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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 18
Bijlage, punt 1, alinea 2, streepje 4

– de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
marktgerichte gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en de daarmee gepaard 
gaande herstructureringen in de oude en de 
nieuwe lidstaten te begeleiden.

– de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
marktgerichte gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en de daarmee gepaard 
gaande herstructureringen in de oude en de 
nieuwe lidstaten te begeleiden, naast de 
inachtneming van de verwachtingen van de 
consument ten aanzien van gezondheid, 
veiligheid en kwaliteit.

Or. fr

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 19
Bijlage, punt 2.1, titel
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Het GLB en plattelandsontwikkeling De plattelandsontwikkeling in het kader 
van het GLB

Or. fr

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 20
Bijlage, punt 2.1, alinea 1

Nog steeds wordt het leeuwendeel van de 
landbouwgrond voor landbouwdoeleinden 
gebruikt en is deze sector doorslaggevend 
voor de kwaliteit van het platteland en het 
milieu. Met de recente uitbreiding van de 
Europese Unie zijn het belang en de 
relevantie van het GLB en de 
plattelandsontwikkeling nog verder 
toegenomen.

Nog steeds wordt het leeuwendeel van de 
landbouwgrond voor landbouwdoeleinden 
gebruikt en is deze sector doorslaggevend 
voor de kwaliteit van het platteland en het 
milieu. Met de recente uitbreiding van de 
Europese Unie zijn het belang en de 
relevantie van de eerste pijler, het GLB en 
de plattelandsontwikkeling nog verder 
toegenomen.

Or. fr

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai en Stavros Arnaoutakis

Amendement 21
Bijlage, punt 2.1, alinea 2

Zonder de twee pijlers van het GLB 
(marktbeleid en plattelandsontwikkeling) 
zou een groot aantal plattelandsgebieden in 
Europa inmiddels met toenemende 
economische, maatschappelijke en 
milieuproblemen te kampen hebben. Het 
Europese landbouwmodel is een spiegel van 
de multifunctionele rol van de landbouw 
zoals die tot uiting komt in de rijkdom en 
diversiteit van landschappen, 
levensmiddelen en cultureel en natuurlijk 
erfgoed.

Zonder de twee pijlers van het GLB 
(marktbeleid en plattelandsontwikkeling) 
zou een groot aantal plattelandsgebieden in 
Europa inmiddels met toenemende 
economische, maatschappelijke en 
milieuproblemen te kampen hebben. Het 
Europese landbouwmodel is een spiegel van 
de multifunctionele rol van de landbouw 
zoals die tot uiting komt in de rijkdom en 
diversiteit van landschappen, 
levensmiddelen en cultureel en natuurlijk 
erfgoed, en sluit daarmee aan bij de nieuwe 
maatschappelijke eisen: 
kwaliteitsproducten, voedselveiligheid, 
ecotoerisme, benutting van het natuurlijk 
erfgoed, alternatieve energiebronnen.
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Or. fr

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 22
Bijlage, punt 2.2

Deze hervormingen zijn uitermate 
bevorderlijk voor de concurrentiekracht en 
de duurzame ontwikkeling van de landbouw 
in de EU, en vormen het kader voor 
toekomstige hervormingen. Door de 
gegarandeerde prijsondersteuning geleidelijk 
te verminderen, heeft de EU in de 
opeenvolgende GLB-hervormingen het 
concurrentievermogen van de Europese 
landbouw een enorme injectie gegeven. 
Dankzij de invoering van de ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen laat de boer zich 
leiden door vraaggestuurde marktsignalen, 
veeleer dan door beleidsgestuurde, 
kwantiteitsgerelateerde prikkels. Bovendien 
gaat zowel het consumentenvertrouwen als 
de milieuduurzaamheid van de landbouw 
erop vooruit, nu factoren als milieu, 
voedselveiligheid en de gezondheid en het 
welzijn van de dieren zijn opgenomen in de 
randvoorwaarden.

Deze hervormingen zijn uitermate 
bevorderlijk voor de regionale en 
plaatselijke concurrentiekracht en de 
duurzame ontwikkeling van de landbouw in 
de EU, en vormen het kader voor 
toekomstige hervormingen. Door de 
gegarandeerde prijsondersteuning geleidelijk 
te verminderen, heeft de EU in de 
opeenvolgende GLB-hervormingen het 
concurrentievermogen van de Europese 
landbouw een enorme injectie gegeven. 
Dankzij de invoering van de ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen laat de boer zich 
leiden door vraaggestuurde marktsignalen, 
veeleer dan door beleidsgestuurde, 
kwantiteitsgerelateerde prikkels. Bovendien 
gaat zowel het consumentenvertrouwen als 
de milieuduurzaamheid van de landbouw 
erop vooruit, nu factoren als milieu, 
voedselveiligheid en de gezondheid en het 
welzijn van de dieren zijn opgenomen in de 
randvoorwaarden.

Or. en

Motivering

De hervormingen van het GLB moeten niet alleen leiden tot een versterking van het Europese 
concurrentievermogen als geheel, maar vooral van het regionale en plaatselijke 
concurrentievermogen, alsmede tot een herstel van het evenwicht tussen minderontwikkelde 
en meerontwikkelde regio's in de EU.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 23
Bijlage, punt 2.2

Deze hervormingen zijn uitermate Deze hervormingen zijn uitermate 
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bevorderlijk voor de concurrentiekracht en 
de duurzame ontwikkeling van de landbouw 
in de EU, en vormen het kader voor 
toekomstige hervormingen. Door de 
gegarandeerde prijsondersteuning geleidelijk 
te verminderen, heeft de EU in de 
opeenvolgende GLB-hervormingen het 
concurrentievermogen van de Europese 
landbouw een enorme injectie gegeven. 
Dankzij de invoering van de ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen laat de boer zich 
leiden door vraaggestuurde marktsignalen, 
veeleer dan door beleidsgestuurde, 
kwantiteitsgerelateerde prikkels. Bovendien
gaat zowel het consumentenvertrouwen als 
de milieuduurzaamheid van de landbouw 
erop vooruit, nu factoren als milieu, 
voedselveiligheid en de gezondheid en het 
welzijn van de dieren zijn opgenomen in de 
randvoorwaarden.

bevorderlijk voor de concurrentiekracht en 
de duurzame ontwikkeling van de landbouw 
in de EU, en vormen het kader voor 
toekomstige hervormingen. Door de 
gegarandeerde prijsondersteuning geleidelijk 
te verminderen, heeft de EU in de 
opeenvolgende GLB-hervormingen het 
concurrentievermogen van de Europese 
landbouw een enorme injectie gegeven. 
Dankzij de invoering van de ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen laat de boer zich 
leiden door vraaggestuurde marktsignalen, 
veeleer dan door beleidsgestuurde, 
kwantiteitsgerelateerde prikkels. Op een 
ander niveau worden overeenkomstig 
artikel 299, lid 2 van het EG-Verdrag in de 
ultraperifere regio 's specifieke 
steunmaatregelen genomen met het oog op 
de specifieke beperkingen waarmee zij te 
maken hebben; deze moeten gehandhaafd 
blijven. Tenslotte gaat bovendien zowel het 
consumentenvertrouwen als de 
milieuduurzaamheid van de landbouw erop 
vooruit, nu factoren als milieu, 
voedselveiligheid en de gezondheid en het 
welzijn van de dieren zijn opgenomen in de 
randvoorwaarden.

Or. pt

Motivering

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 299, lid 2 van het EG-Verdrag.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 24
Bijlage, punt 2.2

Deze hervormingen zijn uitermate 
bevorderlijk voor de concurrentiekracht en 
de duurzame ontwikkeling van de landbouw 
in de EU, en vormen het kader voor 
toekomstige hervormingen. Door de 
gegarandeerde prijsondersteuning geleidelijk 
te verminderen, heeft de EU in de 

Deze hervormingen zijn uitermate 
bevorderlijk voor de concurrentiekracht en 
de duurzame ontwikkeling van de landbouw 
in de EU, en vormen het kader voor 
toekomstige hervormingen. Door de 
gegarandeerde prijsondersteuning geleidelijk 
te verminderen, heeft de EU in de 
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opeenvolgende GLB-hervormingen het 
concurrentievermogen van de Europese 
landbouw een enorme injectie gegeven. 
Dankzij de invoering van de ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen laat de boer zich 
leiden door vraaggestuurde marktsignalen, 
veeleer dan door beleidsgestuurde, 
kwantiteitsgerelateerde prikkels. Bovendien 
gaat zowel het consumentenvertrouwen als 
de milieuduurzaamheid van de landbouw 
erop vooruit, nu factoren als milieu, 
voedselveiligheid en de gezondheid en het 
welzijn van de dieren zijn opgenomen in de 
randvoorwaarden.

opeenvolgende GLB-hervormingen het 
concurrentievermogen van de Europese 
landbouw een enorme injectie gegeven. 
Dankzij de invoering van de ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen laat de boer zich 
leiden door vraaggestuurde marktsignalen, 
veeleer dan door beleidsgestuurde, 
kwantiteitsgerelateerde prikkels. Bovendien 
gaat zowel het consumentenvertrouwen als 
de milieuduurzaamheid van de landbouw 
erop vooruit, nu factoren als milieu, 
voedselveiligheid en de gezondheid en het 
welzijn van de dieren zijn opgenomen in de 
randvoorwaarden.Landbouw heeft voortaan 
een economische functie, een 
milieufunctie, een ruimtelijke-
ordeningsfunctie en een maatschappelijke 
functie.

Or. fr

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 25
Bijlage, punt 2.4, alinea 1

De omstandigheden op het platteland 
verschillen enorm: zo zijn afgelegen 
gebieden met ontvolkingsproblemen en een 
ontwikkelingsachterstand nauwelijks te 
vergelijken met peri-urbane gebieden die 
onder toenemende stuk van de stedelijke 
centra staan.

De omstandigheden op het platteland 
verschillen enorm: zo zijn afgelegen 
gebieden met ontvolkingsproblemen en een 
ontwikkelingsachterstand nauwelijks te 
vergelijken met peri-urbane gebieden die 
onder toenemende druk van de stedelijke 
centra staan en met de ultraperifere regio's 
die door hun kleine oppervlakte, de afstand 
van het Europese continent en hun 
verspreide ligging te maken hebben met 
specifieke en blijvende belemmeringen.

Or. pt

Motivering

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 299, lid 2 van het EG-Verdrag. In het kader van 
het weer op gang brengen van de strategie van Lissabon.
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Amendement ingediend door Bernadette Bourzai en Stavros Arnaoutakis

Amendement 26
Bijlage, punt 2.4, alinea 1

De omstandigheden op het platteland 
verschillen enorm: zo zijn afgelegen 
gebieden met ontvolkingsproblemen en een 
ontwikkelingsachterstand nauwelijks te 
vergelijken met peri-urbane gebieden die 
onder toenemende stuk van de stedelijke 
centra staan.

De omstandigheden op het platteland 
verschillen enorm: zo zijn afgelegen 
gebieden met ontvolkingsproblemen en een 
ontwikkelingsachterstand nauwelijks te 
vergelijken met peri-urbane gebieden die 
onder toenemende druk van de stedelijke 
centra staan; daarom zijn gedifferentieerde 
stratgieën voor plattelandsontwikkeling 
nodig.

Or. fr

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 27
Bijlage, punt 2.4, alinea 2

Volgens de op bevolkingsdichtheid 
gebaseerde OESO-definitie bestrijkt het 
platteland 92 % van het grondgebied van de 
EU-25. 19 % van de bevolking woont in 
hoofdzakelijk rurale gebieden en 37 % in 
grotendeels rurale gebieden. Deze gebieden 
zorgen enerzijds voor 45 % van de in de 
EU-25 gegenereerde bruto toegevoegde 
waarde en voor 53 % van de 
werkgelegenheid, maar moeten anderzijds 
vaak terrein prijsgeven aan de 
niet-plattelandsgebieden wanneer ze aan een 
aantal sociaal-economische indicatoren –
waaronder structurele indicatoren – worden 
getoetst. In vergelijking met elders ligt het 
inkomen per inwoner op het platteland 
ongeveer drie keer lager, zijn er minder 
vrouwen actief op de arbeidsmarkt, is de 
dienstensector er minder ontwikkeld, hebben 
over het algemeen minder mensen een 
hogere opleiding en heeft een lager 
percentage gezinnen toegang tot 
breedbandinternet. Een aantal 
plattelandsgebieden heeft danig te lijden 

Volgens de op bevolkingsdichtheid 
gebaseerde OESO-definitie bestrijkt het 
platteland 92 % van het grondgebied van de 
EU-25. 19 % van de bevolking woont in 
hoofdzakelijk rurale gebieden en 37 % in 
grotendeels rurale gebieden. Deze gebieden 
zorgen enerzijds voor 45 % van de in de 
EU-25 gegenereerde bruto toegevoegde 
waarde en voor 53 % van de 
werkgelegenheid, maar moeten anderzijds 
vaak terrein prijsgeven aan de 
niet-plattelandsgebieden wanneer ze aan een 
aantal sociaal-economische indicatoren –
waaronder structurele indicatoren – worden 
getoetst. In vergelijking met elders ligt het 
inkomen per inwoner op het platteland 
ongeveer drie keer lager, zijn er minder 
vrouwen actief op de arbeidsmarkt, is de 
dienstensector er minder ontwikkeld, hebben 
over het algemeen minder mensen een 
hogere opleiding en heeft een lager 
percentage gezinnen toegang tot 
breedbandinternet. Een aantal 
plattelandsgebieden heeft danig te lijden 
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onder problemen die zijn terug te voeren op 
een afgelegen en perifere ligging. De 
hiermee verbonden nadelen komen over het 
algemeen nog scherper tot uiting in gebieden 
met een overwegend ruraal karakter –
uitzonderingen op deze algemene, voor de 
hele EU geformuleerde regel niet te na 
gesproken. Vooral vrouwen en jongeren in 
afgelegen plattelandsgebieden hebben te 
kampen met het gebrek aan kansen, 
contacten en een adequate 
opleidingsinfrastructuur.

onder problemen die zijn terug te voeren op 
een afgelegen en perifere ligging. De 
hiermee verbonden nadelen komen over het 
algemeen nog scherper tot uiting in gebieden 
met een overwegend ruraal karakter en in de 
ultraperifere regio's, waar de 
landbouwbedrijven worden gekenmerkt 
door een afgelegen ligging, een geringe 
omvang en een geringe diversificatie van de 
productie, en worden belemmerd door 
moeilijke klimatologische omstandigheden. 
Vooral vrouwen en jongeren in afgelegen 
plattelandsgebieden hebben te kampen met 
het gebrek aan kansen, contacten en een 
adequate opleidingsinfrastructuur.

Or. pt

Motivering

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 299, lid 2 van het EG-Verdrag. In het kader van 
het weer op gang brengen van de strategie van Lissabon.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 28
Bijlage, punt 2.4, alinea 6 bis (nieuw)

Ook moet het belang van ambachtelijke 
activiteiten op het platteland worden 
benadrukt. Het ambacht speelt een rol in 
alle bedrijvigheidssectoren: bouw, voeding, 
vervoer, textiel. Het biedt mogelijkheden 
voor het scheppen van werkgelegenheid, de 
opleiding van jongeren dankzij 
leerwerktrajecten, de overdracht van 
traditionele knowhow en het scheppen van 
sociale banden in gebieden met de grootste 
achterstanden.

Or. fr
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Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 29
Bijlage, punt 2.4, alinea 7

De agrovoedingssector moet de kansen die 
nieuwe benaderingen, technologieën en 
ontwikkelingen met zich meebrengen, 
aangrijpen om zowel op de Europese als op 
de wereldmarkt in te spelen op de steeds 
wijzigende vraag. Vooral investeringen in 
het zo belangrijke menselijke kapitaal 
moeten ervoor zorgen dat de 
plattelandsgebieden en de 
agrovoedingssector de toekomst met 
vertrouwen tegemoet kunnen zien.

De agrovoedingssector moet de kansen die 
nieuwe benaderingen, technologieën en 
ontwikkelingen met zich meebrengen, 
aangrijpen om zowel op de Europese als op 
de wereldmarkt in te spelen op de steeds 
wijzigende vraag. Vooral investeringen in 
het zo belangrijke menselijke kapitaal door 
middel van levenslang leren en aanpassing 
ervan aan de nieuwe concurrentiedruk
moeten ervoor zorgen dat de 
plattelandsgebieden en de 
agrovoedingssector de toekomst met 
vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Or. pt

Motivering

Dit amendement past in het kader van het weer op gang brengen van de strategie van 
Lissabon van februari 2005.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 30
Bijlage, punt 2.4, alinea 8 bis (nieuw)

Om van de plattelandsgebieden 
aantrekkelijke bedrijvigheidscentra te 
maken moet ook hun aantrekkingskracht 
als woongebied worden vergroot. Onder de 
Europese bevolking is er een grote 
belangstelling voor wonen op het 
platteland, maar vaak is er sprake van een 
ingrijpend en belemmerend gebrek aan 
voor de bevolking wezenlijke diensten en 
uitrustingen, waardoor mensen er vaak van 
worden weerhouden om zich in 
plattelandsgebieden te vestigen.

Or. fr
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Amendement ingediend door Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski en Sylwester 
Chruszcz

Amendement 31
Bijlage, punt 3.1, richtsnoer, alinea 1

De landbouw-, bosbouw- en voedingssector 
in Europa heeft alle troeven in handen om 
nog meer kwaliteitsproducten en producten 
met een toegevoegde waarde te produceren 
die tegemoet komen aan de gediversifieerde 
en toenemende vraag op de Europese en de 
wereldmarkt.

De landbouw-, bosbouw- en voedingssector 
in Europa heeft alle troeven in handen om 
nog meer kwaliteitsproducten en producten 
met een toegevoegde waarde te produceren 
die tegemoet komen aan de gediversifieerde 
en toenemende vraag op de Europese en de 
wereldmarkt, waarbij ook moet worden 
gedacht aan het feit dat consumenten grote 
belangstelling hebben voor mogelijkheden 
om producten op hun weg van boerderij 
naar markt beter te volgen.

Or. en

Motivering

In verband met de vele recente voedselschandalen zoals met BSE en de mond-en-
klauwzeerziekte bij schapen, waardoor het vertrouwen van de consument in het GLB ernstig 
is ondermijnd, moeten de middelen die worden uitgetrokken voor zwaartepunt 1 van de 
communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling 2007-2013 ook 
bijdragen aan de aanpak van de zorgen die bij de consument leven over de kwaliteit van het 
geproduceerde en op de markt van de lidstaten van de EU gebrachte voedsel.

Amendement ingediend door Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski en Sylwester 
Chruszcz

Amendement 32
Bijlage, punt 3.1, richtsnoer, alinea 2

De middelen voor zwaartepunt 1 zijn 
bestemd voor de bevordering van een sterke 
en dynamische Europese 
agrovoedingssector en zullen daarom met 
name gaan naar prioriteiten als
kennisoverdracht en innovatie in de 
voedselketen en prioritaire sectoren voor
investeringen in fysiek en menselijk 
kapitaal. 

De middelen voor zwaartepunt 1 zijn 
bestemd voor de bevordering van een sterke 
en dynamische land- en bosbouwsector en 
zullen daarom met name gaan naar de 
tweeledige prioriteit van kennisoverdracht,
innovatie en integratie in de voedsel- en 
energievoorzieningsketen en van
investeringen in fysiek en menselijk 
kapitaal, met inbegrip van de bevordering 
van de toepassing van ICT-tchnologieën en 
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passende opleiding.

Or. en

Motivering

De bevordering van de toepassing van ICT-technologieën moet de hand in hand gaan met de 
opleiding van het menselijke kapitaal in plattelandsgebieden.

Amendement ingediend door Jamila Madeira

Amendement 33
Bijlage, punt 3.1, richtsnoer, alinea 2

De middelen voor zwaartepunt 1 zijn 
bestemd voor de bevordering van een sterke 
en dynamische Europese 
agrovoedingssector en zullen daarom met 
name gaan naar prioriteiten als 
kennisoverdracht en innovatie in de 
voedselketen en prioritaire sectoren voor 
investeringen in fysiek en menselijk 
kapitaal. 

De middelen voor zwaartepunt 1 zijn 
bestemd voor de bevordering van een 
sterke en dynamische land- en 
bosbouwsector in het kader van de 
bevordering van de innovatie en de 
integratie in de voedsel- en de 
energievoorzieningsketen en voor 
investeringen in fysiek en menselijk 
kapitaal. 

Or. pt

Motivering

De term "Europese agrovoedingssector" is te beperkt; er moet ook worden verwezen naar de 
sectoren landbouw en bosbouw.

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 34
Bijlage, punt 3.1, richtsnoer, alinea 2

De middelen voor zwaartepunt 1 zijn 
bestemd voor de bevordering van een sterke 
en dynamische Europese 
agrovoedingssector en zullen daarom met 
name gaan naar prioriteiten als
kennisoverdracht en innovatie in de 
voedselketen en prioritaire sectoren voor
investeringen in fysiek en menselijk 

De middelen voor zwaartepunt 1 zijn 
bestemd voor de bevordering van een sterke,
dynamische en levensvatbare land- en 
bosbouwsector en zullen daarom met name 
gaan naar de tweeledige prioriteiten van 
bevordering van innovatie en integratie in 
de voedsel- en de energievoorzieningsketen 
en van investeringen in fysiek en menselijk 
kapitaal, met inbegrip van de bevordering 
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kapitaal. van de toepassing van ICT-technologieën. 

Or. el

Motivering

Het amendement van de rapporteur is bepaald niet misplaatst, maar toch moet ook worden 
verwezen naar de doelstelling van de totstandbrenging van een levensvatbare land- en 
bosbouwsector met behulp van de middelen voor zwaartepunt 1.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 35
Bijlage, punt 3.1, richtsnoer, alinea 2

De middelen voor zwaartepunt 1 zijn 
bestemd voor de bevordering van een sterke 
en dynamische Europese 
agrovoedingssector en zullen daarom met 
name gaan naar prioriteiten als 
kennisoverdracht en innovatie in de 
voedselketen en prioritaire sectoren voor 
investeringen in fysiek en menselijk 
kapitaal. 

De middelen voor zwaartepunt 1 zijn 
bestemd voor de versterking, dynamisering 
en modernisering van de land- en 
bosbouwbedrijven en de Europese 
agrovoedingssector en zullen daarom met 
name gaan naar prioriteiten als 
kennisoverdracht en innovatie in de 
voedselketen en prioritaire sectoren voor 
investeringen in fysiek en menselijk 
kapitaal. 

Or. fr

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 36
Bijlage, punt 3.1, alinea 1, streepje 2

– verbetering van de integratie door de hele 
agrovoedingssector heen. De 
agrovoedingssector in Europa kan zich op 
het gebied van concurrentiekracht en 
innovatie meten met de beste ter wereld, 
maar krijgt mondiaal met steeds meer 
concurrentie te maken. De 
plattelandseconomie beschikt echter over 
meer dan voldoende capaciteit om nieuwe 
producten te ontwikkelen en op de markt te 
brengen, meer waarde in de 
plattelandsgebieden vast te houden door 

– verbetering van de integratie door de hele 
agrovoedingssector heen. De 
agrovoedingssector in Europa kan zich op 
het gebied van concurrentiekracht en 
innovatie meten met de beste ter wereld, 
maar krijgt mondiaal met steeds meer 
concurrentie te maken. De 
plattelandseconomie beschikt echter over 
meer dan voldoende capaciteit om nieuwe 
producten te ontwikkelen en op de markt te 
brengen, meer waarde in de 
plattelandsgebieden vast te houden door 
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gebruik te maken van kwaliteitsregelingen, 
en het profiel van de Europese producten 
overzee te verbeteren. Het integratieproces 
zal baat hebben bij het gebruik van 
adviseringsdiensten en ondersteuning om 
bedrijven te helpen aan de communautaire 
normen te voldoen. Een op een 
marktgerichte leest geschoeide 
landbouwsector zal de positie van de 
Europese agrovoedingssector als belangrijke 
werkgever en bron van economische groei 
verder consolideren;

gebruik te maken van kwaliteitsregelingen, 
en het profiel van de Europese producten 
overzee te verbeteren. Met name 
plaatselijke en regionale producten dienen 
te worden bevorderd. Het integratieproces 
zal baat hebben bij het gebruik van 
adviseringsdiensten en ondersteuning om 
bedrijven te helpen aan de communautaire 
normen te voldoen. Een op een 
marktgerichte leest geschoeide 
landbouwsector zal de positie van de 
Europese agrovoedingssector als belangrijke 
werkgever en bron van economische groei 
verder consolideren;

Or. en

Motivering

Wanneer wij een levendige en duurzame plattelandseconomie willen bevorderen, moeten 
plaatselijke en regionale ondernemingen deel uitmaken van de fundamenten van die 
economie. In plaats van belemmeringen op te werpen voor plaatselijke producten en 
kleinschalige ondernemingen, moeten wij micro-ondernemingen ondersteunen, omdat 
plattelandsgemeenschappen worden ondersteund door het netwerk van kleine 
ondernemingen.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 37
Bijlage, punt 3.1, alinea 1, streepje 2

– verbetering van de integratie door de hele 
agrovoedingssector heen. De 
agrovoedingssector in Europa kan zich op 
het gebied van concurrentiekracht en 
innovatie meten met de beste ter wereld, 
maar krijgt mondiaal met steeds meer 
concurrentie te maken. De 
plattelandseconomie beschikt echter over 
meer dan voldoende capaciteit om nieuwe 
producten te ontwikkelen en op de markt te 
brengen, meer waarde in de 
plattelandsgebieden vast te houden door 
gebruik te maken van kwaliteitsregelingen, 
en het profiel van de Europese producten 
overzee te verbeteren. Het integratieproces 

– aanpassing van het aanbod aan de vraag 
en verbetering van de integratie door de hele 
agrovoedingssector heen. De 
agrovoedingssector in Europa kan zich op 
het gebied van concurrentiekracht en 
innovatie meten met de beste ter wereld, 
maar krijgt mondiaal met steeds meer 
concurrentie te maken. De 
plattelandseconomie beschikt echter over 
meer dan voldoende capaciteit om nieuwe 
producten te ontwikkelen en op de markt te 
brengen, meer waarde in de 
plattelandsgebieden vast te houden door 
gebruik te maken van kwaliteitsregelingen, 
en het profiel van de Europese producten 
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zal baat hebben bij het gebruik van 
adviseringsdiensten en ondersteuning om 
bedrijven te helpen aan de communautaire 
normen te voldoen. Een op een 
marktgerichte leest geschoeide 
landbouwsector zal de positie van de 
Europese agrovoedingssector als belangrijke 
werkgever en bron van economische groei 
verder consolideren;

overzee te verbeteren. Het integratieproces 
zal baat hebben bij het gebruik van 
adviseringsdiensten en ondersteuning om 
bedrijven te helpen aan de communautaire 
normen te voldoen. Een op een 
marktgerichte leest geschoeide 
landbouwsector zal de positie van de 
Europese agrovoedingssector als belangrijke 
werkgever en bron van economische groei 
verder consolideren;

Or. fr

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 38
Bijlage, punt 3.1, alinea 1, streepje 4

– bevordering van dynamisch 
ondernemerschap. Met de recente 
GLB-hervormingen heeft de EU de 
voorwaarden gecreëerd voor een 
marktgerichte Europese landbouw, met 
nieuwe kansen voor landbouwbedrijven. Dit 
economische potentieel kan echter pas 
renderen, indien de nodige strategische en 
organisatorische vaardigheden worden 
ontwikkeld;

– bevordering van dynamisch 
ondernemerschap. Met de recente 
GLB-hervormingen heeft de EU de 
voorwaarden gecreëerd voor een 
marktgerichte Europese landbouw, met 
nieuwe kansen voor landbouwbedrijven. Dit 
economische potentieel kan echter pas 
renderen, indien de nodige strategische, 
bedrijfskundige, marketing- en 
organisatorische vaardigheden worden 
ontwikkeld;

Or. en

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 39
Bijlage, punt 3.1, alinea 1, streepje 4

– bevordering van dynamisch 
ondernemerschap. Met de recente 
GLB-hervormingen heeft de EU de 
voorwaarden gecreëerd voor een 
marktgerichte Europese landbouw, met 
nieuwe kansen voor landbouwbedrijven. Dit 
economische potentieel kan echter pas 

– bevordering van dynamisch 
ondernemerschap. Met de recente 
GLB-hervormingen heeft de EU de 
voorwaarden gecreëerd voor een 
marktgerichte Europese landbouw, met 
nieuwe kansen voor landbouwbedrijven. Dit 
economische potentieel kan echter pas 
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renderen, indien de nodige strategische en 
organisatorische vaardigheden worden 
ontwikkeld;

renderen, indien de nodige strategische en 
organisatorische vaardigheden en nieuw 
beleid voor overheidsinvesteringen worden 
ontwikkeld;

Or. pt

Motivering

Voor een werkelijke verbetering van het concurrentievermogen van de landbouwsector is een 
herstructurering van deze sector noodzakelijk op basis van aanzienlijke 
overheidsinvesteringen waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanpassing van de 
productiemodellen en van de specifieke kenmerken van de regio's.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 40
Bijlage, punt 3.1, alinea 1, streepje 5

– ontwikkeling van nieuwe 
afzetmogelijkheden voor land- en 
bosbouwproducten. Nieuwe 
afzetmogelijkheden kunnen een hogere 
toegevoegde waarde bieden. 
Plattelandsontwikkelingssteun voor 
investeringen en opleiding op het gebied van 
de niet voor voeding of vervoedering 
bestemde productie kan een aanvulling 
vormen op maatregelen in het kader van de 
eerste pijler, via de ontwikkeling van nieuwe 
afzetmogelijkheden voor de productie of via 
de ondersteuning van de ontwikkeling van 
het voor de productie van hernieuwbare 
energie te gebruiken materiaal, de 
biobrandstoffen zelf en de 
verwerkingscapaciteit; 

– ontwikkeling van nieuwe 
afzetmogelijkheden voor land- en 
bosbouwproducten. Nieuwe 
afzetmogelijkheden kunnen een hogere 
toegevoegde waarde bieden. 
Plattelandsontwikkelingssteun voor 
investeringen en opleiding op het gebied van 
de niet voor voeding of vervoedering 
bestemde productie kan een aanvulling 
vormen op maatregelen in het kader van de 
eerste pijler, via de ontwikkeling van nieuwe 
afzetmogelijkheden voor de productie of via 
de ondersteuning van de ontwikkeling van 
het voor de productie van hernieuwbare 
energie te gebruiken materiaal, de 
biobrandstoffen zelf, met namen die waarbij 
gebruik wordt gemaakt van biomassa of 
natuurlijke bestanddelen zoals suiker, en de 
verwerkingscapaciteit; de milieuprestaties
kunnen ook leiden tot hogere producties en 
kunnen voor iedereen voordelen opleveren;

Or. pt

Motivering

Voor een werkelijke verbetering van het concurrentievermogen van de landbouwsector is een 
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herstructurering van deze sector noodzakelijk op basis van aanzienlijke 
overheidsinvesteringen waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanpassing van de 
productiemodellen en van de specifieke kenmerken van de regio's.

Amendement ingediend door Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski en Sylwester 
Chruszcz

Amendement 41
Bijlage, punt 3.1, alinea 1, streepje 5

– ontwikkeling van nieuwe 
afzetmogelijkheden voor land- en 
bosbouwproducten. Nieuwe 
afzetmogelijkheden kunnen een hogere 
toegevoegde waarde bieden.
Plattelandsontwikkelingssteun voor 
investeringen en opleiding op het gebied van 
de niet voor voeding of vervoedering 
bestemde productie kan een aanvulling 
vormen op maatregelen in het kader van de 
eerste pijler, via de ontwikkeling van 
nieuwe afzetmogelijkheden voor de 
productie of via de ondersteuning van de 
ontwikkeling van het voor de productie van 
hernieuwbare energie te gebruiken materiaal,
de biobrandstoffen zelf en de 
verwerkingscapaciteit; 

– steun voor onderzoek, investeringen en 
opleiding op het gebied van de ontwikkeling 
en toepassing van nieuwe 
energiebesparende producten, procédés en 
technologieën. Deze steun kan een 
aanvulling vormen op maatregelen in het 
kader van de eerste pijler, via de 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
vernieuwende productiemethoden of bij 
voorbeeld het voor de productie van 
hernieuwbare energie te gebruiken materiaal,
de biobrandstoffen zelf en de 
verwerkingscapaciteit; 

Or. en

Motivering

Alle steun die wordt verleend voor de ontwikkeling van nieuwe afzetmogelijkheden voor land-
en bosbouwproducten moet ook gericht worden op de tenuitvoerlegging van 
energiebesparende productieprocessen en technologieën in het kader daarvan.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 42
Bijlage, punt 3.1, alinea 1, streepje 5

– ontwikkeling van nieuwe 
afzetmogelijkheden voor land- en 
bosbouwproducten. Nieuwe 
afzetmogelijkheden kunnen een hogere 

– ontwikkeling van nieuwe 
afzetmogelijkheden voor 
landbouwproducten en voor de 
bosbouwsector. Nieuwe afzetmogelijkheden 
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toegevoegde waarde bieden. 
Plattelandsontwikkelingssteun voor 
investeringen en opleiding op het gebied van 
de niet voor voeding of vervoedering 
bestemde productie kan een aanvulling 
vormen op maatregelen in het kader van de 
eerste pijler, via de ontwikkeling van nieuwe 
afzetmogelijkheden voor de productie of via 
de ondersteuning van de ontwikkeling van 
het voor de productie van hernieuwbare 
energie te gebruiken materiaal, de 
biobrandstoffen zelf en de 
verwerkingscapaciteit; 

kunnen een hogere toegevoegde waarde 
bieden. Plattelandsontwikkelingssteun voor 
investeringen en opleiding op het gebied van 
de niet voor voeding of vervoedering 
bestemde productie kan een aanvulling 
vormen op maatregelen in het kader van de 
eerste pijler, via de ontwikkeling van nieuwe 
afzetmogelijkheden voor de productie, via 
de exploitatie van restproducten of via de 
ondersteuning van de ontwikkeling van het 
voor de productie van hernieuwbare energie 
te gebruiken materiaal, de biobrandstoffen 
zelf en de verwerkingscapaciteit; 

Or. fr

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 43
Bijlage, punt 3.1, alinea 1, streepje 6

– verbetering van de milieuprestatie van de 
land- en bosbouw. Er is pas sprake van een 
op lange termijn duurzame productie, 
wanneer de producten door de consument 
worden gekocht én aan strenge 
milieunormen voldoen. Bovendien kunnen 
investeringen in een verbetering van de 
milieuprestatie uitmonden in een efficiëntere 
productie, en slaat men dus twee vliegen in 
één klap;

– verbetering van de milieuprestatie van de 
landbouwbedrijven en de bosbouwsector.
Er is pas sprake van een op lange termijn 
duurzame productie, wanneer de producten 
door de consument worden gekocht én aan 
strenge milieunormen voldoen. Bovendien 
kunnen investeringen in een verbetering van 
de milieuprestatie uitmonden in een 
efficiëntere productie, en slaat men dus twee 
vliegen in één klap;

Or. fr

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 44
Bijlage, punt 3.1, alinea 1, streepje 7

– herstructurering van de landbouwsector.
Plattelandsontwikkeling is een essentieel 
herstructureringsinstrument, met name in de 
nieuwe lidstaten. Door de uitbreiding is de 
kaart van de landbouw immers hertekend. 

– herstructurering van de landbouwsector.
Plattelandsontwikkeling is een essentieel 
herstructureringsinstrument, met name in de 
nieuwe lidstaten. Door de uitbreiding is de 
kaart van de landbouw immers hertekend. 
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Een geslaagde aanpassing van de landbouw 
kan de sleutel zijn tot meer 
concurrentiekracht en milieuduurzaamheid 
in de landbouwsector en tot een 
spectaculaire stijging van de 
werkgelegenheid en de groei in aanverwante 
sectoren. Elke lidstaat moet alle betrokken 
actoren ertoe aanmoedigen te anticiperen op 
de veranderingen die de landbouwsector in 
het kader van de herstructurering doormaakt, 
en moet op de gevolgen ervan vooruitlopen 
door boeren opleiding of omscholing aan te 
bieden, met name op het gebied van 
overdraagbare vaardigheden.

Een geslaagde aanpassing van de landbouw 
kan de sleutel zijn tot meer 
concurrentiekracht en milieuduurzaamheid 
in de landbouwsector en tot een 
spectaculaire stijging van de 
werkgelegenheid en de groei in aanverwante 
sectoren. Elke lidstaat moet alle betrokken 
actoren ertoe aanmoedigen te anticiperen op 
de veranderingen die de landbouwsector in 
het kader van de herstructurering doormaakt, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van elke regio,en moet op de 
gevolgen ervan vooruitlopen door boeren 
opleiding of omscholing aan te bieden, met 
name op het gebied van overdraagbare 
vaardigheden.

Or. pt

Motivering

Voor een werkelijke verbetering van het concurrentievermogen van de landbouwsector is een 
herstructurering van deze sector noodzakelijk op basis van aanzienlijke 
overheidsinvesteringen waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanpassing van de 
productiemodellen en van de specifieke kenmerken van de regio's.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith en Gisela 
Kallenbach

Amendement 45
Bijlage, punt 3.1, alinea 1, streepje 7 bis (nieuw)

– ondersteuning van plaatselijke 
initiatieven zoals plaatselijke 
landbouwmarkten en plaatselijke op 
voedselkwaliteit gerichte 
voedselvoorzieningssystemen.

Or. en

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 46
Bijlage, punt 3.1, alinea 1, streepje 7 bis (nieuw)
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– verbetering van de generatiewissel. Het
waarborgen van de generatiewissel is 
noodzakelijk voor de duurzaamheid van 
deze bedrijvigheid in de lidstaten. De 
Europese Unie moet de administratieve 
lasten waarmee jongeren in het verleden 
werden geconfronteerd om gebruik te 
kunnen maken van de steun voor 
plattelandsontwikkeling zoveel mogelijk 
beperken. De generatiewissel moet met 
betrekking tot alle zwaartepunten voor 
plattelandsontwikkeling een prioritaire 
doelstelling zijn.

Or. es

Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt niet voldoende rekening gehouden met de noodzaak 
van een verbetering van de generatiewissel op het gebied van de landbouwactiviteit.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 47
Bijlage, punt 3.1, alinea 2

Om de overname van landbouwbedrijven 
door de jongere generatie te stimuleren, 
moet worden nagedacht over op jonge 
boeren toegesneden combinaties van 
maatregelen in het kader van zwaartepunt 1.

– generatiewissel. Om de overname van 
landbouwbedrijven door de jongere 
generatie te stimuleren, moet worden 
nagedacht over op jonge boeren toegesneden 
combinaties van maatregelen in het kader 
van zwaartepunt 1, zoals met name steun 
voor het starten van een bedrijf en voor de 
overdracht van bedrijven.

Or. fr

Amendement ingediend door Jamila Madeira

Amendement 48
Bijlage, punt 3.2, richtsnoer

Met het oog op de bescherming en 
verbetering van de natuurlijke hulpbronnen 
en het rurale landschap in de EU moeten de 

Met het oog op de bescherming en 
verbetering van de natuurlijke hulpbronnen 
en het rurale landschap in de EU moeten de 
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voor zwaartepunt 2 uitgetrokken middelen 
worden ingezet voor drie communautaire 
prioriteiten: biodiversiteit en de 
instandhouding van landbouw- en 
bosbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde, water en de 
klimaatverandering. De maatregelen in het 
kader van zwaartepunt 2 moeten tot doel 
hebben deze milieudoelstellingen op elkaar 
af te stemmen, en moeten een bijdrage 
vormen tot de tenuitvoerlegging van het 
Natura 2000-netwerk in de daarin 
aangewezen landbouw- en 
bosbouwgebieden, tot de in Göteborg 
aangegane verbintenis om de achteruitgang 
van de biodiversiteit tegen 2010 een halt toe 
te roepen, tot de doelstellingen van de 
kaderrichtlijn water en tot de doelstellingen 
van het protocol van Kyoto inzake de 
mildering van de klimaatverandering.

voor zwaartepunt 2 uitgetrokken middelen 
worden ingezet voor drie communautaire 
prioriteiten: bevordering van de 
biodiversiteit en het duurzame gebruik van 
de landbouw- en bosbouwgrond; strijd 
tegen klimaatverandering; ruimtelijke 
ordening en bescherming van natuurlijk en 
cultureel erfgoed. De maatregelen in het 
kader van zwaartepunt 2 moeten tot doel 
hebben deze milieudoelstellingen op elkaar 
af te stemmen, en moeten een bijdrage 
vormen tot de tenuitvoerlegging van het 
Natura 2000-netwerk in de daarin 
aangewezen landbouw- en 
bosbouwgebieden, tot de in Göteborg 
aangegane verbintenis om de achteruitgang 
van de biodiversiteit tegen 2010 een halt toe 
te roepen, tot de doelstellingen van de 
kaderrichtlijn water en tot de doelstellingen 
van het protocol van Kyoto inzake de 
mildering van de klimaatverandering.

Or. pt

Motivering

Ruimtelijke ordening en bescherming van het natuurlijk en cultureel erfgoed worden aan de 
in de tekst van de Commissie genoemde terreinen toegevoegd.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 49
Bijlage, punt 3.2, richtsnoer

Met het oog op de bescherming en 
verbetering van de natuurlijke hulpbronnen 
en het rurale landschap in de EU moeten de 
voor zwaartepunt 2 uitgetrokken middelen 
worden ingezet voor drie communautaire 
prioriteiten: biodiversiteit en de 
instandhouding van landbouw- en 
bosbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde, water en de 
klimaatverandering. De maatregelen in het 
kader van zwaartepunt 2 moeten tot doel 
hebben deze milieudoelstellingen op elkaar 

Met het oog op de bescherming en 
verbetering van de natuurlijke hulpbronnen 
en het rurale landschap in de EU moeten de 
voor zwaartepunt 2 uitgetrokken middelen 
worden ingezet voor drie communautaire 
prioriteiten: biodiversiteit en de 
instandhouding van landbouw- en 
bosbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde, duurzaam gebruik van de 
watervoorraden en de klimaatverandering.
De maatregelen in het kader van 
zwaartepunt 2 moeten tot doel hebben deze 
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af te stemmen, en moeten een bijdrage 
vormen tot de tenuitvoerlegging van het 
Natura 2000-netwerk in de daarin 
aangewezen landbouw- en 
bosbouwgebieden, tot de in Göteborg 
aangegane verbintenis om de achteruitgang 
van de biodiversiteit tegen 2010 een halt toe 
te roepen, tot de doelstellingen van de 
kaderrichtlijn water en tot de doelstellingen 
van het protocol van Kyoto inzake de 
mildering van de klimaatverandering.

milieudoelstellingen op elkaar af te 
stemmen, en moeten een bijdrage vormen tot 
de tenuitvoerlegging van het 
Natura 2000-netwerk in de daarin 
aangewezen landbouw- en 
bosbouwgebieden, tot de in Göteborg 
aangegane verbintenis om de achteruitgang 
van de biodiversiteit tegen 2010 een halt toe 
te roepen, tot de doelstellingen van de 
kaderrichtlijn water en tot de doelstellingen 
van het protocol van Kyoto inzake de 
mildering van de klimaatverandering.

Or. el

Motivering

Betere formulering van de doelstelling betreffende de bescherming van water, met name 
gebaseerd op de kaderrichtlijn water.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 50
Bijlage, punt 3.2, alinea 1, streepje 1

– stimulering van milieudiensten en 
diervriendelijke landbouwpraktijken. De 
Europese burger verwacht van de boer dat 
hij de bij wet opgelegde normen in acht 
neemt. Er bestaat echter ook brede 
overeenstemming over het principe dat een 
boer die zich ertoe verbindt verder te gaan 
dan die normen en diensten verstrekt die de 
markt alleen niet op zich wil nemen, 
daarvoor moet worden beloond, met name 
wanneer het specifieke hulpbronnen als 
water en grond betreft;

–- stimulering van milieudiensten en 
landbouwpraktijken die goed zijn voor 
biodiversiteit en milieu. De Europese burger 
verwacht van de boer dat hij de bij wet 
opgelegde normen in acht neemt. Er bestaat 
echter ook brede overeenstemming over het 
principe dat een boer die zich ertoe verbindt 
verder te gaan dan die normen en diensten 
verstrekt die de markt alleen niet op zich wil 
nemen, daarvoor moet worden beloond, met 
name wanneer het specifieke hulpbronnen 
als water en grond betreft;

Or. fr

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 51
Bijlage, punt 3.2, alinea 1, streepje 2
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– instandhouding van het agrarische 
landschap. Een groot deel van de Europese 
plattelandsomgeving draagt de sporen van 
de landbouw. Adequate landbouwsystemen 
helpen bij de instandhouding van het 
landschap en de uiteenlopende habitats, 
gaande van wetlands over droge 
weidegronden tot bergweiden. In een groot 
aantal gebieden vormt het landschap een 
belangrijk onderdeel van het culturele en 
natuurlijke erfgoed en is het mede bepalend 
voor de aantrekkelijkheid van het gebied als 
woon- en werkplek;

– instandhouding van het agrarische
landschap. Een groot deel van de Europese 
plattelandsomgeving draagt de sporen van 
de landbouw. Adequate landbouwsystemen 
helpen bij de instandhouding van het 
landschap en de uiteenlopende habitats, 
gaande van wetlands over droge 
weidegronden tot bergweiden. In een groot 
aantal gebieden vormt het landschap een 
belangrijk onderdeel van het culturele en 
natuurlijke erfgoed en is het mede bepalend 
voor de aantrekkelijkheid van het gebied als 
woon- en werkplek en toeristische 
trekpleister;

Or. fr

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 52
Bijlage, punt 3.2, alinea 1, streepje 2

– instandhouding van het agrarische 
landschap. Een groot deel van de Europese 
plattelandsomgeving draagt de sporen van 
de landbouw. Adequate landbouwsystemen 
helpen bij de instandhouding van het 
landschap en de uiteenlopende habitats, 
gaande van wetlands over droge 
weidegronden tot bergweiden. In een groot 
aantal gebieden vormt het landschap een 
belangrijk onderdeel van het culturele en 
natuurlijke erfgoed en is het mede bepalend 
voor de aantrekkelijkheid van het gebied als 
woon- en werkplek;

– instandhouding van het agrarische 
landschap. Een groot deel van de Europese 
plattelandsomgeving draagt de sporen van 
de landbouw. Adequate landbouwsystemen 
helpen bij de instandhouding van het 
landschap en de uiteenlopende habitats, 
gaande van wetlands over droge 
weidegronden tot bergweiden. Wanneer 
landbouwpraktijken worden opgelegd of 
beperkt en het resultaat daarvan is dat 
landschap en habitats instand worden 
gehouden of bevorderd, moet een 
benadering op basis van partnerschap 
tussen landbouwers, grondeigenaren en 
overheidsorganen worden ingesteld 
teneinde raadpleging, samenwerking en in 
voorkomende gevallen vergoeding te 
waarborgen. In een groot aantal gebieden 
vormt het landschap een belangrijk 
onderdeel van het culturele en natuurlijke 
erfgoed en is het mede bepalend voor de 
aantrekkelijkheid van het gebied als woon-
en werkplek;
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Or. en

Motivering

Hiermee moet worden verzekerd dat landschappen en habitats met de actieve en 
voortdurende deelname van landbouwers en grondeigenaren in stand worden gehouden.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith en Gisela 
Kallenbach

Amendement 53
Bijlage, punt 3.2, alinea 1, streepje 2

– instandhouding van het agrarische 
landschap. Een groot deel van de Europese 
plattelandsomgeving draagt de sporen van 
de landbouw. Adequate landbouwsystemen 
helpen bij de instandhouding van het 
landschap en de uiteenlopende habitats, 
gaande van wetlands over droge 
weidegronden tot bergweiden. In een groot 
aantal gebieden vormt het landschap een 
belangrijk onderdeel van het culturele en 
natuurlijke erfgoed en is het mede bepalend 
voor de aantrekkelijkheid van het gebied als 
woon- en werkplek;

– instandhouding van het natuurlijke en 
agrarische landschap. Een groot deel van de 
Europese plattelandsomgeving draagt de 
sporen van de landbouw. Adequate 
landbouwsystemen helpen bij de 
instandhouding van het landschap en de 
uiteenlopende habitats, gaande van wetlands 
over droge weidegronden tot bergweiden. In 
een groot aantal gebieden vormt het 
landschap een belangrijk onderdeel van het 
culturele en natuurlijke erfgoed en is het 
mede bepalend voor de aantrekkelijkheid 
van het gebied als woon- en werkplek;

Or. en

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 54
Bijlage, punt 3.2, alinea 1, streepje 2 bis (nieuw)

– bevordering van het bos. De bossen 
leveren een specifieke bijdrage aan de 
bescherming van het milieu via de 
regulering van de waterhuishouding, de 
opslag van de belangrijkste 
broeikasgasgassen en bepaalde 
bodemverontreinigers, de reserve aan 
biomassa en de preventie van 
natuurrampen zoals branden en 
aardverschuivingen;
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Or. fr

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 55
Bijlage, punt 3.2, alinea 1, streepje 2 bis (nieuw)

- bescherming en duurzaam gebruik van 
de watervoorraden. De 
landbouwactiviteiten zijn voor een groot 
deel gebaseerd op het gebruik van de 
watervoorraden en dragen bij tot
instandhouding van zowel de kwaliteit als 
de kwantiteit van deze voorraden. Daarom 
moeten die maatregelen worden 
gestimuleerd en bevorderd die het juiste 
gebruik van deze watervoorraden voor 
landbouw- en bosbouwdoeleinden 
waarborgen, zodat de duurzaamheid ervan 
wordt verzekerd. Onder dezelfde 
doelstelling valt de goedkeuring van 
maatregelen voor preventie en het beheer 
van de risico's van droogte en 
overstromingen die rechtstreekse gevolgen 
hebben voor de landbouwactiviteit;

Or. el

Motivering

Onder de drie prioritaire terreinen die in het richtsnoer worden genoemd valt ook de 
bescherming van water. Deze belangrijke prioritaire sector moet ook worden geanalyseerd in 
het kader van specifieke maatregelen gericht op harmonisatie met de doelstellingen van de 
kaderrichtlijn water en de aanpak van de gevaren van droogte en overstromingen die met 
name de landbouw en de bosbouw treffen.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 56
Bijlage, punt 3.2, alinea 1, streepje 3

– bestrijding van de klimaatverandering. 
Land- en bosbouw zijn speerpuntsectoren in 
de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en andere hernieuwbare 

– bestrijding van de klimaatverandering. 
Land- en bosbouw zijn speerpuntsectoren in 
de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en andere hernieuwbare 
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hulpbronnen voor bio-energie-installaties. 
Bij de ontwikkeling van deze 
energiebronnen moet rekening worden 
gehouden met de inspanningen ter 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en met het 
koolstofopslageffect van bossen en 
organisch materiaal op de 
bodemsamenstelling; 

hulpbronnen voor bio-energie-installaties. 
Bij de ontwikkeling van deze 
energiebronnen moet rekening worden 
gehouden met de inspanningen ter 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, overeenkomstig de 
internationale verplichtingen van de EU, en 
met het koolstofopslageffect van bossen en 
organisch materiaal op de 
bodemsamenstelling; 

Or. pt

Motivering

Wat de verplichtingen op het gebied van het milieu betreft moet ook rekening worden 
gehouden met de internationale verplichtingen van de EU.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 57
Bijlage, punt 3.2, alinea 1, streepje 3

– bestrijding van de klimaatverandering. 
Land- en bosbouw zijn speerpuntsectoren in 
de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en andere hernieuwbare 
hulpbronnen voor bio-energie-installaties. 
Bij de ontwikkeling van deze 
energiebronnen moet rekening worden 
gehouden met de inspanningen ter 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en met het 
koolstofopslageffect van bossen en 
organisch materiaal op de 
bodemsamenstelling; 

– bevordering van hernieuwbare 
energiebronnen ter bestrijding van de 
klimaatverandering. Land- en bosbouw zijn 
speerpuntsectoren in de ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen en andere 
hernieuwbare hulpbronnen voor bio-energie-
installaties. Bij de ontwikkeling van deze 
energiebronnen moet rekening worden 
gehouden met de inspanningen ter 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en met het 
koolstofopslageffect van bossen en 
organisch materiaal op de 
bodemsamenstelling; 

Or. fr
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Amendement ingediend door Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski en Sylwester 
Chruszcz

Amendement 58
Bijlage, punt 3.2, alinea 1, streepje 3

– bestrijding van de klimaatverandering. 
Land- en bosbouw zijn speerpuntsectoren in 
de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en andere hernieuwbare 
hulpbronnen voor bio-energie-installaties. 
Bij de ontwikkeling van deze 
energiebronnen moet rekening worden 
gehouden met de inspanningen ter 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en met het 
koolstofopslageffect van bossen en 
organisch materiaal op de 
bodemsamenstelling; 

– bestrijding van de klimaatverandering. 
Land- en bosbouw zijn speerpuntsectoren in 
de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en andere hernieuwbare 
hulpbronnen voor bio-energie-installaties. 
Bij de ontwikkeling van deze 
energiebronnen moet rekening worden 
gehouden met de inspanningen ter 
vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen en met de noodzaak van 
vergroting van het koolstofopslageffect van 
bossen en organisch materiaal op de 
bodemsamenstelling, met name door steun 
voor herbebossingsactiviteiten op niet-
agrarische grond; 

Or. en

Motivering

Herbebossingsactiviteiten leveren een bijdrage aan de vergroting van het koolstofopslageffect 
van bossen en het voorkomen van aardverschuivingen en woestijnvorming, en leveren 
daarmee een bijdrage aan de instandhouding van een kwalitatief hoogstaand platteland en 
milieu.

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 59
Bijlage, punt 3.2, alinea 1, streepje 6

– bevordering van een evenwichtige 
territoriale verdeling van de bedrijvigheid.
Programma’s voor plattelandsontwikkeling 
kunnen een uitermate belangrijke bijdrage 
leveren tot de aantrekkelijkheid van rurale 
gebieden. Ze kunnen er bovendien voor 
zorgen dat in een op concurrentie gerichte 
kenniseconomie het juiste evenwicht tussen 
stedelijke gebieden en plattelandsgebieden 
bewaard blijft. In combinatie met andere 
zwaartepunten kunnen de maatregelen in het 

– bevordering van een evenwichtige 
territoriale verdeling van de bedrijvigheid.
Programma’s voor plattelandsontwikkeling 
kunnen een uitermate belangrijke bijdrage 
leveren tot de aantrekkelijkheid van rurale 
gebieden. Ze moeten de samenwerking 
tussen stedelijke en plattelandsgebieden 
bevorderen teneinde een duurzaam 
evenwicht tussen beide instand te houden 
en de territoriale samenhang te versterken. 
In combinatie met andere zwaartepunten 
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kader van het landbeheer een positieve 
impact hebben op de ruimtelijke verdeling 
van de economische bedrijvigheid en op de 
territoriale cohesie.

kunnen de maatregelen in het kader van het 
landbeheer een positieve impact hebben op 
de ruimtelijke verdeling van de economische 
bedrijvigheid in een kenniseconomie.

Or. fr

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 60
Bijlage, punt 3.2, alinea 1, streepje 6

– bevordering van een evenwichtige 
territoriale verdeling van de bedrijvigheid.
Programma’s voor plattelandsontwikkeling 
kunnen een uitermate belangrijke bijdrage 
leveren tot de aantrekkelijkheid van rurale 
gebieden. Ze kunnen er bovendien voor 
zorgen dat in een op concurrentie gerichte 
kenniseconomie het juiste evenwicht tussen 
stedelijke gebieden en plattelandsgebieden 
bewaard blijft. In combinatie met andere 
zwaartepunten kunnen de maatregelen in het 
kader van het landbeheer een positieve 
impact hebben op de ruimtelijke verdeling 
van de economische bedrijvigheid en op de 
territoriale cohesie.

– bevordering van een evenwichtige 
territoriale verdeling van de bedrijvigheid.
Programma’s voor plattelandsontwikkeling 
kunnen een uitermate belangrijke bijdrage 
leveren tot de aantrekkelijkheid van rurale 
gebieden. Ze kunnen er bovendien voor 
zorgen dat in een op concurrentie gerichte 
kenniseconomie het juiste evenwicht tussen 
stedelijke gebieden en plattelandsgebieden 
bewaard blijft. In combinatie met andere 
zwaartepunten kunnen de maatregelen in het 
kader van het landbeheer een positieve 
impact hebben op de ruimtelijke verdeling 
van de economische bedrijvigheid en op de 
territoriale cohesie. Voor een evenwichtige 
benutting van de ruimte is het des te 
noodzakelijker specifieke steun te verlenen 
voor activiteiten die plaatsvinden in de 
meest benadeelde gebieden of gebieden die 
te maken hebben met natuurlijke of 
permanente belemmeringen.

Or. fr

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 61
Bijlage, punt 3.2, alinea 1, streepje 6 bis (nieuw)

– verbetering van de maatregelen gericht 
op de preventie van bosbranden. Brand is 
de belangrijkste factor bij de achteruitgang 
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van de bossen in Europa. De lidstaten 
moeten de maatregelen voor preventie en 
bestrijding van dit verschijnsel versterken 
door middel van een betere coördinatie en 
aanpassing van de regionale en/of 
nationale programma's. In de programma's 
voor plattelandsontwikkeling moet 
bovendien een belangrijkere plaats worden 
ingeruimd voor de rol die de landbouwers 
spelen bij de instandhouding van de 
bossen, omdat hun werk van essentieel 
belang is voor de instandhouding van het 
landschap op het platteland.

Or. es

Motivering

De bestrijding van branden in het kader van het bosbouwhoofdstuk van de 
plattelandsontwikkeling moet worden versterkt om een einde te maken aan de rampscenario's 
die zich elk jaar in veel Europese regio's weer voltrekken als gevolg van branden, een 
verschijnsel dat wordt geaccentueerd door de klimaatverandering. In het nieuwe Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling wordt niet uitdrukkelijk een plaats ingeruimd 
voor de steun die in het verleden aan de landbouwers werd verleend voor maatregelen gericht 
op de preventie van branden, terwijl juist zij het gedeelte van de plattelandsbevolking zijn die 
de beste waarborgen kunnen bieden voor de instandhouding van het landschap, mede gelet op 
de verregaande ontvolking waarvan in die gebieden sprake is.

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 62
Bijlage, punt 3.3, richtsnoer

De middelen voor zwaartepunt 3 moeten ten 
dienste worden gesteld van de 
overkoepelende prioriteit werkgelegenheid. 
De maatregelen in het kader van 
zwaartepunt 3 moeten vooral tot doel hebben 
de capaciteitsopbouw, het verwerven van 
vakkundigheid en de organisatie van de 
ontwikkeling van lokale strategieën te 
bevorderen, en moeten ervoor helpen zorgen 
dat het platteland voor de volgende 
generaties aantrekkelijk blijft. Wanneer 
initiatieven ter bevordering van opleiding, 
voorlichting en ondernemerschap worden 

De middelen voor diversificatie van de 
plattelandseconomie en de maatregelen ter 
verbetering van de kwaliteit van het bestaan 
op het platteland onder zwaartepunt 3
moeten ten dienste worden gesteld van de 
overkoepelende prioriteit van bevordering 
van de ontwikkeling van evenwichtige en 
geïntegreerde economieën op het platteland
met een koppeling naar de nabijgelegen 
stedelijke gebieden teneinde de kwaliteit 
van het bestaan te verbeteren en nieuwe 
mogelijkheden te creëren voor 
werkgelegenheid. De maatregelen in het 
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genomen, moet aandacht worden besteed 
aan de specifieke behoeften van vrouwen en 
jongeren.

kader van zwaartepunt 3 moeten vooral tot 
doel hebben de capaciteitsopbouw, het 
verwerven van vakkundigheid en de 
organisatie van de ontwikkeling van lokale 
strategieën te bevorderen, en moeten ervoor 
helpen zorgen dat het platteland voor de 
volgende generaties aantrekkelijk blijft. 
Wanneer initiatieven ter bevordering van 
opleiding, voorlichting en ondernemerschap 
worden genomen, moet specifieke aandacht 
worden besteed aan de opheffing van de 
belemmeringen die worden ondervonden 
door diegenen wier toegang tot de 
arbeidsmarkt tegenwoordig moeilijk is om 
redenen van geslacht, leeftijd of handicap.

Or. fr

Amendement ingediend door Jamila Madeira

Amendement 63
Bijlage, punt 3.3, richtsnoer

De middelen voor zwaartepunt 3 moeten ten 
dienste worden gesteld van de 
overkoepelende prioriteit werkgelegenheid. 
De maatregelen in het kader van 
zwaartepunt 3 moeten vooral tot doel hebben 
de capaciteitsopbouw, het verwerven van 
vakkundigheid en de organisatie van de 
ontwikkeling van lokale strategieën te 
bevorderen, en moeten ervoor helpen zorgen 
dat het platteland voor de volgende 
generaties aantrekkelijk blijft. Wanneer 
initiatieven ter bevordering van opleiding, 
voorlichting en ondernemerschap worden 
genomen, moet aandacht worden besteed 
aan de specifieke behoeften van vrouwen en
jongeren.

De middelen voor diversificatie van de 
plattelandseconomie en de maatregelen ter 
verbetering van de kwaliteit van het bestaan 
op het platteland onder zwaartepunt 3
moeten ten dienste worden gesteld van de 
overkoepelende prioriteit van bevordering 
van de ontwikkeling van evenwichtige en 
geïntegreerde economieën teneinde de 
kwaliteit van het bestaan te verbeteren en 
nieuwe mogelijkheden te creëren voor
werkgelegenheid. De maatregelen in het 
kader van zwaartepunt 3 moeten vooral tot 
doel hebben de capaciteitsopbouw, het 
verwerven van vakkundigheid en de 
organisatie van de ontwikkeling van lokale 
strategieën te bevorderen, en moeten ervoor 
helpen zorgen dat het platteland voor de 
volgende generaties aantrekkelijk blijft. 
Wanneer initiatieven ter bevordering van 
opleiding, voorlichting en ondernemerschap 
worden genomen, moet aandacht worden 
besteed aan de specifieke behoeften van 
vrouwen, jongeren en personenmet een
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handicap.

Or. pt

Motivering

Dit amendement beoogt aanvulling van de tekst van de Commissie door een verwijzing naar 
waarborgen voor een evenwichtige en geïntegreerde economie en de specifieke aandacht die 
moet worden geschonken aan burgers met een handicap.

Amendement ingediend door Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski en Sylwester 
Chruszcz

Amendement 64
Bijlage, punt 3.3, richtsnoer

De middelen voor zwaartepunt 3 moeten ten 
dienste worden gesteld van de 
overkoepelende prioriteit werkgelegenheid. 
De maatregelen in het kader van 
zwaartepunt 3 moeten vooral tot doel hebben 
de capaciteitsopbouw, het verwerven van 
vakkundigheid en de organisatie van de 
ontwikkeling van lokale strategieën te 
bevorderen, en moeten ervoor helpen zorgen 
dat het platteland voor de volgende 
generaties aantrekkelijk blijft. Wanneer 
initiatieven ter bevordering van opleiding, 
voorlichting en ondernemerschap worden 
genomen, moet aandacht worden besteed 
aan de specifieke behoeften van vrouwen en 
jongeren.

De middelen voor diversificatie van de 
plattelandseconomie en de maatregelen ter 
verbetering van de kwaliteit van het bestaan 
op het platteland onder zwaartepunt 3
moeten ten dienste worden gesteld van de 
overkoepelende prioriteit van bevordering 
van de ontwikkeling van evenwichtige en 
geïntegreerde economieën op het platteland 
teneinde de kwaliteit van het bestaan te 
verbeteren en nieuwe mogelijkheden te 
creëren voor werkgelegenheid. De 
maatregelen in het kader van zwaartepunt 3 
moeten vooral tot doel hebben de 
capaciteitsopbouw, het verwerven van 
vakkundigheid en de organisatie van de 
ontwikkeling van lokale strategieën te 
bevorderen, en moeten ervoor helpen zorgen 
dat het platteland voor de volgende 
generaties aantrekkelijk blijft. Wanneer 
initiatieven ter bevordering van opleiding, 
voorlichting en ondernemerschap worden 
genomen, moet specifieke aandacht worden 
besteed aan de opheffing van de 
belemmeringen die worden ondervonden 
door diegenen wier toegang tot de 
arbeidsmarkt tegenwoordig moeilijk is om 
redenen van geslacht, ras, leeftijd of 
handicap.

Or. en
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Motivering

Maatregelen die beschikbaar zijn onder zwaartepunt 3 moeten ook bijdragen tot de 
bevordering van gelijke kansen in termen van de toegang van etnische minderheden tot de 
arbeidsmarkt in plattelandsgebieden.

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 65
Bijlage, punt 3.3, richtsnoer

De middelen voor zwaartepunt 3 moeten ten 
dienste worden gesteld van de 
overkoepelende prioriteit werkgelegenheid. 
De maatregelen in het kader van 
zwaartepunt 3 moeten vooral tot doel hebben 
de capaciteitsopbouw, het verwerven van 
vakkundigheid en de organisatie van de 
ontwikkeling van lokale strategieën te 
bevorderen, en moeten ervoor helpen zorgen 
dat het platteland voor de volgende 
generaties aantrekkelijk blijft. Wanneer 
initiatieven ter bevordering van opleiding, 
voorlichting en ondernemerschap worden 
genomen, moet aandacht worden besteed 
aan de specifieke behoeften van vrouwen en 
jongeren.

De middelen voor diversificatie van de
plattelandseconomie en de maatregelen ter 
verbetering van de kwaliteit van het bestaan 
op het platteland onder zwaartepunt 3
moeten ten dienste worden gesteld van de 
overkoepelende prioriteit van bevordering 
van de ontwikkeling van evenwichtige en 
geïntegreerde economieën op het platteland
teneinde de kwaliteit van het bestaan te 
verbeteren, de sociale integratie te 
bevorderen en werkgelegenheid te creëren. 
De maatregelen in het kader van 
zwaartepunt 3 moeten vooral tot doel hebben 
de capaciteitsopbouw, het verwerven van 
vakkundigheid en de organisatie van de 
ontwikkeling van lokale strategieën te 
bevorderen, en moeten ervoor helpen zorgen 
dat het platteland voor de volgende 
generaties aantrekkelijk blijft. Wanneer 
initiatieven ter bevordering van opleiding, 
voorlichting en ondernemerschap worden 
genomen, moet specifieke aandacht worden 
besteed aan de de opheffing van de 
belemmeringen die worden ondervonden 
door diegenen wier toegang tot de 
arbeidsmarkt tegenwoordig moeilijk is om 
redenen van geslacht, leeftijd of handicap.

Or. el

Motivering

Maatregelen die onder zwaartepunt 3 beschikbaar zijn voor de diversificatie van de economie 
en maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het bestaan in landbouwregio's, moeten 
ook bijdragen tot de bevordering van sociale integratie.
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Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 66
Bijlage, punt 3.3, richtsnoer

De middelen voor zwaartepunt 3 moeten ten 
dienste worden gesteld van de 
overkoepelende prioriteit werkgelegenheid. 
De maatregelen in het kader van 
zwaartepunt 3 moeten vooral tot doel hebben 
de capaciteitsopbouw, het verwerven van 
vakkundigheid en de organisatie van de 
ontwikkeling van lokale strategieën te 
bevorderen, en moeten ervoor helpen zorgen 
dat het platteland voor de volgende 
generaties aantrekkelijk blijft. Wanneer 
initiatieven ter bevordering van opleiding, 
voorlichting en ondernemerschap worden 
genomen, moet aandacht worden besteed 
aan de specifieke behoeften van vrouwen en 
jongeren.

De middelen voor zwaartepunt 3 moeten ten 
dienste worden gesteld van de 
overkoepelende prioriteit werkgelegenheid. 
De maatregelen in het kader van 
zwaartepunt 3 moeten vooral tot doel hebben 
de capaciteitsopbouw, het verwerven van 
vakkundigheid en de organisatie van de 
ontwikkeling van lokale strategieën te 
bevorderen, en moeten ervoor helpen zorgen 
dat het platteland voor de volgende 
generaties aantrekkelijk blijft. Wanneer 
initiatieven ter bevordering van opleiding, 
voorlichting en ondernemerschap worden 
genomen, moet aandacht worden besteed 
aan de specifieke behoeften van 
boerengezinnen, vrouwen en jongeren.

Or. en

Amendement ingediend door Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith en Gisela 
Kallenbach

Amendement 67
Bijlage, punt 3.3, richtsnoer

De middelen voor zwaartepunt 3 moeten ten 
dienste worden gesteld van de 
overkoepelende prioriteit werkgelegenheid. 
De maatregelen in het kader van 
zwaartepunt 3 moeten vooral tot doel hebben 
de capaciteitsopbouw, het verwerven van 
vakkundigheid en de organisatie van de 
ontwikkeling van lokale strategieën te 
bevorderen, en moeten ervoor helpen zorgen 
dat het platteland voor de volgende
generaties aantrekkelijk blijft. Wanneer 
initiatieven ter bevordering van opleiding, 
voorlichting en ondernemerschap worden 
genomen, moet aandacht worden besteed 

De middelen voor diversificatie van de 
plattelandseconomie en de kwaliteit van het 
bestaan en de culturele ontwikkeling op het 
platteland onder zwaartepunt 3 moeten ten 
dienste worden gesteld van de 
overkoepelende prioriteit van het 
economisch en maatschappelijk 
aantrekkelijker maken van het platteland 
voorzover zulks bevorderlijk is voor het 
creëren van duurzame werkgelegenheid. De 
maatregelen in het kader van zwaartepunt 3 
moeten vooral tot doel hebben de ontvolking 
van het platteland te voorkomen en de 
capaciteitsopbouw, het verwerven van 
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aan de specifieke behoeften van vrouwen en 
jongeren.

vakkundigheid en de organisatie van de 
ontwikkeling van lokale strategieën te 
bevorderen, en moeten ervoor helpen zorgen 
dat het platteland voor de volgende 
generaties aantrekkelijk blijft. Wanneer 
initiatieven ter bevordering van opleiding, 
voorlichting en ondernemerschap worden 
genomen, moet aandacht worden besteed 
aan de specifieke behoeften van vrouwen en 
jongeren.

Or. en

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai en Stavros Arnaoutakis

Amendement 68
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje -1 (nieuw)

– bestendiging en ontwikkeling van 
diensten om de bevolking te binden en 
nieuwe bewoners op te vangen. Het kan 
hierbij afhankelijk van de behoeften van 
gebieden, bevolkingen en sociaal-
economische actoren, gaan om 
nabijgelegen winkels, structuren voor de 
opvang van kleine kinderen en bejaarden, 
sociale woningbouw en huurwoningen, 
culturele centra, vervoer, alsmede diensten 
van algemeen belang zoals 
volksgezondheid,

Or. fr

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 69
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 1

– bevordering van de economische 
bedrijvigheid en werkgelegenheid in de 
plattelandseconomie in ruimere zin. 
Diversificatie is niet alleen noodzakelijk 
voor de groei, de werkgelegenheid en de 
duurzame ontwikkeling in de 

– bevordering van de economische 
bedrijvigheid ten einde stimulansen te 
bieden voor duurzame werkgelegenheid in 
de plattelandseconomie in ruimere zin. 
Diversificatie is niet alleen noodzakelijk 
voor de groei, de werkgelegenheid en de 
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plattelandsgebieden, maar draagt ook bij tot 
een beter territoriaal evenwicht, zowel 
vanuit economisch als vanuit 
maatschappelijk oogpunt. Toerisme, 
ambachten en de inrichting van rurale 
aantrekkingspunten zijn in tal van regio’s 
groeisectoren die de deur openen naar 
diversificatie op het landbouwbedrijf en naar 
de ontwikkeling van microbedrijven in de 
ruimere rurale economie; 

duurzame ontwikkeling in de 
plattelandsgebieden, maar draagt ook bij tot 
een beter territoriaal evenwicht, zowel 
vanuit economisch als vanuit 
maatschappelijk oogpunt. Toerisme, 
ambachten en de inrichting van rurale 
aantrekkingspunten zijn in tal van regio’s 
groeisectoren die de deur openen naar 
diversificatie op het landbouwbedrijf en naar 
de ontwikkeling van microbedrijven in de 
ruimere rurale economie; 

Or. pt

Motivering

Overeenkomstig de in februari 2005 herziene strategie van Lissabon en de in 2001 
goedgekeurde strategie van Göteborg.

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 70
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 1

– bevordering van de economische 
bedrijvigheid en werkgelegenheid in de 
plattelandseconomie in ruimere zin. 
Diversificatie is niet alleen noodzakelijk 
voor de groei, de werkgelegenheid en de 
duurzame ontwikkeling in de 
plattelandsgebieden, maar draagt ook bij tot 
een beter territoriaal evenwicht, zowel 
vanuit economisch als vanuit 
maatschappelijk oogpunt. Toerisme, 
ambachten en de inrichting van rurale 
aantrekkingspunten zijn in tal van regio’s 
groeisectoren die de deur openen naar 
diversificatie op het landbouwbedrijf en naar 
de ontwikkeling van microbedrijven in de 
ruimere rurale economie; 

– bevordering van de economische 
bedrijvigheid en werkgelegenheid in de 
plattelandseconomie in ruimere zin. 
Diversificatie is niet alleen noodzakelijk 
voor de groei, de werkgelegenheid en de 
duurzame ontwikkeling in de 
plattelandsgebieden, maar draagt ook bij tot 
een beter territoriaal evenwicht en een 
grotere samenhang tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden, 
zowel vanuit economisch als vanuit 
maatschappelijk oogpunt. Toerisme, 
ambachten en de inrichting van rurale 
aantrekkingspunten zijn in tal van regio’s 
groeisectoren die de deur openen naar 
diversificatie op het landbouwbedrijf en naar 
de ontwikkeling van microbedrijven in de 
ruimere rurale economie; 

Or. fr
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 71
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 1

– bevordering van de economische 
bedrijvigheid en werkgelegenheid in de 
plattelandseconomie in ruimere zin. 
Diversificatie is niet alleen noodzakelijk 
voor de groei, de werkgelegenheid en de 
duurzame ontwikkeling in de 
plattelandsgebieden, maar draagt ook bij tot 
een beter territoriaal evenwicht, zowel 
vanuit economisch als vanuit 
maatschappelijk oogpunt. Toerisme, 
ambachten en de inrichting van rurale 
aantrekkingspunten zijn in tal van regio’s 
groeisectoren die de deur openen naar 
diversificatie op het landbouwbedrijf en naar 
de ontwikkeling van microbedrijven in de 
ruimere rurale economie; 

– bevordering van de economische 
bedrijvigheid en werkgelegenheid in de 
plattelandseconomie in ruimere zin. 
Diversificatie is niet alleen noodzakelijk 
voor de groei, de werkgelegenheid en de 
duurzame ontwikkeling in de 
plattelandsgebieden, maar draagt ook bij tot 
een beter territoriaal evenwicht, zowel 
vanuit economisch als vanuit 
maatschappelijk oogpunt. Toerisme, 
ambachten en de inrichting van rurale 
aantrekkingspunten zijn in tal van regio’s 
groeisectoren die de deur openen naar 
diversificatie op het landbouwbedrijf en naar 
de ontwikkeling van microbedrijven in de 
ruimere rurale economie; bovendien moet de 
diversiteit in de plattelandseconomieën 
door middel van niet-agrarische activiteiten 
die verband houden met de handicap ten 
aanzien van landbouwproductie ten goede 
komen van de particuliere grondeigenaren, 
grondgebruikers en landbouwers;

Or. en

Motivering

De ecologische structuur in een aantal landen en de grondschaarste heeft geleid tot een 
flexibeler toepassing van alternatieve plattelandsactiviteiten. De landbouwfunctie wordt 
verdiept en verbreed door middel van niet-agrarische activiteiten zoals toerisme, water, 
wonen en werken.

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 72
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 1 bis (nieuw)

– tenuitvoerlegging in de daarvoor in 
aanmerking komende gebieden van 
maatregelen gericht op bestrijding van de 
uittocht van het platteland, met name van 
jongeren, door verbetering van de 
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plaatselijke faciliteiten en de toegang tot 
diensten, alsmede tot culturele activiteiten 
en mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding;

Or. fr

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 73
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 2

– bevordering van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Lokale initiatieven voor de 
ontwikkeling van het kinderopvangaanbod 
kunnen de werkgelegenheidskansen van 
vrouwen en de toegang van vrouwen tot de 
arbeidsmarkt vergemakkelijken. Men denke 
in dit verband bijvoorbeeld aan de bouw 
van opvanginfrastructuur, eventueel 
gecombineerd met initiatieven ter 
bevordering van de oprichting van kleine, 
in de plattelandseconomie ingebedde 
bedrijven;

– verbetering van de kwaliteit van het 
bestaan van vrouwen in plattelandsregio's
en bevordering en instandhouding van de 
officiële arbeidsparticipatie van vrouwen.
De initiatieven kunnen bij voorbeeld 
betrekking hebben op de ontwikkeling van 
infrastructuren voor de opvang van 
kinderen en bejaarden of alle andere 
soorten van infrastructuur, opleidingscycli 
en faciliteiten voor de toegang tot 
microkrediet voor de oprichting, de 
financiering en de bevordering van kleine 
ondernemingen, vrouwencoöperaties en de 
oprichting en verdere ontwikkeling van 
netwerken van vrouwen;

Or. el

Motivering

Het amendement van de rapporteur is bepaald niet misplaatst, maar toch moet de nadruk 
worden gelegd op de noodzaak vrouwen in staat te stellen zich op de officiële arbeidsmarkt te 
handhaven, en daarvoor stimulansen te bieden. De ontwikkeling van infrastructuren moet 
tevens betrekking hebben op de totstandkoming van infrastructuren voor de opvang van 
bejaarden. De toegang van vrouwen tot microkrediet is een wezenlijke factor voor de 
totstandkoming van micro-ondernemingen, met name wanneer die door vrouwen worden 
opgericht (bijvoorbeeld ambachtelijke activiteiten aan huis). Het microkrediet kan eveneens 
dienen ter ondersteuning en bevordering van bestaande kleine ondernemingen, maar ook van 
belang zijn met het oog op de ontwikkeling en bevordering van vrouwencoöperaties.
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Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 74
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 2

– bevordering van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Lokale initiatieven voor de 
ontwikkeling van het kinderopvangaanbod 
kunnen de werkgelegenheidskansen van 
vrouwen en de toegang van vrouwen tot de 
arbeidsmarkt vergemakkelijken. Men denke 
in dit verband bijvoorbeeld aan de bouw van 
opvanginfrastructuur, eventueel 
gecombineerd met initiatieven ter 
bevordering van de oprichting van kleine, in 
de plattelandseconomie ingebedde 
bedrijven;

– bevordering van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Lokale initiatieven voor de 
ontwikkeling van het kinderopvangaanbod 
kunnen de werkgelegenheidskansen van 
vrouwen en de toegang van vrouwen tot de 
arbeidsmarkt vergemakkelijken. Men denke 
in dit verband bijvoorbeeld aan de bouw van 
infrastructuur voor de opvang van 
kinderen en de bevordering van 
gezinsvriendelijke arbeidssituaties, 
eventueel gecombineerd met initiatieven ter 
bevordering van de oprichting van kleine, in 
de plattelandseconomie ingebedde 
bedrijven;

Or. en

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 75
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 3

– bij de ontwikkeling van microbedrijven en 
ambachtelijke bedrijvigheid kan worden 
voortgebouwd op traditionele vaardigheden 
of kan een beroep worden gedaan op nieuwe 
kennis, met name wanneer een en ander 
gepaard gaat met de aankoop van 
apparatuur, opleiding en begeleiding, de 
bevordering van het ondernemerschap en de 
ontwikkeling van het economische weefsel; 

– bij de ontwikkeling van microbedrijven en 
ambachtelijke bedrijvigheid, waarvoor zo 
nodig steun en bescherming moet worden 
geboden, kan worden voortgebouwd op 
traditionele vaardigheden of kan een beroep 
worden gedaan op nieuwe kennis, met name 
wanneer een en ander gepaard gaat met de 
aankoop van apparatuur, opleiding en 
begeleiding, de bevordering van het 
ondernemerschap en de ontwikkeling van 
het economische weefsel; 

Or. pt

Motivering

Dynamisering van de ambachtelijke sector is een manier om het beginsel van de culturele 
verscheidenheid ten uitvoer te leggen, als onderkend in de verklaring van Kopenhagen over 
de Europese identiteit. De mogelijkheid om deze sector te beschermen heeft haar 
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rechtsgrondslag in de artikelen 30 en 59 van het EG-Verdrag, artikel 6 van het EU-Verdrag 
en de arresten nrs.145/88 (Jurisprudentie 1989, blz. 3851), 312/89 en 332/89.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai en Stavros Arnaoutakis

Amendement 76
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 4

– met de opleiding van jongeren in 
traditionele rurale vaardigheden kan 
worden ingehaakt op de vraag naar toerisme, 
recreatie, milieudiensten en 
kwaliteitsproducten;

– de nadruk moet worden gelegd op de 
traditionele rurale vaardigheden en 
kwaliteitsinitiatieven zoals protocollen en 
keurmerken door jongeren daarvoor een 
opleiding te bieden. Op die manier kan 
worden ingehaakt op de vraag naar toerisme, 
recreatie, milieudiensten en 
kwaliteitsproducten of producten met een 
zeer specifiek karakter;

Or. fr

Amendement ingediend door Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski en Sylwester 
Chruszcz

Amendement 77
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 6

– de ontwikkeling van het aanbod en het 
innovatieve gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen kan bijdragen tot het 
ontstaan van nieuwe afzetmarkten voor land-
en bosbouwproducten, tot de verlening van 
lokale diensten en tot de diversificatie van 
de plattelandeconomie;

– de ontwikkeling van energiebesparende 
productieprocessen, het aanbod en het 
innovatieve gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen kan bijdragen tot het 
ontstaan van nieuwe afzetmarkten voor land-
en bosbouwproducten, tot de verlening van 
lokale diensten en tot de diversificatie van 
de plattelandeconomie;

Or. en

Motivering

Naast andere hernieuwbare energiebronnen moeten ook energiebesparende 
productieprocessen worden bevorderd.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 78
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 6

– de ontwikkeling van het aanbod en het 
innovatieve gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen kan bijdragen tot het 
ontstaan van nieuwe afzetmarkten voor land-
en bosbouwproducten, tot de verlening van 
lokale diensten en tot de diversificatie van 
de plattelandeconomie;

– de ontwikkeling van het aanbod en het 
innovatieve gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen, maar ook de bevordering 
van systemen voor verbetering van het 
energierendement en 
energiedienstverlening aan producenten,
kunnen bijdragen tot het ontstaan van 
nieuwe afzetmarkten voor land- en 
bosbouwproducten, tot de verlening van 
lokale diensten en tot de diversificatie van 
de plattelandeconomie;

Or. el

Motivering

De bevordering van systemen voor verbetering van het energierendement en 
energiedienstverlening aan producenten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
plattelandseconomieën.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 79
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 7

– bevordering van de ontwikkeling van de 
toeristische sector. In een groot aantal 
plattelandsgebieden is toerisme een 
belangrijke groeisector. Een toename van het 
ICT-gebruik voor reserveringen, reclame, 
marketing, het ontwerpen van diensten en 
recreatiemogelijkheden kan het aantal 
bezoekers en de duur van hun bezoek doen 
stijgen, vooral wanneer verdere informatie 
over kleinschalige voorzieningen wordt 
aangeboden en het agritoerisme wordt 
aangemoedigd;

– bevordering van de ontwikkeling van
duurzame activiteiten in de toeristische 
sector. In een groot aantal 
plattelandsgebieden is toerisme een 
belangrijke groeisector. Een toename van het 
ICT-gebruik voor reserveringen, reclame, 
marketing, het ontwerpen van diensten en 
recreatiemogelijkheden kan het aantal 
bezoekers en de duur van hun bezoek doen 
stijgen, vooral wanneer verdere informatie 
over kleinschalige voorzieningen wordt 
aangeboden en het agritoerisme wordt 
aangemoedigd;

Or. pt
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Motivering

Overeenkomstig de in februari 2005 herziene strategie van Lissabon en de in 2001 
goedgekeurde strategie van Göteborg.

Amendement ingediend door Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski en Sylwester 
Chruszcz

Amendement 80
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 7

– bevordering van de ontwikkeling van de 
toeristische sector. In een groot aantal 
plattelandsgebieden is toerisme een 
belangrijke groeisector. Een toename van het 
ICT-gebruik voor reserveringen, reclame, 
marketing, het ontwerpen van diensten en 
recreatiemogelijkheden kan het aantal
bezoekers en de duur van hun bezoek doen 
stijgen, vooral wanneer verdere informatie 
over kleinschalige voorzieningen wordt 
aangeboden en het agritoerisme wordt 
aangemoedigd;

– bevordering van de ontwikkeling van de 
toeristische sector. In een groot aantal 
plattelandsgebieden is toerisme een 
belangrijke groeisector. Een toename van het 
ICT-gebruik voor reserveringen, reclame, 
marketing, het ontwerpen van diensten en 
recreatiemogelijkheden kan de aantallen
bezoekers en de duur van hun bezoek doen 
stijgen, vooral wanneer verdere informatie 
over kleinschalige voorzieningen zoals 
pensions en hersteloorden wordt 
aangeboden en het agritoerisme en het 
sportgerelateerde toerisme wordt 
aangemoedigd;

Or. en

Motivering

Pensions en hersteloorden zijn goede voorbeelden van kleinere voorzieningen die bijdragen 
tot de diversificatie van de plattelandseconomie. Omdat het hierbij dikwijls gaat om kleinere 
gezinsbedrijven voorzien zij tevens in de behoefte aan werkgelegenheid voor meerdere 
generaties in plattelandsgebieden.

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 81
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 7

– bevordering van de ontwikkeling van de 
toeristische sector. In een groot aantal 
plattelandsgebieden is toerisme een 
belangrijke groeisector. Een toename van het 
ICT-gebruik voor reserveringen, reclame, 

– bevordering van de ontwikkeling van de 
toeristische sector. In een groot aantal 
plattelandsgebieden is toerisme een 
belangrijke groeisector. Een toename van het 
ICT-gebruik voor reserveringen, reclame, 
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marketing, het ontwerpen van diensten en 
recreatiemogelijkheden kan het aantal 
bezoekers en de duur van hun bezoek doen 
stijgen, vooral wanneer verdere informatie 
over kleinschalige voorzieningen wordt 
aangeboden en het agritoerisme wordt 
aangemoedigd;

marketing, het ontwerpen van diensten en 
recreatiemogelijkheden, waarbij netwerken 
van plaatselijke en regionale actoren tot 
stand worden gebracht, kan het aantal 
bezoekers en de duur van hun bezoek doen 
stijgen, vooral wanneer verdere informatie 
over kleinschalige voorzieningen wordt 
aangeboden en het agritoerisme wordt 
aangemoedigd;

Or. en

Amendement ingediend door Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith en Gisela 
Kallenbach

Amendement 82
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 7

– bevordering van de ontwikkeling van de 
toeristische sector. In een groot aantal 
plattelandsgebieden is toerisme een 
belangrijke groeisector. Een toename van het 
ICT-gebruik voor reserveringen, reclame, 
marketing, het ontwerpen van diensten en 
recreatiemogelijkheden kan het aantal 
bezoekers en de duur van hun bezoek doen 
stijgen, vooral wanneer verdere informatie 
over kleinschalige voorzieningen wordt 
aangeboden en het agritoerisme wordt 
aangemoedigd;

– bevordering van de ontwikkeling van 
duurzame activiteiten in de toeristische 
sector. In een groot aantal 
plattelandsgebieden is toerisme een 
belangrijke groeisector. Een toename van het 
ICT-gebruik voor reserveringen, reclame, 
marketing, het ontwerpen van diensten en 
recreatiemogelijkheden kan het aantal 
bezoekers en de duur van hun bezoek doen 
stijgen, vooral wanneer verdere informatie 
over kleinschalige voorzieningen wordt 
aangeboden en het agritoerisme wordt 
aangemoedigd;

Or. en

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 83
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 8

– verbetering van de lokale infrastructuur, 
met name in de nieuwe lidstaten. 
Grootschalige werkzaamheden aan de 
telecommunicatie-, vervoers-, energie- en 
waterinfrastructuur zullen de komende jaren 

– verbetering van de lokale infrastructuur, 
met name in de nieuwe lidstaten. 
Grootschalige werkzaamheden aan de 
telecommunicatie-, vervoers-, energie- en 
waterinfrastructuur zullen de komende jaren 
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aanzienlijke investeringen vergen. In het 
kader van de structuurfondsen zullen 
significante steunbedragen ter beschikking 
worden gesteld voor de meest diverse 
projecten, gaande van de financiering van 
transeuropese netwerken tot de ontwikkeling 
van verbindingen met bedrijven- en 
wetenschapsparken. Met het oog op een 
optimale vertaling van al deze inspanningen 
in banen en groei dient in het kader van de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s steun 
voor de oprichting van kleinschalige 
plaatselijke infrastructuur ter beschikking te 
worden gesteld, aangezien een dergelijke 
infrastructuur een brug kan slaan tussen deze 
aanzienlijke investeringen en de lokale 
strategieën voor de diversificatie en de 
ontwikkeling van het potentieel van de 
agrovoedingssector.

aanzienlijke investeringen vergen. In het 
kader van de structuurfondsen zullen 
significante steunbedragen ter beschikking 
worden gesteld voor de meest diverse 
projecten, gaande van de financiering van 
transeuropese netwerken tot de ontwikkeling 
van verbindingen met bedrijven- en 
wetenschapsparken. Een redelijk deel van 
deze middelen moet tevens worden ingezet 
op het platteland teneinde zorg te dragen 
voor een verregaand 
ontwikkelingsevenwicht tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden. 
Met het oog op een optimale vertaling van al 
deze inspanningen in banen en groei dient in 
het kader van de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s steun 
voor de oprichting van kleinschalige 
plaatselijke infrastructuur ter beschikking te 
worden gesteld, aangezien een dergelijke 
infrastructuur een brug kan slaan tussen deze 
aanzienlijke investeringen en de lokale 
strategieën voor de diversificatie en de 
ontwikkeling van het potentieel van de 
agrovoedingssector.

Or. en

Motivering

Wanneer alle belangrijke ontwikkelingsinitiatieven worden geconcentreerd in stedelijke of 
semi-stedelijke gebieden, blijven de plattelandsgebieden achterop lopen.

Amendement ingediend door Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski en Sylwester 
Chruszcz

Amendement 84
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 8

– verbetering van de lokale infrastructuur, 
met name in de nieuwe lidstaten.
Grootschalige werkzaamheden aan de 
telecommunicatie-, vervoers-, energie- en 
waterinfrastructuur zullen de komende jaren 
aanzienlijke investeringen vergen. In het 
kader van de structuurfondsen zullen 

– verbetering van de lokale infrastructuur, 
met name in de nieuwe lidstaten. 
Grootschalige werkzaamheden aan de 
telecommunicatie-, vervoers-, energie- en 
waterinfrastructuur zullen de komende jaren 
aanzienlijke investeringen vergen. In het 
kader van de structuurfondsen zullen 
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significante steunbedragen ter beschikking 
worden gesteld voor de meest diverse 
projecten, gaande van de financiering van 
transeuropese netwerken tot de ontwikkeling 
van verbindingen met bedrijven- en 
wetenschapsparken. Met het oog op een 
optimale vertaling van al deze inspanningen 
in banen en groei dient in het kader van de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s steun 
voor de oprichting van kleinschalige 
plaatselijke infrastructuur ter beschikking te 
worden gesteld, aangezien een dergelijke 
infrastructuur een brug kan slaan tussen deze 
aanzienlijke investeringen en de lokale 
strategieën voor de diversificatie en de 
ontwikkeling van het potentieel van de 
agrovoedingssector.

significante steunbedragen ter beschikking 
worden gesteld voor de meest diverse 
projecten, gaande van de financiering van 
transeuropese netwerken tot de ontwikkeling 
van verbindingen met bedrijven- en 
wetenschapsparken. Met het oog op een 
optimale vertaling van al deze inspanningen 
in banen en groei dient in het kader van de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s steun 
voor de oprichting van kleinschalige 
plaatselijke infrastructuur ter beschikking te 
worden gesteld, aangezien een dergelijke 
infrastructuur een brug kan slaan tussen deze 
aanzienlijke investeringen en de lokale 
strategieën voor de economische 
diversificatie en de bescherming en het 
beheer van nationale en UNESCO-
monumenten in lidstaten.

Or. en

Motivering

Goede maatregelen gericht op instandhouding van het cultureel erfgoed in 
plattelandsgebieden in de lidstaten van de EU zullen bijdragen tot de ontwikkeling van het 
toerisme in die gebieden.

Amendement ingediend door Jamila Madeira

Amendement 85
Bijlage, punt 3.3, alinea 1, streepje 8 bis (nieuw)

– instandhouding en gebruikmaking van de 
rol van het natuurlijk en cultureel erfgoed, 
hetgeen van fundamenteel belang is om het 
milieu te beschermen, toeristen aan te 
trekken en een hoge kwaliteit van het 
bestaan te handhaven voor de bewoners 
van plattelandsregio's.

Or. pt

Motivering

Instandhouding van het natuurlijk en cultureel erfgoed moet een van de centrale prioriteiten 
voor de lidstaten zijn
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Amendement ingediend door Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith en Gisela 
Kallenbach

Amendement 86
Bijlage, punt 3.4, richtsnoer

De middelen voor zwaartepunt 4 (Leader) 
staan ten dienste van de prioriteiten van de 
zwaartepunten 1, 2, en – vooral – 3, maar 
zijn tevens van groot belang voor de 
verbetering van het bestuur en de 
verwezenlijking van het reeds in de 
plattelandsgebieden aanwezige 
ontwikkelingspotentieel.

De middelen voor zwaartepunt 4 (Leader) 
staan ten dienste van de prioriteiten van de 
zwaartepunten 1, 2, en – vooral – 3, maar 
zijn tevens van groot belang voor de 
verbetering van het bestuur, het 
aanmoedigen van mensen om duurzame 
ontwikkeling in hun lokale omgeving te 
bevorderen, en de verwezenlijking van het
reeds in de plattelandsgebieden aanwezige 
ontwikkelingspotentieel.

Or. en

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 87
Bijlage, punt 3.4, alinea 2, streepje 1

– opbouw van de lokale 
partnerschapscapaciteit, dynamisering en 
bevordering van het aanleren van 
vaardigheden kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van het lokale potentieel;

– opbouw van de lokale capaciteit voor 
hechte partnerschap, dynamisering en 
bevordering van het aanleren van 
vaardigheden kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van het lokale potentieel;

Or. pt

Motivering

Een goede tenuitvoerlegging van de verschillende sleutelmaatregelen is afhankelijk van een 
doeltreffende interactie tussen alle besluitvormingsniveaus, met name op het plaatselijke en 
het regionale niveau.

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 88
Bijlage, punt 3.4, alinea 2, streepje 1
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– opbouw van de lokale 
partnerschapscapaciteit, dynamisering en 
bevordering van het aanleren van 
vaardigheden kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van het lokale potentieel;

– opbouw van de lokale 
partnerschapscapaciteit, dynamisering en 
bevordering van het aanleren van 
vaardigheden kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van het lokale potentieel, 
het voorkomen van sociale uitsluiting en de 
bestrijding van ontvolking;

Or. en

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 89
Bijlage, punt 3.4, alinea 2, streepje 2

– bevordering van publiek-private 
partnerschappen. Leader zal met name een 
belangrijke rol blijven spelen in het kader 
van inspanningen om een innovatieve 
aanpak van plattelandsontwikkeling te 
bevorderen en de particuliere en openbare 
sector samen te brengen;

– bevordering van publiek-private 
partnerschappen. Leader zal met name een 
belangrijke rol blijven spelen bij het 
waarborgen van de participatie van
gemeenschappen en in het kader van
inspanningen om een innovatieve aanpak 
van plattelandsontwikkeling te bevorderen 
en de particuliere en openbare sector samen 
te brengen;

Or. en

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 90
Bijlage, punt 3.4, alinea 2, streepje 4

– verbetering van het lokale bestuur. Leader 
kan helpen bij inspanningen om landbouw, 
bosbouw en de lokale economie op een 
innovatieve manier op elkaar te laten 
aansluiten en zo de rurale economische basis 
te diversifiëren en het sociaal-economische 
weefsel van de plattelandsgebieden te 
verstevigen.

– verbetering van het lokale bestuur. Leader 
kan helpen bij inspanningen om landbouw, 
bosbouw en de lokale economie op een 
innovatieve manier op elkaar te laten 
aansluiten en zo de rurale economische basis 
te diversifiëren en het sociaal-economische 
weefsel van met name de 
plattelandsgebieden te verstevigen.

Or. en
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Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 91
Bijlage, punt 3.4, alinea 2, streepje 4

– verbetering van het lokale bestuur. Leader 
kan helpen bij inspanningen om landbouw, 
bosbouw en de lokale economie op een 
innovatieve manier op elkaar te laten 
aansluiten en zo de rurale economische basis 
te diversifiëren en het sociaal-economische 
weefsel van de plattelandsgebieden te 
verstevigen.

– verbetering van het lokale bestuur. Leader 
kan helpen bij inspanningen om landbouw, 
bosbouw en de lokale economie op een 
innovatieve manier op elkaar te laten 
aansluiten en zo de rurale economische basis 
te diversifiëren en het sociaal-economische 
weefsel van de plattelandsgebieden te 
verstevigen, uitgaande van het daarvoor het 
meest in aanmerking komende niveau.

Or. fr

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 92
Bijlage, punt 3.4, alinea 2, streepje 4 bis (nieuw)

– afstemming op de sterke en zwakke 
punten van elk gebied, gelet op de 
diversiteit van de plattelandsruimte, 
leunend op plaatselijke actoren en door het 
verlenen van steun voor echte in het 
desbetreffende gebied plaatsvindende 
projecten voor plaatselijke ontwikkeling.

Or. fr

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 93
Bijlage, punt 3.5, alinea 1

De specifieke kenmerken, alsmede de sterke 
en zwakke punten van elk programmaterrein 
zullen bepalend zijn voor de middelen die 
voor de communautaire prioriteiten inzake 
plattelandsontwikkeling zullen worden 
vastgesteld (met inachtneming van de 
verplichte minimumfinanciering voor elk 
zwaartepunt). Elke communautaire prioriteit 

De specifieke kenmerken, alsmede de sterke 
en zwakke punten van elk programmaterrein 
en de specifieke kenmerken van de regio's 
zullen overeenkomstig het EG-Verdrag
bepalend zijn voor de middelen die voor de 
communautaire prioriteiten inzake 
plattelandsontwikkeling zullen worden 
vastgesteld (met inachtneming van de 
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– en de bijdrage die deze levert tot de 
doelstelling van Lissabon en Göteborg –
zullen naar de context van de lidstaten 
moeten worden vertaald in de vorm van 
nationale strategische plannen en 
programma’s voor plattelandsontwikkeling. 
Vaak zullen er, afhankelijk van de specifieke 
problemen van de agrovoedingssector of de 
milieutechnische, klimatologische en 
geografische omstandigheden van de land-
en bosbouwsector, nationale of regionale 
prioriteiten worden gesteld. Andere 
problemen waarmee plattelandsgebieden 
vaak te kampen hebben, zijn terug te voeren 
op de druk van de stad op het omringende 
gebied, werkloosheid, de afgelegen ligging 
en de lage bevolkingsdichtheid.

verplichte minimumfinanciering voor elk 
zwaartepunt). Elke communautaire prioriteit 
– en de bijdrage die deze levert tot de 
doelstelling van Lissabon en Göteborg –
zullen naar de context van de lidstaten 
moeten worden vertaald in de vorm van 
nationale strategische plannen en 
programma’s voor plattelandsontwikkeling. 
Vaak zullen er, afhankelijk van de specifieke 
problemen van de agrovoedingssector of de 
milieutechnische, klimatologische en 
geografische omstandigheden van de land-
en bosbouwsector, nationale of regionale 
prioriteiten worden gesteld. Andere 
problemen waarmee plattelandsgebieden 
vaak te kampen hebben, zijn terug te voeren 
op de druk van de stad op het omringende 
gebied, werkloosheid, de afgelegen ligging 
en de lage bevolkingsdichtheid.

Or. pt

Motivering

Overeenkomstig de bepalingen van het EG-Verdrag betreffende de regio 's met permanente 
specifieke belemmeringen.

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 94
Bijlage, punt 3.5, alinea 1

De specifieke kenmerken, alsmede de sterke 
en zwakke punten van elk programmaterrein 
zullen bepalend zijn voor de middelen die 
voor de communautaire prioriteiten inzake 
plattelandsontwikkeling zullen worden 
vastgesteld (met inachtneming van de 
verplichte minimumfinanciering voor elk 
zwaartepunt). Elke communautaire prioriteit 
– en de bijdrage die deze levert tot de 
doelstelling van Lissabon en Göteborg –
zullen naar de context van de lidstaten 
moeten worden vertaald in de vorm van 
nationale strategische plannen en 
programma’s voor plattelandsontwikkeling. 

De specifieke kenmerken, alsmede de sterke 
en zwakke punten van elk programmaterrein 
zullen bepalend zijn voor de middelen die 
voor de communautaire prioriteiten inzake 
plattelandsontwikkeling zullen worden 
vastgesteld (met inachtneming van de 
verplichte minimumfinanciering voor elk 
zwaartepunt). Elke communautaire prioriteit 
– en de bijdrage die deze levert tot de 
doelstelling van Lissabon en Göteborg –
zullen naar de context van de lidstaten 
moeten worden vertaald in de vorm van 
nationale strategische plannen en 
programma’s voor plattelandsontwikkeling. 
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Vaak zullen er, afhankelijk van de specifieke 
problemen van de agrovoedingssector of de 
milieutechnische, klimatologische en 
geografische omstandigheden van de land-
en bosbouwsector, nationale of regionale 
prioriteiten worden gesteld. Andere 
problemen waarmee plattelandsgebieden 
vaak te kampen hebben, zijn terug te voeren 
op de druk van de stad op het omringende 
gebied, werkloosheid, de afgelegen ligging 
en de lage bevolkingsdichtheid.

Vaak zullen er, afhankelijk van de specifieke 
problemen van de agrovoedingssector of de 
milieutechnische, klimatologische en 
geografische omstandigheden van de land-
en bosbouwsector, nationale of regionale 
prioriteiten worden gesteld. Andere 
problemen waarmee plattelandsgebieden 
vaak te kampen hebben, zijn terug te voeren 
op de druk van de stad op het omringende 
gebied, werkloosheid, de afgelegen ligging, 
het bergachtige karakter, het insulaire 
karakter en de lage bevolkingsdichtheid.

Or. fr

Amendement ingediend door Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith en Gisela 
Kallenbach

Amendement 95
Bijlage, punt 3.5, richtsnoer

De lidstaten moeten erop toezien dat in hun 
nationale strategieën de synergieën tussen en 
binnen de zwaartepunten worden 
geoptimaliseerd en contradicties worden 
voorkomen. Voorts moeten ze nadenken 
over hoe rekening kan worden gehouden met 
– enerzijds – andere, reeds bestaande 
communautaire strategieën als het Europees 
actieplan voor biologisch voedsel en 
biologische landbouw, de mededeling van de 
Commissie over hernieuwbare 
energiebronnen, de mededeling van de 
Commissie over klimaatverandering en de 
noodzaak om op de vermoedelijke gevolgen 
voor land- en bosbouw te anticiperen en het 
verslag van de Commissie over de 
bosbouwstrategie voor de Europese Unie, en 
– anderzijds – nog vast te stellen 
thematische milieustrategieën. 

De lidstaten moeten erop toezien dat in hun 
nationale strategieën de synergieën tussen en 
binnen de zwaartepunten worden 
geoptimaliseerd en contradicties worden 
voorkomen en dat wordt gestreefd naar een 
zo breed mogelijke participatie van alle 
bevoegde autoriteiten en de geëigende 
instanties, overeenkomstig het 
partnerschapsbeginsel als vastgesteld in 
artikel 6 van de Verordening van de Raad. 
Voorts moeten ze nadenken over hoe 
rekening kan worden gehouden met –
enerzijds – andere, reeds bestaande 
communautaire strategieën als het Europees 
actieplan voor biologisch voedsel en 
biologische landbouw, de mededeling van de 
Commissie over hernieuwbare 
energiebronnen, de mededeling van de 
Commissie over klimaatverandering en de 
noodzaak om op de vermoedelijke gevolgen 
voor land- en bosbouw te anticiperen en het 
verslag van de Commissie over de 
bosbouwstrategie voor de Europese Unie, en 
– anderzijds – nog vast te stellen 
thematische milieustrategieën. 
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Or. en

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 96
Bijlage, punt 3.5, alinea 2

De EU en de lidstaten beschikken over 
meerdere instrumenten om het bestuur en de 
doeltreffendheid van het beleid te 
verbeteren. Zo kan gebruik worden gemaakt 
van technische bijstand om Europese en 
nationale netwerken voor 
plattelandsontwikkeling op te zetten die als 
platform kunnen fungeren voor de 
uitwisseling van beste praktijken en 
expertise over alle aspecten die komen 
kijken bij het ontwerpen, beheren en ten 
uitvoer leggen van het beleid door de 
betrokken actoren. Om de verschillende 
actoren in een vroege fase bij het proces te 
betrekken, moeten de lidstaten bij de 
voorbereiding van hun nationale strategieën 
de nodige aandacht besteden aan 
voorlichting en publiciteit, en deze aspecten 
nader uitwerken met het oog op de latere 
tenuitvoerleggingsfasen.

De EU en de lidstaten beschikken over 
meerdere instrumenten om het bestuur en de 
doeltreffendheid van het beleid te 
verbeteren. Zo kan gebruik worden gemaakt 
van technische bijstand om Europese en 
nationale netwerken voor 
plattelandsontwikkeling op te zetten die als 
platform kunnen fungeren voor de 
uitwisseling van beste praktijken en 
expertise over alle aspecten die komen 
kijken bij het ontwerpen, beheren en ten 
uitvoer leggen van het beleid door de 
betrokken actoren. Om de verschillende 
actoren, met name op plaatselijk niveau, in 
een vroege fase bij het proces te betrekken, 
moeten de lidstaten bij de voorbereiding van 
hun nationale strategieën de nodige aandacht 
besteden aan voorlichting en publiciteit, en 
deze aspecten nader uitwerken met het oog 
op de latere tenuitvoerleggingsfasen.

Or. en

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 97
Bijlage, punt 3.6, richtsnoer

Er dient te worden gestreefd naar synergie 
tussen het structuur-, werkgelegenheids- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid. De lidstaten 
moeten het in dat verband als hun taak zien 
om te waken over de complementariteit en 
de samenhang van de acties die worden 
gefinancierd uit het EFRO, het cohesiefonds, 
het ESF, het EVF en het ELFPO. De 
belangrijkste criteria om de uit verschillende 
fondsen gefinancierde acties duidelijk van 

Er dient te worden gestreefd naar synergie 
tussen het structuur-, werkgelegenheids- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid. De lidstaten 
moeten het in dat verband, overeenkomstig 
het beginsel "één Fonds per programma",
als hun taak zien om te waken over de 
complementariteit en de samenhang van de 
acties die worden gefinancierd uit het 
EFRO, het cohesiefonds, het ESF, het EVF 
en het ELFPO. De belangrijkste criteria om 
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elkaar te scheiden en te coördineren, moeten 
in het nationale strategische 
referentiekader/nationale strategieplan 
worden verankerd. 

de uit verschillende fondsen gefinancierde 
acties duidelijk van elkaar te scheiden en te 
coördineren, moeten in het nationale 
strategische referentiekader/nationale 
strategieplan worden verankerd. 

Or. fr

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 98
Bijlage, punt 3.6, richtsnoer

Er dient te worden gestreefd naar synergie 
tussen het structuur-, werkgelegenheids- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid. De lidstaten 
moeten het in dat verband als hun taak zien 
om te waken over de complementariteit en 
de samenhang van de acties die worden 
gefinancierd uit het EFRO, het cohesiefonds, 
het ESF, het EVF en het ELFPO. De 
belangrijkste criteria om de uit verschillende 
fondsen gefinancierde acties duidelijk van 
elkaar te scheiden en te coördineren, moeten 
in het nationale strategische 
referentiekader/nationale strategieplan 
worden verankerd. 

Er dient prioritair te worden gestreefd naar 
synergie tussen het structuur-, 
werkgelegenheids- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid. De lidstaten 
moeten het in dat verband als hun taak zien 
om te waken over de complementariteit en 
de samenhang van de acties die worden 
gefinancierd uit TEN-T, LIFE+, het EFRO, 
het cohesiefonds, het ESF, het EVF en het 
ELFPO. De belangrijkste criteria om de uit 
verschillende fondsen gefinancierde acties 
duidelijk van elkaar te scheiden en te 
coördineren, moeten in het regionale of
nationale strategische 
referentiekader/regionale of nationale 
strategieplan, naar gelang van de betrokken 
lidstaat, worden verankerd. 

Or. en

Motivering

Coherentie tussen plattelandsontwikkeling en andere communautaire instrumenten wordt 
steeds belangrijker, naarmate de doelstellingen van de verschillende instrumenten beginnen 
samen te vallen. Een dergelijke coherentie moet gewaarborgd worden in plaats van alleen 
maar aangemoedigd, maar dan op het meest passende niveau afhankelijk van de institutionele 
regelingen die in elke lidstaat van toepassing zijn.
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Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 99
Bijlage, punt 3.6, richtsnoer

Er dient te worden gestreefd naar synergie 
tussen het structuur-, werkgelegenheids- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid. De lidstaten 
moeten het in dat verband als hun taak zien 
om te waken over de complementariteit en 
de samenhang van de acties die worden 
gefinancierd uit het EFRO, het cohesiefonds, 
het ESF, het EVF en het ELFPO. De 
belangrijkste criteria om de uit verschillende 
fondsen gefinancierde acties duidelijk van 
elkaar te scheiden en te coördineren, moeten 
in het nationale strategische 
referentiekader/nationale strategieplan 
worden verankerd. 

Er dient te worden gestreefd naar synergie 
tussen het structuur-, werkgelegenheids-, 
sociale-integratie- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid. De lidstaten 
moeten het in dat verband als hun taak zien 
om te waken over de complementariteit en 
de samenhang van de acties die worden 
gefinancierd uit TEN-T en LIFE+, het 
EFRO, het cohesiefonds, het ESF, het EVF 
en het ELFPO. De belangrijkste criteria om 
de uit verschillende fondsen gefinancierde 
acties duidelijk van elkaar te scheiden en te 
coördineren, moeten in het regionale of
nationale strategische 
referentiekader/regionale of nationale 
strategieplan, naar gelang van de betrokken 
lidstaat, worden verankerd. 

Or. el

Motivering

Bieden van stimulansen voor de synergie tussen alle vormen van beleid, met inbegrip van het 
beleid inzake sociale integratie, afhankelijk van de intensiteit van het fenomeen van sociale 
uitsluiting zoals die in de plattelandsregio's wordt vastgesteld.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith en Gisela 
Kallenbach

Amendement 100
Bijlage, punt 3.6, richtsnoer

Er dient te worden gestreefd naar synergie 
tussen het structuur-, werkgelegenheids- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid. De lidstaten 
moeten het in dat verband als hun taak zien 
om te waken over de complementariteit en 
de samenhang van de acties die worden 
gefinancierd uit het EFRO, het cohesiefonds, 
het ESF, het EVF en het ELFPO. De 
belangrijkste criteria om de uit verschillende 
fondsen gefinancierde acties duidelijk van 

Er dient te worden gestreefd naar synergie 
tussen het structuur-, werkgelegenheids- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid. De lidstaten 
moeten het, overeenkomstig hun 
institutionele structuur, in dat verband als 
hun taak zien om te waken over de 
complementariteit en de samenhang van de 
acties die worden gefinancierd uit het 
EFRO, het cohesiefonds, het ESF, het EVF 
en het ELFPO. De belangrijkste criteria om 



AM\592585NL.doc 51/53 PE 365.127v01-00

NL

elkaar te scheiden en te coördineren, moeten 
in het nationale strategische 
referentiekader/nationale strategieplan 
worden verankerd. 

de uit verschillende fondsen gefinancierde 
acties duidelijk van elkaar te scheiden en te 
coördineren, moeten in het nationale 
strategische referentiekader/nationale 
strategieplan worden verankerd. 

Or. en

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai en Stavros Arnaoutakis

Amendement 101
Bijlage, punt 3.6, richtsnoer

Er dient te worden gestreefd naar synergie 
tussen het structuur-, werkgelegenheids- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid. De lidstaten 
moeten het in dat verband als hun taak zien 
om te waken over de complementariteit en 
de samenhang van de acties die worden 
gefinancierd uit het EFRO, het cohesiefonds, 
het ESF, het EVF en het ELFPO. De 
belangrijkste criteria om de uit verschillende 
fondsen gefinancierde acties duidelijk van 
elkaar te scheiden en te coördineren, moeten 
in het nationale strategische 
referentiekader/nationale strategieplan 
worden verankerd. 

Er dient te worden gestreefd naar synergie 
tussen het structuur-, werkgelegenheids- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid en derhalve 
naar samenwerking tussen de verschillende 
regionale partners. De lidstaten moeten het 
in dat verband als hun taak zien om te waken 
over de complementariteit en de samenhang 
van de acties die worden gefinancierd uit het 
EFRO, het cohesiefonds, het ESF, het EVF 
en het ELFPO. De belangrijkste criteria om 
de uit verschillende fondsen gefinancierde 
acties duidelijk van elkaar te scheiden en te 
coördineren, moeten in het nationale 
strategische referentiekader/nationale 
strategieplan worden verankerd. 

Or. fr

Amendement ingediend door Jan Olbrycht

Amendement 102
Bijlage, punt 3.6, richtsnoer

Er dient te worden gestreefd naar synergie 
tussen het structuur-, werkgelegenheids- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid. De lidstaten 
moeten het in dat verband als hun taak zien 
om te waken over de complementariteit en 
de samenhang van de acties die worden 
gefinancierd uit het EFRO, het 
cohesiefonds, het ESF, het EVF en het 

Er dient te worden gestreefd naar synergie 
tussen het structuur-, werkgelegenheids- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid. De lidstaten 
moeten het in dat verband als hun taak zien 
om te waken over de complementariteit en 
de samenhang van de acties die worden 
gefinancierd uit het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het cohesiefonds, 
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ELFPO. De belangrijkste criteria om de uit 
verschillende fondsen gefinancierde acties 
duidelijk van elkaar te scheiden en te 
coördineren, moeten in het nationale 
strategische referentiekader/nationale 
strategieplan worden verankerd. 

het ESF, het EVF en het ELFPO. De 
belangrijkste criteria om de uit verschillende 
fondsen gefinancierde acties duidelijk van 
elkaar te scheiden en te coördineren, moeten 
in het regionale en nationale strategische
referentiekader/regionale en nationale 
strategieplan worden verankerd. 

Or. pl

Amendement ingediend door Bernadette Bourzai

Amendement 103
Bijlage, punt 3.6, alinea -1 (nieuw)

Gedacht kan worden aan verschillende 
criteria voor het van elkaar scheiden van 
acties, zoals de omvang van de projecten, 
de territoriale effecten (regionaal of 
intraregionaal), het soort investeringen, het 
soort begunstigden.

Or. fr

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 104
Bijlage, punt 3.6, alinea 2

Met het oog op de ontwikkeling van 
menselijk kapitaal zal de 
plattelandsontwikkelingssteun vooral gericht 
worden op landbouwers en marktdeelnemers 
die betrokken zijn bij de diversificatie van 
de plattelandseconomie. Inwoners van 
plattelandsgebieden kunnen in het kader van 
een geïntegreerde, van onderop gestuurde 
aanpak steun ontvangen. De 
tenuitvoerlegging van maatregelen in dit 
verband dient volledig in overeenstemming 
te zijn met de in de geïntegreerde 
richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid 
opgenomen doelstellingen van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie, en moet 

Met het oog op de ontwikkeling van 
menselijk kapitaal zal de 
plattelandsontwikkelingssteun vooral gericht 
worden op landbouwers, hun gezinnen en 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
diversificatie van de plattelandseconomie, 
een en ander gecoördineerd met steun die 
wordt verleend in het kader van andere 
structuurinstrumenten.. Inwoners van 
plattelandsgebieden kunnen in het kader van 
een geïntegreerde, van onderop gestuurde 
aanpak steun ontvangen. De 
tenuitvoerlegging van maatregelen in dit 
verband dient volledig in overeenstemming 
te zijn met de in de geïntegreerde 
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bovendien sporen met de in het kader van 
het proces van Lissabon vastgestelde 
nationale hervormingsprogramma’s. Met het 
oog op de onderwijs- en 
opleidingsdoelstellingen van Lissabon is het 
werkprogramma “Onderwijs en opleiding 
2010” geconcipieerd rond het motto 
‘levenslang leren’, dat ongeacht het niveau 
of het type onderwijs of opleiding, in alle 
sectoren (de landbouw-, bosbouw- en 
voedingssector incluis) zijn beslag moet 
krijgen.

richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid 
opgenomen doelstellingen van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie, en moet 
bovendien sporen met de in het kader van 
het proces van Lissabon vastgestelde 
nationale hervormingsprogramma’s. Met het 
oog op de onderwijs- en 
opleidingsdoelstellingen van Lissabon is het 
werkprogramma “Onderwijs en opleiding 
2010” geconcipieerd rond het motto 
‘levenslang leren’, dat ongeacht het niveau 
of het type onderwijs of opleiding, in alle 
sectoren (de landbouw-, bosbouw- en 
voedingssector incluis) zijn beslag moet 
krijgen.

Or. en

Motivering

Diversificatie van de plattelandseconomie is een belangrijk instrument voor economische 
stimulering in plattelandsgebieden, maar de ontwikkeling ervan moet een zo flexibel mogelijk 
karakter hebben, en moet niet worden belemmerd door het type financiering dat beschikbaar 
is voor de bevordering ervan enkel en alleen te beperken tot het instrument van de 
plattelandsontwikkeling.

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 105
Bijlage, punt 4, alinea 2

Het kader bevat een beperkt aantal 
gemeenschappelijke indicatoren en een 
gemeenschappelijke methode, en zal worden 
aangevuld met op het specifieke programma 
en programmaterrein toegesneden 
indicatoren. 

Het kader bevat een beperkt aantal 
gemeenschappelijke indicatoren, met name 
de territoriale indicatoren zoals die door het 
Europees Parlement werden bepleit in zijn 
resolutie van 28 september 2005 over de rol 
van territoriale samenhang in de regionale 
ontwikkeling1 en een gemeenschappelijke 
methode, en zal worden aangevuld met op 
het specifieke programma en 
programmaterrein toegesneden indicatoren. 

Or. fr

  
1 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2005)0358.


