
plattelandseconomie betekent niet dat alleen landbouwers maar eveneens particuliere 
landeigenaren in aanmerking kunnen komen voor steun.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 84
Artikel 51, titel

Steun voor de oprichting en ontwikkeling 
van ondernemingen

Steun voor de oprichting, overname en 
ontwikkeling van ondernemingen

Or. fr

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 85
Artikel 54

De in artikel 49, onder b), punt i), bedoelde 
steun wordt verleend voor het opzetten van 
basisvoorzieningen ten behoeve van een 
dorp of een aantal dorpen en voor 
bijbehorende kleinschalige infrastructuur.

De in artikel 49, onder b), punt i), bedoelde 
steun wordt verleend voor het opzetten van 
basisvoorzieningen ten behoeve van een 
dorp of een aantal dorpen en voor 
bijbehorende kleinschalige infrastructuur. 
Afhankelijk van de behoeften van een 
gebied, de lokale bevolking en van 
diegenen die werkzaam zijn in de sociaal-
economische sfeer, kan deze steun de vorm 
aannemen van zorgfaciliteiten voor kleine 
kinderen of ouderen, sociale woningbouw, 
huursubsidie, culturele centra en 
verbeteringen van het openbaar vervoer en 
de infrastructuur.
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Or. fr

Motivering

Toegang tot en levering van essentiële diensten aan de lokale bevolking en aan diegenen die 
actief zijn in sociaal-economische beroepen zijn factoren die plattelandsgebieden aantrekkelijker 
maken.

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 86
Artikel 58

De in artikel 49 bedoelde maatregelen 
worden bij voorkeur door middel van 
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën ten 
uitvoer gelegd.

De in artikel 49 bedoelde maatregelen 
worden bij voorkeur door middel van 
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën, met de 
actieve betrokkenheid van de plaatselijke 
instanties op elk niveau, ten uitvoer gelegd.

Or. el

Motivering

Het commentaar van de rapporteur voor advies bij de door haar op dit artikel ingediende 
amendementen is dat de garantie dat actieve betrokkenheid van plaatselijke instanties in het 
ELFPO zal zorgen voor een meer omvattende en coherentere aanpak van de ontwikkeling van 
vele plattelandsgebieden weliswaar volstrekt juist is, maar dat, omdat de lokale autoriteiten zeer 
goed thuis zijn in deze problematiek, er in de bijzondere kenmerken en voordelen van hun 
gebieden, het van belang is dat met hun ideeën en kennis ook rekening wordt gehouden in de 
planningsfase.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 87
Artikel 60, letter a)

a) een gebiedsgericht programma voor een 
welomschreven subregionaal 
plattelandsgebied;

a) een gebiedsgericht programma voor een 
welomschreven en adequaat subregionaal 
plattelandsgebied;

Or. fr

Motivering

De gebiedsgerichte benadering van plattelandsontwikkeling moet meer worden gestimuleerd, 
waardoor echte gebiedsgerichte ontwikkelingsprojecten kunnen worden opgezet. Het feit of het 
actiegebied daarvoor geschikt is, moet derhalve worden aangetoond in termen van 
gemeenschappelijk belang en territoriale cohesie.
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Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 88
Artikel 61, lid 1, letter b)

b) zij is hetzij een groep die reeds in 
aanmerking is genomen voor het initiatief 
LEADER II  of het initiatief LEADER+  of 
die reeds de LEADER-aanpak hanteert, 
hetzij een nieuwe groep die partners uit de 
verschillende lokaal verankerde sociaal-
economische geledingen in het betrokken 
gebied vertegenwoordigt. Voor de 
besluitvorming moeten de sociaal-
economische partners, met inbegrip van de 
landbouw-, plattelandsvrouwen- en 
jongerenorganisaties, en de verenigingen ten 
minste 50% van het plaatselijke 
partnerschap uitmaken;

b) zij is hetzij een groep die reeds in 
aanmerking is genomen voor het initiatief 
LEADER II of het initiatief LEADER+ of 
die reeds de LEADER-aanpak hanteert, 
hetzij wanneer deze groepen niet bestaan -
een nieuwe groep die partners uit de 
verschillende lokaal verankerde sociaal-
economische geledingen in het betrokken 
gebied vertegenwoordigt; in dat geval moet 
de nieuwe groep gebruikmaken van de 
ervaring van de lokale groepen die de 
LEADER II- en LEADER +-initiatieven 
ten uitvoer hebben gelegd. Voor de 
besluitvorming moeten de sociaal-
economische partners, met inbegrip van de 
landbouw-, plattelandsvrouwen- en 
jongerenorganisaties, en de verenigingen ten 
minste 50% van het plaatselijke 
partnerschap uitmaken;

Or. el

Motivering

Het is van essentieel belang dat gebruik wordt gemaakt van de ervaring die op lokaal niveau is 
opgedaan, als wij willen dat de nieuwe programma's succesvol zijn.

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 89
Artikel 69, titel en lid 1

Nationaal netwerk voor het platteland Nationale netwerken of organisaties voor 
het platteland en landelijke gebieden

1. Elke lidstaat richt een nationaal netwerk 
voor het platteland op dat alle bij de 
plattelandsontwikkeling betrokken 
organisaties en overheidsdiensten 
bijeenbrengt.

1. Elke lidstaat richt onverwijld een 
nationaal netwerk voor het platteland op dat, 
met de ruimst mogelijke 
vertegenwoordiging, alle bij de 
plattelandsontwikkeling betrokken 
organisaties en overheidsdiensten 
bijeenbrengt.

Or. el
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Motivering

Omdat de term "landelijk" niet restrictief als "agrarisch" moet worden geïnterpreteerd, moet 
duidelijk worden gemaakt dat verwezen wordt naar diverse organisaties in de ruimere 
"landelijke" sector. Het aantal bij de plattelandsontwikkeling in elk land betrokken organisaties 
en overheden kan zeer groot zijn, waardoor de communicatie inefficiënt zou kunnen worden. Het 
kan derhalve doeltreffender zijn als de betrokken partijen bepaalde organisaties en overheden 
aanwijzen om hen te vertegenwoordigen en zo de verdere organisatie van de voorlichting 
verbeteren.

Amendement ingediend door Jillian Evans

Amendement 90
Artikel 70, lid 5, letter b)

b) de in het verleden geleverde prestaties en Schrappen.

Or. en

Motivering

De middelen moeten op grond van een bepaalde situatie en behoefte worden verdeeld en niet op 
grond van in het verleden geleverde prestaties.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 91
Artikel 71, lid 3, alinea 1, letter b) bis (nieuw)

b bis) 85% van de in aanmerking komende 
overheidsuitgaven in de ultraperifere 
regio's en de kleine eilanden van de 
Egeïsche Zee.

Or. pt

Motivering

De steunpercentages in de ultraperifere regio's moeten onveranderd blijven.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 92
Artikel 71, lid 3, alinea 2, letter b) bis (nieuw)

b bis) 85% van de in aanmerking komende 
overheidsuitgaven in de ultraperifere 
regio's en de kleine eilanden van de 
Egeïsche Zee.

Or. pt
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Motivering

De steunpercentages in de ultraperifere regio's moeten onveranderd blijven.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 93
Artikel 71, lid 4

4. In afwijking van de in lid 3 vastgestelde 
maxima kan de procentuele bijdrage uit het 
Fonds met vijf procentpunten worden 
verhoogd voor de programma’s voor de 
ultraperifere gebieden en de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee.

Schrappen.

Or. pt

Motivering

Gevolg van de amendementen 90 en 91.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 94
Artikel 72, lid 3, letter a)

a) BTW, a) terugvorderbare BTW,

Or. pt

Motivering

De mogelijkheid om in aanmerking te komen voor niet-invorderbare BTW moet gehandhaafd 
blijven.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 95
Artikel 72, lid 3, letter c)

c) de aankoop van grond voor een bedrag dat 
hoger is dan 10% van de totale subsidiabele 
uitgaven voor de betrokken concrete actie.

c) de aankoop van grond voor een bedrag dat 
hoger is dan 10% van de totale subsidiabele 
uitgaven voor de betrokken concrete actie, 
met uitzondering van transacties ter 
bescherming van het milieu en tenzij een 
hoger percentage is vastgelegd in de door 
de Commissie goedgekeurde programma's.

Or. pt
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Motivering

De geldende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de aankoop van land moeten 
ongewijzigd blijven.

Amendement ingediend door Jillian Evans en Elisabeth Schroedter

Amendement 96
Artikel 76, inleidende formule en letter a)

Voor elk programma voor 
plattelandsontwikkeling wijst de lidstaat aan:

Voor elk programma voor 
plattelandsontwikkeling wijst de lidstaat 
overeenkomstig zijn institutionele structuur
aan:

a) de beheersautoriteit, zijnde een nationale, 
regionale of plaatselijke overheids- of 
particuliere instantie die door de lidstaat is 
aangewezen om een programma te beheren, 
of de lidstaat zelf wanneer die taak door hem 
wordt verricht;

a) de beheersautoriteit, zijnde een nationale, 
regionale of plaatselijke overheids- of 
particuliere instantie die door de lidstaat 
overeenkomstig zijn institutionele structuur
is aangewezen om een programma te 
beheren, of de lidstaat zelf wanneer die taak 
door hem wordt verricht;

Or. en

Motivering

In de verordening dient rekening te worden houden met het subsidiariteitsbeginsel en met het feit 
dat de bevoegdheid betreffende plattelandsontwikkeling in sommige lidstaten wordt gedelegeerd 
en niet uitsluitend onder de centrale overheid valt.

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 97
Artikel 77, lid 1, letter a)

a) erop toezien dat de concrete acties voor 
financiering worden geselecteerd met 
inachtneming van de voor het programma 
voor plattelandsontwikkeling geldende 
criteria en dat deze acties gedurende de 
gehele periode van uitvoering ervan in 
overeenstemming zijn met de geldende 
communautaire en nationale voorschriften 
en communautaire beleidstakken;

a) erop toezien dat de concrete acties voor 
financiering worden geselecteerd met 
inachtneming van de voor het programma 
voor plattelandsontwikkeling geldende 
criteria en dat deze acties gedurende de 
gehele periode van uitvoering ervan in 
overeenstemming zijn met de geldende 
communautaire en nationale voorschriften 
en communautaire beleidstakken; de 
geldende communautaire en nationale 
voorschriften moeten niet te stringent of 
tijdrovend zijn, en een zekere flexibiliteit 
die niet in strijd is met de algemene 
richtsnoeren van het EU-beleid toestaan;
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Or. el

Motivering

De rapporteur wijst erop dat aantrekkelijke projecten door een gebrek aan flexibiliteit kunnen 
worden gedwarsboomd maar dat kan ook gebeuren door tijdrovende statutaire procedures die 
moeten worden voorkomen.

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 98
Artikel 80, lid 2, letter a)

a) zij informeert de potentiële begunstigden, 
de beroepsorganisaties, de economische en 
sociale partners, de organisaties voor de 
bevordering van gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen en de betrokken niet-
gouvernementele organisaties over de door 
het programma geboden mogelijkheden en 
over de wijze waarop gebruik kan worden 
gemaakt van de financieringen in het kader 
van het programma;

a) zij informeert de lokale autoriteiten, de
potentiële begunstigden, de 
beroepsorganisaties, de economische en 
sociale partners, de organisaties voor de 
bevordering van gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen en de betrokken niet-
gouvernementele organisaties over de door 
het programma geboden mogelijkheden en 
over de wijze waarop gebruik kan worden 
gemaakt van de financieringen in het kader 
van het programma;

Or. el

Motivering

Het van meet af aan informeren van de lokale autoriteiten maakt het makkelijker om andere in 
dit artikel genoemde groepen van informatie te voorzien.

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 99
Artikel 82, letter c)

c) worden de resultaten van de 
tenuitvoerlegging, en met name de 
verwezenlijking van de voor elk prioritair 
zwaartepunt vastgestelde doelstellingen en 
de evaluaties tijdens de uitvoering, door het 
toezichtcomité onderzocht;

c) worden de resultaten van de 
tenuitvoerlegging, en met name de
verwezenlijking van de voor elk prioritair 
zwaartepunt vastgestelde doelstellingen en 
de evaluaties tijdens de uitvoering, door het 
toezichtcomité onderzocht, met inbegrip van 
de bijdrage van het fonds aan sociale 
integratie en non-discriminatie;

Or. en

Motivering

Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat dit overkoepelende communautaire beleid bij de 
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evaluatie tot zijn recht komt.

Amendement ingediend door Jillian Evans en Elisabeth Schroedter

Amendement 100
Artikel 86, titel, lid 1, en lid 2, inleidende formule

Jaarverslag over de uitvoering
1. Voor het eerst in 2008 en uiterlijk op 30 
juni van elk jaar doet de beheersautoriteit de 
Commissie een jaarverslag over de 
uitvoering van het programma toekomen. De 
beheersautoriteit dient uiterlijk op 30 juni 
2016 een laatste verslag over de uitvoering 
van het programma bij de Commissie in.

2. Elk jaarverslag over de uitvoering bevat 
de volgende gegevens:

Tweejaarlijks verslag over de uitvoering
1. Voor het eerst in 2008 en uiterlijk op 30 
juni van elk tweede jaar doet de 
beheersautoriteit de Commissie een 
tweejaarlijks verslag over de uitvoering van 
het programma toekomen. De 
beheersautoriteit dient uiterlijk op 30 juni 
2016 een laatste verslag over de uitvoering 
van het programma bij de Commissie in.
2. Elk tweejaarlijks verslag over de 
uitvoering bevat de volgende gegevens:

Or. en

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 101
Artikel 87, titel en lid 1

Jaarlijks onderzoek van de programma’s

1. Elk jaar onderzoeken de Commissie en de 
beheersautoriteit ter gelegenheid van de 
indiening van het jaarverslag over de 
uitvoering de belangrijkste resultaten van het 
voorgaande jaar volgens in 
overeenstemming met de betrokken lidstaat 
en beheersautoriteit te bepalen regels.

Tweejaarlijks onderzoek van de 
programma’s
1. Om de twee jaar onderzoeken de 
Commissie en de beheersautoriteit ter 
gelegenheid van de indiening van het 
tweejaarlijks verslag over de uitvoering de 
belangrijkste resultaten van het voorgaande 
jaar volgens in overeenstemming met de 
betrokken lidstaat en beheersautoriteit te 
bepalen regels.

Or. en

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 102
Artikel 92, lid 2, letter c) bis (nieuw)

c bis) inspanningen op het gebied van 
samenwerking en uitwisseling van 
ervaringen;

Or. fr
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Motivering

Samenwerking en een innovatieve benadering zijn belangrijke aspecten van het LEADER-
programma. Daarom moet daarmee bij elke beoordeling van de prestaties rekening worden 
gehouden.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 103
Artikel 92, lid 2, letter d) bis (nieuw)

d bis) innovatievermogen;

Or. fr

Motivering

Samenwerking en een innovatieve benadering zijn belangrijke aspecten van het LEADER-
programma. Daarom moet daarmee bij elke beoordeling van de prestaties rekening worden 
gehouden.

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 104
Artikel 92, lid 2, letter e) bis (nieuw)

e bis) de bijdrage aan sociale integratie;

Or. en

Motivering

Toewijzing van de communautaire reserve is nodig om rekening te houden met de vooruitgang 
die met de fondsen is geboekt bij de bevordering van de sociale integratie.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 105
Bijlage I, artikel 26, lid 3

Intensiteit van de steun ter verbetering van 
de economische waarde van bossen

50% Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de in artikel 34, onder a), 
punten i), ii) en iii), bedoelde gebieden
40% Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in andere gebieden
75% Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de ultraperifere gebieden 

Intensiteit van de steun ter verbetering van 
de economische waarde van bossen

90% Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de in artikel 34, onder a), 
punten i), ii) en iii), bedoelde gebieden
80% Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in andere gebieden
100% Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de ultraperifere gebieden 
(de in artikel 34, letter a), onder i bis) 
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vermelde gebieden)

Or. pt

Motivering

De huidige steunniveaus moeten worden gehandhaafd.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 106
Bijlage I, artikel 27, lid 3

65% Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de ultraperifere gebieden en 
op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

65% Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in de ultraperifere gebieden en 
op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

75% Van het bedrag aan subsidiabele 
investeringen in het MKB in de 
ultraperifere regio's, die 
landbouwproducten verwerken en op de 
markt brengen, die voornamelijk van lokale 
productie afkomstig zijn en deel uitmaken 
van sectoren die in regionale 
ontwikkelingsprogramma's (ROP) moeten 
worden gespecificeerd

Or. pt

Motivering

De huidige steunniveaus moeten worden gehandhaafd.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 107
Bijlage I, artikel 35, lid 3

Minimale betaling voor handicaps - € 25 -
Per hectare gebruikte landbouwgrond
Maximale betaling voor natuurlijke
handicaps - € 250 - Per hectare gebruikte 
landbouwgrond

Maximale betaling voor gebieden met 
andere handicaps - € 150 - Per hectare 
gebruikte landbouwgrond

Minimale betaling voor handicaps - € 25 -
Per hectare gebruikte landbouwgrond
Maximale betaling voor handicaps - € 250 -
Per hectare gebruikte landbouwgrond

Or. pt
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Motivering

De maximumsubsidie dient per gebied niet verschillend te zijn.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 108
Bijlage I, artikelen 40, lid 4, 41, lid 4 en artikel 42, lid 3

Intensiteit van de steun ter dekking van de 
aanlegkosten
50% Van de subsidiabele kosten in de in 
artikel 34, onder a), punten i), ii) en iii), 
bedoelde gebieden

40% Van de subsidiabele kosten in andere 
gebieden

75% Van de subsidiabele kosten in de 
ultraperifere gebieden

Intensiteit van de steun ter dekking van de 
aanlegkosten
90% Van de subsidiabele kosten in de in 
artikel 34, onder a), punten i), ii) en iii), 
bedoelde gebieden

80% Van de subsidiabele kosten in andere 
gebieden

100% Van de subsidiabele kosten in de 
ultraperifere gebieden (de in artikel 34, 
letter a), onder i bis) vermelde gebieden)

Or. pt

Motivering

De huidige steunniveaus moeten worden gehandhaafd.
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