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Amendement 1
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat nog nauwkeurig moet 
worden omschreven wat een 
plattelandsgebied is op basis van de 
kenmerken en 
ontwikkelingsdoelstellingen van een 
dergelijk gebied,

A. overwegende dat door de OESO is 
omschreven wat een plattelandsgebied is, 
waarbij die definitie onder andere 
kenmerken omvat als een lage 
bevolkingsdichtheid en een gebrekkige 
toegang tot diensten, en overwegende dat 
deze definitie door de Commissie wordt 
gebruikt om ontwikkeldoelstellingen voor 
deze gebieden te bepalen en nader uit te 
werken,

Or. en

Amendement 2
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de plattelandsgebieden 
in de Europese Unie zeer sterk van lidstaat 
tot lidstaat verschillen en dat, ondanks de 
demografische en economische 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden in 
een groot aantal West-Europese landen, 
het in de nieuwe lidstaten doorgaans om 
gebieden gaat met een bevolking die 
wegtrekt naar de steden of zich probeert 
om te scholen,

B. overwegende dat de plattelandsgebieden 
in de Europese Unie zeer sterk van lidstaat 
tot lidstaat verschillen en dat, ondanks de 
demografische en economische 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden in 
een groot aantal Europese regio's, in 
andere regio's de bevolking doorgaans 
wegtrekt naar de steden of zich probeert 
om te scholen,

Or. es
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Amendement 3
Francesco Ferrari

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de plattelandsgebieden 
in de Europese Unie zeer sterk van lidstaat 
tot lidstaat verschillen en dat, ondanks de 
demografische en economische 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden 
in een groot aantal West-Europese landen, 
het in de nieuwe lidstaten doorgaans om 
gebieden gaat met een bevolking die
wegtrekt naar de steden of zich probeert 
om te scholen, 

B. overwegende dat de plattelandsgebieden 
in de Europese Unie zeer sterk van lidstaat 
tot lidstaat verschillen en dat, ondanks de 
demografische en economische 
ontwikkeling in sommige landen, in 
andere landen de bevolking doorgaans
wegtrekt naar de steden of zich probeert 
om te scholen,

Or. fr

Amendement 4
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de plattelandsgebieden 
in de Europese Unie zeer sterk van lidstaat 
tot lidstaat verschillen en dat, ondanks de
demografische en economische 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden in 
een groot aantal West-Europese landen, 
het in de nieuwe lidstaten doorgaans om 
gebieden gaat met een bevolking die 
wegtrekt naar de steden of zich probeert 
om te scholen,

B. overwegende dat de plattelandsgebieden 
in de Europese Unie zeer sterk van lidstaat 
tot lidstaat verschillen en dat, ondanks het 
feit dat er zelfs sprake was van 
demografische en economische groei van 
de plattelandsgebieden in een aantal 
landen, het met name in de nieuwe 
lidstaten vaak om gebieden gaat met een 
bevolking die wegtrekt naar de steden of 
zich probeert om te scholen,

Or. en
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Amendement 5
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de plattelandsgebieden 
in de Europese Unie zeer sterk van lidstaat 
tot lidstaat verschillen en dat, ondanks de 
demografische en economische 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden in 
een groot aantal West-Europese landen, 
het in de nieuwe lidstaten doorgaans om 
gebieden gaat met een bevolking die 
wegtrekt naar de steden of zich probeert 
om te scholen,

B. overwegende dat de plattelandsgebieden 
in de Europese Unie zeer sterk van lidstaat 
tot lidstaat verschillen en dat, ondanks de 
demografische en economische 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden in 
een aantal Europese landen, het in andere 
lidstaten doorgaans om gebieden gaat met 
een bevolking die wegtrekt naar de steden 
of zich probeert om te scholen,

Or. el

Amendement 6
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de plattelandsgebieden 
in de Europese Unie zeer sterk van lidstaat 
tot lidstaat verschillen en dat, ondanks de 
demografische en economische 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden in 
een groot aantal West-Europese landen, het 
in de nieuwe lidstaten doorgaans om 
gebieden gaat met een bevolking die 
wegtrekt naar de steden of zich probeert 
om te scholen,

B. overwegende dat de plattelandsgebieden 
in de Europese Unie zeer sterk van lidstaat 
tot lidstaat verschillen en dat, ondanks de 
demografische en economische 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden in 
een groot aantal West-Europese landen, het 
in de nieuwe lidstaten doorgaans om 
gebieden gaat met een bevolking die 
wegtrekt naar de steden of zich probeert 
om te scholen, hetgeen enorme 
uitdagingen met zich meebrengt voor 
plattelandsgebieden,

Or. en
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Amendement 7
Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski 

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat 
plattelandsgebieden zo'n 80% van het 
grondgebied van de EU uitmaken,

Or. en

Amendement 8
Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski 

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de behoeften van 
tussenliggende plattelandsgebieden, die 
gekenmerkt worden door een 
economische structuur die vergelijkbaar 
is met die van de aangrenzende stedelijke 
gebieden, verschillen van de behoeften 
van overwegend plattelands-, perifere of 
geïsoleerde gebieden,

Or. en

Amendement 9
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het een van de 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Unie is 
om de sociale structuren te moderniseren, 
met inbegrip van de 

C. overwegende dat het een van de 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Unie is 
om de economische en sociale 
vooruitgang en een hoge werkgelegenheid 
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werkgelegenheidsstructuren, te bevorderen en een evenwichtige en 
duurzame ontwikkeling te verwezenlijken,

Or. cs

Amendement 10
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het een van de 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Unie is 
om de sociale structuren te moderniseren, 
met inbegrip van de 
werkgelegenheidsstructuren,

C. overwegende dat het een van de 
doelstellingen van de Unie is om de sociale 
structuren te moderniseren, met inbegrip 
van de werkgelegenheidsstructuren,

Or. pl

Amendement 11
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het een van de 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Unie is 
om de sociale structuren te moderniseren, 
met inbegrip van de 
werkgelegenheidsstructuren,

C. overwegende dat het een van de 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Unie is 
om de sociale structuren te moderniseren, 
met inbegrip van de 
werkgelegenheidsstructuren en 
communicatiestructuren, en de Unie de 
beschikbaarheid van 
breedbandinternetverbindingen wil 
vergroten,

Or. en
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Amendement 12
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het mogelijk is om de 
territoriale cohesie te vergroten door het
inkomensniveau per inwoner en de 
werkgelegenheidsstructuren in 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden
op één lijn te brengen,

D. overwegende dat het mogelijk is om de 
territoriale cohesie te vergroten door
economische ontwikkeling en bevordering 
van de werkgelegenheid in 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden,

Or. cs

Amendement 13
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het mogelijk is om de 
territoriale cohesie te vergroten door het 
inkomensniveau per inwoner en de 
werkgelegenheidsstructuren in 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
op één lijn te brengen,

D. overwegende dat het mogelijk is om de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie te vergroten door het 
inkomensniveau per inwoner en de 
werkgelegenheidsstructuren in 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
op één lijn te brengen,

Or. en

Amendement 14
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het mogelijk is om de 
territoriale cohesie te vergroten door het 

D. overwegende dat het mogelijk is om de 
economische, sociale en territoriale 
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inkomensniveau per inwoner en de 
werkgelegenheidsstructuren in 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
op één lijn te brengen,

cohesie van de EU te vergroten door het 
inkomensniveau per inwoner en de 
werkgelegenheidsstructuren in 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
op één lijn te brengen, en gelijke toegang 
tot openbare diensten te garanderen,

Or. pl

Amendement 15
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de evolutie van de 
stijgende voedselprijzen de druk heeft 
verminderd om de landbouwproductie te 
beperken,

Schrappen

Or. en

Amendement 16
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de hervorming van het 
structuurbeleid voor de periode 2007-2013 
veranderingen met zich heeft meegebracht 
ten aanzien van de financiële regelingen en 
de basis waarop in het kader van dit beleid 
bijstand wordt verleend, evenals de 
oprichting van het nieuwe Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) dat 
onderdeel is van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) en losgekoppeld 
werd van het cohesiebeleid,

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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Or. bg

(Taalkundig amendement alleen van toepassing op de Bulgaarse versie van het document)

Amendement 17
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de hervorming van het 
structuurbeleid voor de periode 2007-2013 
veranderingen met zich heeft meegebracht 
ten aanzien van de financiële regelingen en 
de basis waarop in het kader van dit beleid 
bijstand wordt verleend, evenals de 
oprichting van het nieuwe Europees
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) dat 
onderdeel is van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) en losgekoppeld 
werd van het cohesiebeleid,

F. overwegende dat de hervorming van het 
structuurbeleid voor de periode 2007-2013 
veranderingen met zich heeft meegebracht 
ten aanzien van de financiële regelingen en 
de basis waarop in het kader van dit beleid 
bijstand wordt verleend, evenals de 
oprichting van het nieuwe Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) dat 
onderdeel is van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB),

Or. es

Amendement 18
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de Leader-
programma's in het verleden reeds 
hebben aangetoond dat regionale 
beleidsinstrumenten op succesvolle wijze 
kunnen bijdragen aan de bevordering van 
de plattelandsontwikkeling,

Or. de
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Amendement 19
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de sleutel tot het
succes van het ELFPO bij de aanvulling 
van de financiering van zijn activiteiten 
door de structuurfondsen van de Unie ligt, 
dus bij een adequate coördinatie van de 
bijstand uit de verschillende fondsen, met 
name het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds 
(CF) en het Europees Sociaal Fonds (ESF), 
en de complementariteit daarvan,

G. overwegende dat de sleutel tot het 
succes van het ELFPO bij de garantie van 
wederzijdse complementariteit van de 
door het ELFPO en de structuurfondsen 
gecofinancierde activiteiten ligt, dus bij 
een adequate coördinatie van de bijstand 
uit de verschillende fondsen, met name het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds 
(CF) en het Europees Sociaal Fonds (ESF), 
en de complementariteit daarvan,

Or. pl

Amendement 20
Agnes Schierhuber

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de oprichting van het 
ELFPO, alsook het feit dat de financiering
van niet-agrarische activiteiten niet meer 
onder het cohesiebeleid valt en dat er een 
breder perspectief ontstaat ten aanzien 
van regionale ontwikkeling, ertoe kunnen 
leiden dat sommige doelstellingen 
(bijvoorbeeld milieubescherming en 
onderwijs) elkaar óf overlappen óf 
helemaal niet meer voorkomen,

H. overwegende dat er een duidelijke 
scheidslijn nodig is tussen het 
toepassingsgebied van het ELFPO en de
financiering van andere niet-agrarische 
activiteiten, zoals financiering onder het 
cohesiebeleid, om het risico te verlagen 
dat sommige doelstellingen (bijvoorbeeld 
milieubescherming en onderwijs) elkaar óf 
overlappen óf helemaal niet meer 
voorkomen,

Or. en
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Amendement 21
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de oprichting van het 
ELFPO, alsook het feit dat de financiering 
van niet-agrarische activiteiten is 
losgekoppeld van het cohesiebeleid en het 
breder perspectief van regionale 
ontwikkeling, ertoe kunnen leiden dat 
sommige doelstellingen (bijvoorbeeld 
milieubescherming en onderwijs) elkaar óf 
overlappen óf helemaal niet meer 
voorkomen,

H. overwegende dat de oprichting van het 
ELFPO, alsook het feit dat de financiering 
van niet-agrarische activiteiten is 
losgekoppeld van het cohesiebeleid en het 
breder perspectief van regionale 
ontwikkeling, er niet toe mogen leiden dat 
sommige doelstellingen (bijvoorbeeld 
milieubescherming en onderwijs) elkaar óf 
overlappen óf helemaal niet meer 
voorkomen,

Or. es

Amendement 22
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de oprichting van het 
ELFPO, alsook het feit dat de financiering 
van niet-agrarische activiteiten niet meer 
onder het cohesiebeleid valt en dat er een 
breder perspectief ontstaat ten aanzien van 
regionale ontwikkeling, ertoe kunnen 
leiden dat sommige doelstellingen 
(bijvoorbeeld milieubescherming en 
onderwijs) elkaar óf overlappen óf 
helemaal niet meer voorkomen,

H. overwegende dat de oprichting van het 
ELFPO, alsook het feit dat de financiering 
van plattelandsontwikkeling niet meer 
onder het cohesiebeleid valt en dat er een 
breder perspectief ontstaat ten aanzien van 
regionale ontwikkeling, ertoe kunnen 
leiden dat sommige doelstellingen 
(bijvoorbeeld milieubescherming en 
onderwijs) elkaar óf overlappen óf 
helemaal niet meer voorkomen,

Or. en
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Amendement 23
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de oprichting van het 
ELFPO, alsook het feit dat de financiering 
van niet-agrarische activiteiten niet meer 
onder het cohesiebeleid valt en dat er een 
breder perspectief ontstaat ten aanzien van 
regionale ontwikkeling, ertoe kunnen 
leiden dat sommige doelstellingen 
(bijvoorbeeld milieubescherming en 
onderwijs) elkaar óf overlappen óf 
helemaal niet meer voorkomen,

H. overwegende dat de oprichting van het 
ELFPO, alsook het feit dat de financiering 
van niet-agrarische activiteiten niet meer 
onder het cohesiebeleid valt en dat er een 
breder perspectief ontstaat ten aanzien van 
regionale ontwikkeling, ertoe kunnen 
leiden dat sommige doelstellingen 
(bijvoorbeeld milieubescherming,
transport en onderwijs) elkaar óf 
overlappen óf helemaal niet meer 
voorkomen,

Or. en

Amendement 24
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de voortdurende 
overdracht van middelen tussen het 
Europees Landbouwgarantiefonds 
(ELGF) en het ELFPO, enerzijds voor 
landbouwers en anderzijds voor 
initiatiefnemers van projecten voor 
plattelandsontwikkeling leidt tot 
onzekerheid op planningsvlak,

Or. de
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Amendement 25
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat, gezien de budgettaire 
beperkingen, het risico bestaat dat de 
vanuit het EFRO beschikbare middelen 
grotendeels gebruikt zullen worden om het 
concurrentievermogen in de grotere 
stedelijke centra of de meest dynamische 
regio's te bevorderen, terwijl de 
financiering vanuit het ELFPO met name 
gericht is op het verbeteren van het 
concurrentievermogen in de landbouw,
waardoor het mogelijk is dat de uitgaven 
voor de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten en de ontwikkeling van het 
midden- en kleinbedrijf in 
plattelandsgebieden door geen van beide 
fondsen worden gedekt,

I. overwegende dat, gezien de budgettaire 
beperkingen, het risico bestaat dat de 
vanuit het EFRO beschikbare middelen 
grotendeels gebruikt zullen worden om het 
concurrentievermogen in de grotere 
stedelijke centra of de meest dynamische 
regio's te bevorderen, terwijl de 
financiering vanuit het ELFPO met name 
gericht is op het verbeteren van het 
concurrentievermogen in de landbouw - die 
de belangrijkste motor van de 
plattelandsgebieden blijft - en tevens 
voorziet in de ondersteuning van niet-
agrarische activiteiten en de ontwikkeling 
van het midden- en kleinbedrijf in 
plattelandsgebieden, zodat meer 
coördinatie nodig is om te voorkomen dat 
bepaalde terreinen uit de boot vallen,

Or. es

Amendement 26
Agnes Schierhuber

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat, gezien de budgettaire 
beperkingen, het risico bestaat dat de 
vanuit het EFRO beschikbare middelen 
grotendeels gebruikt zullen worden om het 
concurrentievermogen in de grotere 
stedelijke centra of de meest dynamische 
regio's te bevorderen, terwijl de 
financiering vanuit het ELFPO met name 
gericht zal zijn op het verbeteren van het 

I. overwegende dat, gezien de budgettaire 
beperkingen, de vanuit het EFRO 
beschikbare middelen grotendeels gebruikt 
zullen worden om het 
concurrentievermogen in de grotere 
stedelijke centra of de meest dynamische 
regio's te bevorderen, terwijl de 
financiering vanuit het ELFPO met name 
gericht zal zijn op het verbeteren van het 
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concurrentievermogen in de landbouw, 
waardoor het mogelijk is dat de uitgaven 
voor de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten en de ontwikkeling van het 
midden- en kleinbedrijf in 
plattelandsgebieden door geen van beide 
fondsen worden gedekt,

concurrentievermogen in de landbouw, de 
diversificatie van niet-agrarische 
activiteiten en de ontwikkeling van het 
midden- en kleinbedrijf in 
plattelandsgebieden,

Or. en

Amendement 27
Rumiana Jeleva

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat, gezien de budgettaire 
beperkingen, het risico bestaat dat de 
vanuit het EFRO beschikbare middelen 
grotendeels gebruikt zullen worden om het 
concurrentievermogen in de grotere 
stedelijke centra of de meest dynamische 
regio's te bevorderen, terwijl de 
financiering vanuit het ELFPO met name 
gericht zal zijn op het verbeteren van het 
concurrentievermogen in de landbouw, 
waardoor het mogelijk is dat de uitgaven 
voor de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten en de ontwikkeling van het 
midden- en kleinbedrijf in 
plattelandsgebieden door geen van beide 
fondsen worden gedekt,

I. overwegende dat, gezien de budgettaire 
beperkingen, het risico bestaat dat de 
vanuit het EFRO beschikbare middelen 
grotendeels gebruikt zullen worden om het 
concurrentievermogen in de grotere 
stedelijke centra of de meest dynamische 
regio's te bevorderen, terwijl de 
financiering vanuit het ELFPO met name 
gericht zal zijn op het verbeteren van het 
concurrentievermogen in de landbouw, 
waardoor het mogelijk is dat de uitgaven 
voor de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten en de ontwikkeling van het 
midden- en kleinbedrijf in 
plattelandsgebieden door geen van beide 
fondsen worden gedekt, hetgeen negatieve 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
ontwikkelingsvooruitzichten van 
plattelandsgebieden, met name gezien de 
uitdagingen waarvoor zij zich al geplaatst 
zien vanwege de verstedelijking, 

Or. en
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Amendement 28
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat, gezien de budgettaire 
beperkingen, het risico bestaat dat de 
vanuit het EFRO beschikbare middelen 
grotendeels gebruikt zullen worden om het 
concurrentievermogen in de grotere 
stedelijke centra of de meest dynamische 
regio's te bevorderen, terwijl de 
financiering vanuit het ELFPO met name 
gericht zal zijn op het verbeteren van het 
concurrentievermogen in de landbouw, 
waardoor het mogelijk is dat de uitgaven 
voor de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten en de ontwikkeling van het 
midden- en kleinbedrijf in 
plattelandsgebieden door geen van beide 
fondsen worden gedekt,

I. overwegende dat, gezien de budgettaire 
beperkingen, het risico bestaat dat de 
vanuit het EFRO beschikbare middelen 
grotendeels gebruikt zouden kunnen 
worden om het concurrentievermogen in de 
grotere stedelijke centra of de meest 
dynamische regio's te bevorderen, terwijl 
de financiering vanuit het ELFPO met 
name gericht zal zijn op het verbeteren van 
het concurrentievermogen in de landbouw, 
waardoor het mogelijk is dat de uitgaven 
voor de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten en de ontwikkeling van het 
midden- en kleinbedrijf in 
plattelandsgebieden in een "grijs gebied"
tussen deze twee fondsen zouden kunnen 
vallen en door geen van beide fondsen 
worden gedekt,

Or. en

Amendement 29
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat kleine en 
middelgrote ondernemingen, en met name 
microbedrijven en ambachtelijke 
ondernemingen, een essentiële rol spelen 
bij de instandhouding van het 
economische en sociale leven in 
plattelandsgebieden en het waarborgen 
van de stabiliteit van deze gebieden,
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Or. fr

Amendement 30
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de doelstellingen van 
het plattelandsontwikkelingsbeleid niet in 
strijd hoeven te zijn met de doelstellingen 
van Lissabon, mits deze ontwikkeling 
gebaseerd is op de toepassing van het 
mechanisme van het relatieve 
concurrentievermogen (betere kosten-
batenverhouding), met name in de 
plaatselijke voedselverwerkingsindustrie 
en de ontwikkeling van infrastructuur en 
dienstverlening, zoals toerisme, onderwijs 
en milieubescherming,

J. overwegende dat de doelstellingen van 
het plattelandsontwikkelingsbeleid niet in 
strijd hoeven te zijn met de doelstellingen 
van Lissabon, mits deze ontwikkeling 
gebaseerd is op de toepassing van het 
mechanisme van het relatieve 
concurrentievermogen (betere kosten-
batenverhouding), met name in de 
plaatselijke voedselverwerkingsindustrie 
en met betrekking tot de ontwikkeling van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(MKB/KMO's) en van infrastructuur en 
dienstverlening, zoals toerisme, onderwijs 
en milieubescherming,

Or. en

Amendement 31
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de natuurlijke 
relatie tussen en complementariteit van 
landbouwbeleid en 
plattelandsontwikkelingsbeleid erkend 
moet worden,

Or. en
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Amendement 32
Jill Evans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de traditionele 
criteria voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie niet 
een lagere bevolkingsdichtheid het 
doorslaggevende kenmerk zou moeten 
zijn, maar wel het inkomen per hoofd van 
de bevolking;

Schrappen

Or. en

Amendement 33
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie niet 
een lagere bevolkingsdichtheid het 
doorslaggevende kenmerk zou moeten 
zijn, maar wel het inkomen per hoofd van 

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; 
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de bevolking;

Or. en

Amendement 34
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie niet 
een lagere bevolkingsdichtheid het 
doorslaggevende kenmerk zou moeten 
zijn, maar wel het inkomen per hoofd van 
de bevolking;

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) krachtens 
de definitie van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) nog steeds opgaan;

Or. de

Amendement 35
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) belangrijke 
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onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie niet 
een lagere bevolkingsdichtheid het 
doorslaggevende kenmerk zou moeten 
zijn, maar wel het inkomen per hoofd van 
de bevolking;

gegevens opleveren om een beeld van de 
situatie te verkrijgen; acht het evenwel 
nuttig dat de criteria worden uitgebreid en 
aanvullende criteria worden bestudeerd;

Or. el

Amendement 36
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie niet 
een lagere bevolkingsdichtheid het 
doorslaggevende kenmerk zou moeten 
zijn, maar wel het inkomen per hoofd van 
de bevolking;

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat er
vanuit het oogpunt van territoriale cohesie 
meer criteria nodig zijn;

Or. pl

Amendement 37
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de traditionele criteria 1. is van mening dat de 
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voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie niet 
een lagere bevolkingsdichtheid het 
doorslaggevende kenmerk zou moeten 
zijn, maar wel het inkomen per hoofd van 
de bevolking;

sociaaleconomische criteria voor het 
onderscheid tussen plattelandsgebieden en 
stedelijke gebieden (lagere 
bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) het beste 
instrument zijn om deze gebieden in kaart 
te brengen ten behoeve van de toepassing 
van het communautaire cohesie- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid;

Or. es

Amendement 38
Maria Petre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie niet 
een lagere bevolkingsdichtheid het 
doorslaggevende kenmerk zou moeten 
zijn, maar wel het inkomen per hoofd van 
de bevolking;

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie en 
dat derhalve rekening moet worden 
gehouden met het criterium van het 
inkomen per hoofd van de bevolking; is 
van mening dat het aan de lidstaten is om 
vast te stellen aan welke criteria 
plattelandsgebieden moeten voldoen;

Or. fr
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Amendement 39
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie niet 
een lagere bevolkingsdichtheid het 
doorslaggevende kenmerk zou moeten 
zijn, maar wel het inkomen per hoofd van 
de bevolking;

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, omvang van 
de bevolking, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie;

is met het oog hierop van mening dat 
vanuit het oogpunt van territoriale cohesie
behalve genoemde criteria eveneens de 
kosten voor het realiseren van een 
bepaalde levensstandaard in aanmerking 
moeten worden genomen; is tegelijkertijd 
van mening dat niet één gezamenlijke 
definitie van het platteland kan worden 
gehanteerd, aangezien in dat geval 
onvoldoende rekening wordt gehouden 
met de verscheidenheid aan situaties in de 
afzonderlijke lidstaten, en is dus van 
mening dat de definitie van 
plattelandsgebieden overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel overgelaten zou 
moeten worden aan de lidstaten;

Or. cs

Amendement 40
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie niet 
een lagere bevolkingsdichtheid het 
doorslaggevende kenmerk zou moeten 
zijn, maar wel het inkomen per hoofd van 
de bevolking;

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) wellicht 
niet altijd een volledig beeld geven van de 
situatie en dat andere criteria ook kunnen 
worden overwogen; 

Or. en

Amendement 41
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie niet 
een lagere bevolkingsdichtheid het 
doorslaggevende kenmerk zou moeten zijn, 
maar wel het inkomen per hoofd van de 
bevolking;

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie het 
doorslaggevende kenmerk gevormd kan 
worden door het inkomen per hoofd van de 
bevolking, maar dat dit niet als enig 
criterium mag worden toegepast en 
derhalve gecombineerd moet worden met 
de bevolkingsdichtheid, het aandeel van 
de landbouwactiviteit, de nabijheid van 
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openbare diensten enzovoorts;

Or. fr

Amendement 42
Ambroise Guellec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie niet 
een lagere bevolkingsdichtheid het 
doorslaggevende kenmerk zou moeten 
zijn, maar wel het inkomen per hoofd van 
de bevolking;

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie het 
inkomen per hoofd van de bevolking een 
van de doorslaggevende kenmerken is;

Or. fr

Amendement 43
Petru Filip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
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onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie niet 
een lagere bevolkingsdichtheid het 
doorslaggevende kenmerk zou moeten zijn, 
maar wel het inkomen per hoofd van de 
bevolking;

onvolledig beeld schetsen van de situatie, 
waardoor het onderwerp 
plattelandsontwikkeling buiten het kader 
van het beleid van territoriale cohesie
valt; is met het oog hierop van mening dat 
vanuit het oogpunt van territoriale cohesie 
niet een lagere bevolkingsdichtheid het 
doorslaggevende kenmerk zou moeten zijn, 
maar wel het inkomen per hoofd van de 
bevolking;

Or. ro

Amendement 44
Giovanni Robusti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1.is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie niet 
een lagere bevolkingsdichtheid het 
doorslaggevende kenmerk zou moeten zijn, 
maar wel het inkomen per hoofd van de 
bevolking;

1. is van mening dat de traditionele criteria 
voor het onderscheid tussen 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
(lagere bevolkingsdichtheid, andere 
werkgelegenheidsstructuur, lager 
inkomensniveau en slechtere toegang tot 
publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is 
met het oog hierop van mening dat vanuit 
het oogpunt van territoriale cohesie niet 
alleen een lagere bevolkingsdichtheid het 
doorslaggevende kenmerk zou moeten zijn, 
maar ook het inkomen per hoofd van de 
bevolking;

Or. it

Amendement 45
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. is van oordeel dat er met het oog op de 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden 
in de Europese Unie, die ongeveer 80 
procent van haar grondgebied beslaan en 
per lidstaat zeer sterk verschillen, een 
aangepaste en geïntegreerde aanpak 
nodig is;

Schrappen

Or. en

Amendement 46
Giovanni Robusti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van oordeel dat er met het oog op de 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden in 
de Europese Unie, die ongeveer 80 
procent van haar grondgebied beslaan en 
per lidstaat zeer sterk verschillen, een 
aangepaste en geïntegreerde aanpak nodig 
is;

2. is van oordeel dat er met het oog op de 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden 
een aangepaste en geïntegreerde aanpak 
nodig is om de huidige grote verschillen
terug te brengen;

Or. it

Amendement 47
Jill Evans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van oordeel dat er met het oog op de 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden in 
de Europese Unie, die ongeveer 80 procent 
van haar grondgebied beslaan en per 
lidstaat zeer sterk verschillen, een 

2. is van oordeel dat er met het oog op de 
duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden in de Europese Unie, 
die ongeveer 80 procent van haar 
grondgebied beslaan en per lidstaat zeer 
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aangepaste en geïntegreerde aanpak nodig 
is;

sterk verschillen, een aangepaste en 
geïntegreerde aanpak nodig is, waaronder 
begrepen programma's die specifiek 
gericht zijn op de relaties tussen stedelijke 
en plattelandsgebieden op basis van een 
aanpak die in gelijke mate recht doet aan 
de belangen van beide soorten gebieden;

Or. en

Amendement 48
Petru Filip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van oordeel dat er met het oog op de 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden in 
de Europese Unie, die ongeveer 80 procent 
van haar grondgebied beslaan en per 
lidstaat zeer sterk verschillen, een 
aangepaste en geïntegreerde aanpak nodig 
is die bij moet dragen aan de ontwikkeling 
van deze gebieden;

2. is van oordeel dat er met het oog op de 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden in 
de Europese Unie, die ongeveer 80 procent 
van haar grondgebied beslaan en per 
lidstaat zeer sterk verschillen, een 
aangepaste en geïntegreerde aanpak en 
toepassing hiervan nodig is die bij moet 
dragen aan de ontwikkeling van deze 
gebieden en moet zorgen voor de 
complementariteit en onderlinge 
samenhang tussen de facetten van het 
platteland en die van stedelijk gebied;

Or. ro

Amendement 49
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van oordeel dat er met het oog op de 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden in 
de Europese Unie, die ongeveer 80 procent 

2. is van oordeel dat er met het oog op de 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden in 
de Europese Unie, die ongeveer 80 procent 
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van haar grondgebied beslaan en per 
lidstaat zeer sterk verschillen, een 
aangepaste en geïntegreerde aanpak nodig 
is;

van haar grondgebied beslaan en per 
lidstaat zeer sterk verschillen, een, ook in 
de zin van financiering, aangepaste en 
geïntegreerde aanpak nodig is die 
economische dynamiek bevordert en 
rekening houdt met de specifieke 
behoeften;

Or. en

Amendement 50
Giovanni Robusti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het voor de correcte 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid van 
wezenlijk belang is dat er rekening wordt 
gehouden met de bestaande natuurlijke 
hulpbronnen en het specifieke karakter 
van een gebied;

3. is van oordeel dat het voor de correcte 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid van 
wezenlijk belang is dat er rekening wordt 
gehouden met de bescherming, de 
exploitatie en het beheer van het landelijk 
erfgoed, het specifieke karakter van een 
gebied en met de uiteenlopende behoeften 
in de verschillende tussenliggende 
plattelandsgebieden;

Or. it

Amendement 51
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het voor de correcte 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid van 
wezenlijk belang is dat er rekening wordt
gehouden met de bestaande natuurlijke 

3. is van oordeel dat het voor de correcte 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid van 
wezenlijk belang is dat er rekening wordt 
gehouden met de bestaande natuurlijke 
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hulpbronnen en het specifieke karakter van 
een gebied;

hulpbronnen en het specifieke karakter van 
een gebied, evenals met de economische 
ontwikkelingsmogelijkheden ervan en de 
bestaande banden met stedelijke gebieden;

Or. en

Amendement 52
Petru Filip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het voor de correcte 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid van 
wezenlijk belang is dat er rekening wordt 
gehouden met de bestaande natuurlijke 
hulpbronnen en het specifieke karakter van 
een gebied;

3. is van oordeel dat het voor de correcte 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid van 
wezenlijk belang is dat er rekening wordt 
gehouden met de bestaande natuurlijke 
hulpbronnen en het specifieke karakter van 
een gebied, door de sociale continuïteit en 
de levensvatbaarheid van 
plattelandseconomieën voor de lange 
termijn te garanderen;

Or. ro

Amendement 53
Jill Evans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het voor de correcte 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid van 
wezenlijk belang is dat er rekening wordt 
gehouden met de bestaande natuurlijke 
hulpbronnen en het specifieke karakter van 
een gebied;

3. is van oordeel dat het voor de correcte 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid van 
wezenlijk belang is dat er rekening wordt 
gehouden met de bestaande natuurlijke 
hulpbronnen en het specifieke karakter van 
een gebied en met de interacties tussen 
plattelands- en stedelijke gebieden;
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Or. en

Amendement 54
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst eveneens op het belang van 
een beoordeling van de alternatieve 
economische sectoren en op de daaruit 
voortvloeiende kansen voor de 
diversifiëring van de beroepsactiviteiten 
van de inwoners;

Or. el

Amendement 55
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de regionale 
autoriteiten om in samenwerking met de 
Commissie een transparante strategie voor 
plattelandsontwikkeling voor de lange 
termijn uit te werken op zowel nationaal 
als regionaal niveau, teneinde de 
prioriteiten en doelstellingen in de 
plattelandsontwikkeling duidelijk te 
kunnen vaststellen en het gebruik van de 
verschillende beschikbare 
financieringsbronnen daaraan aan te 
passen;

4. verzoekt de lidstaten en de regionale 
autoriteiten om in samenhang met de 
ontwikkelingsstrategie voor stedelijke 
gebieden een transparante strategie voor 
plattelandsontwikkeling voor de lange 
termijn uit te werken op zowel nationaal 
als regionaal niveau, teneinde de 
prioriteiten en doelstellingen in de 
plattelandsontwikkeling duidelijk te 
kunnen vaststellen en het gebruik van de 
verschillende beschikbare 
financieringsbronnen daaraan aan te 
passen;

Or. cs
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Amendement 56
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de regionale 
autoriteiten om in samenwerking met de 
Commissie een transparante strategie voor 
plattelandsontwikkeling voor de lange 
termijn uit te werken op zowel nationaal 
als regionaal niveau, teneinde de 
prioriteiten en doelstellingen in de 
plattelandsontwikkeling duidelijk te 
kunnen vaststellen en het gebruik van de 
verschillende beschikbare 
financieringsbronnen daaraan aan te 
passen;

4. verzoekt de lidstaten en de regionale 
autoriteiten om in samenwerking met de 
Commissie een transparante strategie voor 
plattelandsontwikkeling voor de lange 
termijn uit te werken op zowel nationaal 
als regionaal niveau, teneinde de 
prioriteiten en doelstellingen in de 
plattelandsontwikkeling duidelijk te 
kunnen vaststellen en te kunnen zorgen 
voor coherent handelen door middel van 
een consistent gebruik van de 
verschillende fondsen en door het risico
van dubbele financiering van dezelfde 
maatregel te minimaliseren; 

Or. en

Amendement 57
Jill Evans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de regionale 
autoriteiten om in samenwerking met de 
Commissie een transparante strategie voor 
plattelandsontwikkeling voor de lange 
termijn uit te werken op zowel nationaal 
als regionaal niveau, teneinde de 
prioriteiten en doelstellingen in de 
plattelandsontwikkeling duidelijk te 
kunnen vaststellen en het gebruik van de 
verschillende beschikbare 
financieringsbronnen daaraan aan te 
passen;

4. verzoekt de lidstaten en de regionale 
autoriteiten om in samenwerking met de 
Commissie en met alle bevoegde 
autoriteiten en instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen een transparante, 
duurzame strategie voor 
plattelandsontwikkeling voor de lange 
termijn uit te werken op zowel nationaal 
als regionaal niveau, teneinde de 
prioriteiten en doelstellingen in de 
plattelandsontwikkeling duidelijk te 
kunnen vaststellen en het gebruik van de 
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verschillende beschikbare 
financieringsbronnen daaraan aan te 
passen;

Or. en

Amendement 58
Petru Filip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de regionale 
autoriteiten om in samenwerking met de 
Commissie een transparante strategie voor 
plattelandsontwikkeling voor de lange 
termijn uit te werken op zowel nationaal 
als regionaal niveau, teneinde de 
prioriteiten en doelstellingen in de 
plattelandsontwikkeling duidelijk te 
kunnen vaststellen en het gebruik van de 
verschillende beschikbare 
financieringsbronnen daaraan aan te 
passen;

4. verzoekt de lidstaten en de regionale 
autoriteiten om in samenwerking met de 
Commissie een transparante strategie voor 
plattelandsontwikkeling voor de lange 
termijn uit te werken op zowel nationaal 
als regionaal niveau, teneinde de 
prioriteiten en doelstellingen in de 
plattelandsontwikkeling duidelijk te 
kunnen vaststellen en de aanpassing, 
samenhang en complementariteit van het
gebruik van de verschillende beschikbare 
financieringsbronnen te garanderen;

Or. ro

Amendement 59
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de regionale autoriteiten om de 
belangenverenigingen van kleine en 
middelgrote ondernemingen, 
microbedrijven en ambachtelijke 
ondernemingen actief te betrekken bij de 
vaststelling van de prioriteiten teneinde zo 
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goed mogelijk in te spelen op de behoeften 
en verwachtingen van het bedrijfsleven;

Or. fr

Amendement 60
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst met bezorgdheid op het gebrek 
aan coördinatie van de activiteiten die in 
het kader van het cohesiebeleid en de 
tweede pijler van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (plattelandsontwikkeling) 
in de huidige programmeringsfase in de
lidstaten worden uitgevoerd en 
gecofinancierd;

Or. pl

Amendement 61
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. herinnert eraan dat de lidstaten zijn 
verzocht om voor de huidige 
programmeringsperiode twee strategische 
documenten op te stellen: een nationaal 
strategieplan voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO) en een 
nationaal strategisch referentiekader voor 
regionaal beleid (structuurfondsen); wijst 
erop dat de lidstaten tevens zijn verzocht 
om synergieën en operationele
coördinatiemechanismen tussen de 
verschillende fondsen tot stand te 
brengen; betreurt echter dat hierbij vooral 
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de nadruk is gelegd op het aanbrengen 
van een scheidslijn tussen de diverse 
fondsen en programma's, en niet zozeer 
op het creëren van synergieën;

Or. pl

Amendement 62
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. verwacht van de Commissie 
hervormingsvoorstellen om te komen tot 
betere coördinatie van de planning en de 
tenuitvoerlegging van de in het kader van 
het cohesiebeleid en het GLB 
gecofinancierde activiteiten;

Or. pl

Amendement 63
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een 
enorme invloed heeft op de territoriale 
cohesie en dat bekeken moet worden in 
hoeverre het gegrond is om de 
maatregelen voor plattelandsontwikkeling 
te scheiden van het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid;

Schrappen

Or. pl
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Amendement 64
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme 
invloed heeft op de territoriale cohesie en 
dat bekeken moet worden in hoeverre het 
gegrond is om de maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling te scheiden van 
het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid;

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme 
invloed heeft op de territoriale cohesie en 
dat de maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling en de maatregelen 
voor regionale ontwikkeling elkaar 
moeten aanvullen in het kader van een 
geïntegreerd beleid voor regionale 
plattelandsontwikkeling;

Or. el

Amendement 65
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme 
invloed heeft op de territoriale cohesie en 
dat bekeken moet worden in hoeverre het 
gegrond is om de maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling te scheiden van 
het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid;

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme 
invloed heeft op de territoriale cohesie, en 
verzoekt om in de eerste plaats actief bij te 
dragen aan de totstandbrenging van een 
gecoördineerd beheer van het ELFPO en 
de structuurfondsen op programmaniveau 
in de lidstaten; roept de Commissie op om 
op de lange termijn een voorstel in te 
dienen voor een structuurfonds met 
passende quota ten behoeve van het 
platteland en het milieu;

Or. de
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Amendement 66
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een 
enorme invloed heeft op de territoriale 
cohesie en dat bekeken moet worden in 
hoeverre het gegrond is om de 
maatregelen voor plattelandsontwikkeling 
te scheiden van het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid;

5. erkent dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een uiterst 
belangrijke rol speelt bij het aanpakken 
van specifieke problemen in 
plattelandsgebieden en is van mening dat 
de oprichting van het ELFPO en de 
tweede pijler van het GLB een poging 
inhoudt om de financieringsprocedures te 
vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat 
fondsen gericht beschikbaar gesteld 
worden voor deze gebieden;

Or. en

Amendement 67
Agnes Schierhuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een 
enorme invloed heeft op de territoriale 
cohesie en dat bekeken moet worden in 
hoeverre het gegrond is om de
maatregelen voor plattelandsontwikkeling 
te scheiden van het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid;

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een 
belangrijke rol speelt in 
plattelandsgebieden door specifieke zaken 
in deze gebieden aan te pakken en dat 
vandaar de scheiding tussen de
maatregelen voor plattelandsontwikkeling 
en het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid gerechtvaardigd is;

Or. en
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Amendement 68
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme 
invloed heeft op de territoriale cohesie en 
dat bekeken moet worden in hoeverre het 
gegrond is om de maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling te scheiden van 
het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid;

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme 
invloed heeft op de economische, sociale 
en territoriale cohesie en dat de noodzaak 
van het creëren van synergie en de 
noodzaak van een betere afstemming op 
cohesie- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid betekenen 
dat er serieuze aandacht moet worden 
besteed aan de voor- en nadelen van het 
samenvoegen van dit beleid teneinde de 
coherentie en doeltreffendheid ervan te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 69
Ambroise Guellec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme 
invloed heeft op de territoriale cohesie en 
dat bekeken moet worden in hoeverre het 
gegrond is om de maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling te scheiden van 
het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid;

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme 
invloed kan hebben op de territoriale 
cohesie en dat het beginsel volgens 
hetwelk de maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling gescheiden 
worden van het cohesie- en regionaal
ontwikkelingsbeleid, opnieuw bekeken 
moet worden;

Or. fr
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Amendement 70
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme 
invloed heeft op de territoriale cohesie en 
dat bekeken moet worden in hoeverre het 
gegrond is om de maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling te scheiden van
het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid;

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme 
invloed heeft op de territoriale cohesie en 
dat de coördinatie tussen de maatregelen 
voor plattelandsontwikkeling en het 
cohesie- en regionaal ontwikkelingsbeleid 
versterkt moet worden;

Or. es

Amendement 71
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme 
invloed heeft op de territoriale cohesie en 
dat bekeken moet worden in hoeverre het 
gegrond is om de maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling te scheiden van 
het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid;

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme 
invloed heeft op de territoriale cohesie en 
dat gekeken moet worden naar de synergie 
tussen de maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling en het cohesie- en 
regionaal ontwikkelingsbeleid;

Or. en

Amendement 72
Petru Filip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme 
invloed heeft op de territoriale cohesie en 
dat bekeken moet worden in hoeverre het 
gegrond is om de maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling te scheiden van 
het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid;

5. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme
invloed heeft op de territoriale cohesie en 
dat bekeken moet worden in hoeverre het 
gegrond is om de maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling te scheiden van 
het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid, en de effecten 
hiervan;

Or. ro

Amendement 73
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. erkent dat het beleid voor 
plattelandsontwikkeling nog steeds tot 
hoofddoel heeft de inwoners op het 
platteland te houden en hun een waardige 
levensstandaard te verzekeren; 

Or. el

Amendement 74
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept in herinnering dat, met de 
oprichting van het ELFPO in 2005, het 
plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU 
hervormd is met het oog op een flexibele, 
strategische, thematische en geïntegreerde 
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aanpak om te kunnen reageren op de 
diversiteit van situaties en de omvang van 
de uitdagingen waarvoor de 
plattelandsgebieden in de EU zich gesteld 
zien;

Or. en

Amendement 75
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. is van mening dat deze aanpak, 
waarbij met de oprichting van het ELFPO 
een scheiding is aangebracht tussen 
plattelandsontwikkeling en cohesiebeleid,
zeer nauwkeurig gevolgd moet worden 
teneinde de daadwerkelijke impact ervan 
op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden te beoordelen; merkt 
op dat het nieuwe systeem in 2007 is 
ingesteld en dat het derhalve te vroeg is 
om al conclusies te kunnen trekken met 
betrekking tot de toekomst van dit 
communautaire beleid;

Or. en

Amendement 76
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. herinnert eraan dat een van de 
prioriteiten van het beleid voor 
plattelandsontwikkeling is maatregelen te 
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ontwerpen waarmee kan worden 
voorkomen dat de plattelandsbevolking de 
landbouw moet verlaten, en waarmee 
onder meer kan worden bijgedragen aan 
de bevordering van nieuwe, 
concurrerende productievormen, zoals de 
biologische landbouw, de traditionele 
productie van kwaliteitslevensmiddelen en 
–dranken, enzovoort;

Or. el

Amendement 77
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. merkt met belangstelling op dat 
as 3 en as 4 (LEADER) van de tweede 
pijler van het GLB 
(plattelandsontwikkelingsbeleid), die 15% 
uitmaken van de totale uitgaven uit het  
ELFPO, niet-agrarische activiteiten 
betreffen die met name gericht zijn op 
diversificatie van plattelandseconomieën; 
is van mening dat, gezien de aard van de 
maatregelen die worden gefinancierd uit 
hoofde van deze assen, die gelijkenis 
vertonen met bepaalde maatregelen die 
gefinancierd worden uit de 
structuurfondsen, er een risico is van 
overlappend beleid;

Or. en

Amendement 78
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. onderstreept echter dat het 
noodzakelijk is rekening te houden met de 
vooruitzichten van met name de in de 
landbouw actieve bevolking, die centraal 
moet blijven staan bij de 
steunmaatregelen uit hoofde van het 
beleid voor plattelandsontwikkeling;

Or. el

Amendement 79
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quinquies. onderstreept het belang van 
steunverlening aan jonge landbouwers 
om te voorkomen dat zij hun gebied 
verlaten, ook indien zij niet uitsluitend in 
de landbouw actief zijn, en van het bieden 
van stimulansen voor de ontwikkeling van 
andere, aanverwante activiteiten, zoals 
agrotoerisme en ondersteuning van het 
MKB op het platteland;

Or. el

Amendement 80
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het alleen mogelijk is 
om het plattelandsontwikkelingsbeleid te 
koppelen aan het cohesie- en regionaal 

Schrappen
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ontwikkelingsbeleid als de 
plattelandsontwikkeling voldoende wordt 
gefinancierd en dat deze financiering 
wordt toegepast in overeenstemming met 
de prioriteiten die voor 
plattelandsgebieden zijn opgesteld, 
waarbij de financiering van maatregelen 
voor plattelandsontwikkeling niet ten 
koste mag gaan van de middelen die 
bestemd zijn voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers;

Or. pl

Amendement 81
Ambroise Guellec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het alleen mogelijk is 
om het plattelandsontwikkelingsbeleid te 
koppelen aan het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid als de 
plattelandsontwikkeling voldoende wordt 
gefinancierd en dat deze financiering wordt 
toegepast in overeenstemming met de 
prioriteiten die voor plattelandsgebieden 
zijn opgesteld, waarbij de financiering 
van maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling niet ten koste 
mag gaan van de middelen die bestemd 
zijn voor rechtstreekse betalingen aan
landbouwers;

6. is van mening dat het alleen mogelijk is 
om het plattelandsontwikkelingsbeleid te 
koppelen aan het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid als de 
plattelandsontwikkeling voldoende wordt 
gefinancierd en deze financiering wordt 
toegepast in overeenstemming met de 
prioriteiten die voor plattelandsgebieden 
zijn opgesteld;

Or. fr

Amendement 82
Agnes Schierhuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het alleen mogelijk is 
om het plattelandsontwikkelingsbeleid te 
koppelen aan het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid als de 
plattelandsontwikkeling voldoende wordt 
gefinancierd en dat deze financiering
wordt toegepast in overeenstemming met 
de prioriteiten die voor plattelandsgebieden 
zijn opgesteld, waarbij de financiering 
van maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling niet ten koste 
mag gaan van de middelen die bestemd 
zijn voor rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers;

6. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid en het 
cohesie- en regionaal ontwikkelingsbeleid 
gescheiden moeten blijven, omdat dit 
anders zou kunnen leiden tot onvoldoende 
financiering voor de prioriteiten die voor 
plattelandsgebieden en voor de
maatregelen voor plattelandsontwikkeling
zijn opgesteld, en tot een enorme afname 
van de middelen die bestemd zijn voor 
rechtstreekse betalingen aan landbouwers;

Or. en

Amendement 83
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het alleen mogelijk is 
om het plattelandsontwikkelingsbeleid te 
koppelen aan het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid als de 
plattelandsontwikkeling voldoende wordt 
gefinancierd en dat deze financiering
wordt toegepast in overeenstemming met 
de prioriteiten die voor plattelandsgebieden 
zijn opgesteld, waarbij de financiering 
van maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling niet ten koste 
mag gaan van de middelen die bestemd 
zijn voor rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers;

6. is van mening dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid voldoende 
financiering moet ontvangen die wordt 
toegepast in overeenstemming met de 
prioriteiten die voor plattelandsgebieden 
zijn opgesteld en dat de middelen die door 
modulatie worden vergaard weer 
teruggegeven moeten worden aan actieve 
landbouwgemeenschappen;

Or. en
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Amendement 84
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het alleen mogelijk is 
om het plattelandsontwikkelingsbeleid te 
koppelen aan het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid als de 
plattelandsontwikkeling voldoende wordt 
gefinancierd en dat deze financiering wordt 
toegepast in overeenstemming met de 
prioriteiten die voor plattelandsgebieden 
zijn opgesteld, waarbij de financiering 
van maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling niet ten koste mag
gaan van de middelen die bestemd zijn 
voor rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers;

6. is van mening dat wat gerealiseerd kan 
worden met betrekking tot het 
plattelandsontwikkelingsbeleid,
rechtstreeks afhankelijk is van de vraag of 
er voldoende wordt gefinancierd en of deze 
financiering wordt toegepast in 
overeenstemming met de prioriteiten die 
voor plattelandsgebieden zijn opgesteld, en 
of de maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling niet ten koste gaan 
van de middelen die bestemd zijn voor 
rechtstreekse betalingen aan landbouwers;

Or. en

Amendement 85
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het alleen mogelijk is 
om het plattelandsontwikkelingsbeleid te 
koppelen aan het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid als de 
plattelandsontwikkeling voldoende wordt 
gefinancierd en dat deze financiering wordt 
toegepast in overeenstemming met de 
prioriteiten die voor plattelandsgebieden 
zijn opgesteld, waarbij de financiering van 
maatregelen voor plattelandsontwikkeling 
niet ten koste mag gaan van de middelen 
die bestemd zijn voor rechtstreekse 
betalingen aan landbouwers;

6. is van mening dat het alleen mogelijk is 
om het plattelandsontwikkelingsbeleid te 
koppelen aan het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid als de 
plattelandsontwikkeling voldoende wordt 
gefinancierd en dat deze financiering wordt 
toegepast in overeenstemming met de 
prioriteiten die voor plattelandsgebieden 
zijn opgesteld, waarbij dubbele 
financiering en hiaten in toekomstige 
maatregelen moeten worden voorkomen
en de financiering van maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling niet ten koste mag 
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gaan van de middelen die bestemd zijn 
voor rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers;

Or. en

Amendement 86
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is de mening toegedaan dat de 
coördinatie van het structuurbeleid met 
maatregelen voor plattelandsontwikkeling 
projecten met een grotere Europese 
meerwaarde mogelijk maakt; is van 
oordeel dat een dergelijke aanpak het pad 
kan effenen voor een duurzame 
exploitatie van het platteland, indien 
bijvoorbeeld maatregelen op het vlak van 
infrastructuur en milieubescherming 
worden genomen;

Or. de

Amendement 87
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. onderstreept dat landbouwers over 
een stabiel inkomen moeten beschikken, 
zodat ze een planning kunnen maken; is 
van oordeel dat deze doelstelling kan 
worden bereikt door na 2013 af te zien 
van de voortdurende overdracht van 
middelen tussen het ELGF en het 
ELFPO;
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Or. de

Amendement 88
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie gedetailleerde 
gegevens te verstrekken met betrekking tot 
het gebruik van het ELFPO en de 
structuurfondsen in plattelandsgebieden, 
alsook te onderzoeken of de invoering van 
de scheiding tussen het ELFPO en de 
structuurfondsen daadwerkelijk tot een 
effectiever gebruik van de beschikbare 
middelen heeft geleid;

7. verzoekt de Commissie gedetailleerde 
gegevens te verstrekken met betrekking tot 
het gebruik van het ELFPO en de 
structuurfondsen in plattelandsgebieden, 
alsook de synergie te onderzoeken die kan 
worden gerealiseerd door het ELFPO en 
de structuurfondsen op basis van de 
beschikbare middelen;

Or. en

Amendement 89
Petru Filip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie gedetailleerde 
gegevens te verstrekken met betrekking tot 
het gebruik van het ELFPO en de 
structuurfondsen in plattelandsgebieden, 
alsook te onderzoeken of de invoering van 
de scheiding tussen het ELFPO en de 
structuurfondsen daadwerkelijk tot een 
effectiever gebruik van de beschikbare 
middelen heeft geleid;

7. verzoekt de Commissie gedetailleerde 
gegevens en prognoses te verstrekken met 
betrekking tot het gebruik van het ELFPO 
en de structuurfondsen in 
plattelandsgebieden, alsook te onderzoeken 
of de invoering van de scheiding tussen het 
ELFPO en de structuurfondsen 
daadwerkelijk tot een effectiever gebruik 
van de beschikbare middelen heeft geleid;

Or. ro
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Amendement 90
Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. roept de Commissie op om na te 
gaan of de regionale beleidsprogramma's 
mede kunnen voorzien in een 
betrouwbaar inkomen voor landbouwers, 
bijvoorbeeld via de tenuitvoerlegging van 
activiteiten op het gebied van milieu- en 
natuurbescherming en 
landschapsbehoud;

Or. de

Amendement 91
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het inkomensniveau per 
inwoner en de toegang tot publieke 
goederen en diensten de grootste 
uitdagingen voor de territoriale cohesie 
blijven en dat hierin op zeer effectieve 
wijze verbetering kan worden gebracht via 
de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten in 
plattelandsgemeenschappen;

Schrappen

Or. en

Amendement 92
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het inkomensniveau per 
inwoner en de toegang tot publieke 
goederen en diensten de grootste 
uitdagingen voor de territoriale cohesie 
blijven en dat hierin op zeer effectieve 
wijze verbetering kan worden gebracht via 
de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten in 
plattelandsgemeenschappen;

Schrappen

Or. el

Amendement 93
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het inkomensniveau per 
inwoner en de toegang tot publieke 
goederen en diensten de grootste 
uitdagingen voor de territoriale cohesie 
blijven en dat hierin op zeer effectieve 
wijze verbetering kan worden gebracht via 
de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten in 
plattelandsgemeenschappen;

Schrappen

Or. en

Amendement 94
Petru Filip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het inkomensniveau per 8. benadrukt dat het inkomensniveau per 
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inwoner en de toegang tot publieke 
goederen en diensten de grootste 
uitdagingen voor de territoriale cohesie 
blijven en dat hierin op zeer effectieve 
wijze verbetering kan worden gebracht via 
de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten in plattelandsgemeenschappen;

inwoner en de feitelijke toegang tot
transport- en communicatiemiddelen, tot 
onderwijs, tot diensten van 
gezondheidszorg en bestuur, en tot alle 
andere essentiële diensten, en gelijke 
toegang hiertoe, de grootste uitdagingen 
voor de territoriale cohesie blijven en dat 
hierin op zeer effectieve wijze verbetering 
kan worden gebracht via de ondersteuning 
van niet-agrarische activiteiten in 
plattelandsgemeenschappen;

Or. ro

Amendement 95
Giovanni Robusti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8.benadrukt dat het inkomensniveau per 
inwoner en de toegang tot publieke 
goederen en diensten de grootste 
uitdagingen voor de territoriale cohesie 
blijven en dat hierin op zeer effectieve 
wijze verbetering kan worden gebracht via 
de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten in plattelandsgemeenschappen;

8 benadrukt dat het inkomensniveau per 
inwoner en de toegang tot publieke 
goederen en diensten de grootste 
uitdagingen voor de territoriale cohesie 
blijven en dat hierin op zeer effectieve 
wijze verbetering kan worden gebracht via 
de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten in plattelandsgemeenschappen,
zoals programma's voor de aanleg van 
infrastructuur ter verbetering van de 
toegankelijkheid en de ontwikkeling van 
interne telecomnetwerken en -diensten;

Or. it

Amendement 96
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het inkomensniveau per 
inwoner en de toegang tot publieke 
goederen en diensten de grootste 
uitdagingen voor de territoriale cohesie 
blijven en dat hierin op zeer effectieve 
wijze verbetering kan worden gebracht via 
de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten in plattelandsgemeenschappen;

8. benadrukt dat het inkomensniveau per 
inwoner en de toegang tot publieke 
goederen en diensten de grootste 
uitdagingen voor het cohesiebeleid blijven 
en dat hierin op zeer effectieve wijze 
verbetering kan worden gebracht via de 
ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten in plattelandsgemeenschappen;

Or. en

Amendement 97
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het inkomensniveau per 
inwoner en de toegang tot publieke 
goederen en diensten de grootste 
uitdagingen voor de territoriale cohesie 
blijven en dat hierin op zeer effectieve 
wijze verbetering kan worden gebracht via 
de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten in plattelandsgemeenschappen;

8. benadrukt dat duurzame ontwikkeling, 
het inkomensniveau per inwoner, de 
toegang tot publieke goederen en diensten 
en de ontvolking van plattelandsgebieden
de grootste uitdagingen voor de territoriale 
cohesie blijven en dat hierin op zeer 
effectieve wijze verbetering kan worden 
gebracht via de ondersteuning van niet-
agrarische activiteiten in 
plattelandsgemeenschappen;

Or. es

Amendement 98
Francesco Ferrari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het inkomensniveau per 8. benadrukt dat het inkomensniveau per 
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inwoner en de toegang tot publieke 
goederen en diensten de grootste 
uitdagingen voor de territoriale cohesie 
blijven en dat hierin op zeer effectieve 
wijze verbetering kan worden gebracht via 
de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten in plattelandsgemeenschappen;

inwoner en de toegang tot publieke 
goederen en diensten twee van de grootste 
uitdagingen voor de territoriale cohesie zijn
en dat de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten in plattelandsgemeenschappen 
derhalve een van de meest effectieve 
manieren is om deze doelstellingen te 
bereiken;

Or. fr

Amendement 99
Ambroise Guellec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het inkomensniveau per 
inwoner en de toegang tot publieke 
goederen en diensten de grootste 
uitdagingen voor de territoriale cohesie 
blijven en dat hierin op zeer effectieve 
wijze verbetering kan worden gebracht via 
de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten in plattelandsgemeenschappen;

8. benadrukt dat het inkomensniveau per 
inwoner, de toegankelijkheid en de 
toegang tot publieke goederen en diensten 
en het waarborgen van gelijke kansen de 
grootste uitdagingen voor de territoriale 
cohesie blijven en dat hierin op zeer 
effectieve wijze verbetering kan worden 
gebracht via de ondersteuning van niet-
agrarische activiteiten in 
plattelandsgemeenschappen;

Or. fr

Amendement 100
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
passende steun te verlenen aan projecten 
die gericht zijn op de ontwikkeling van het 
menselijk kapitaal, met de nadruk op de 
mogelijkheid voor plattelandsbewoners

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
passende steun te verlenen aan projecten 
die gericht zijn op de ontwikkeling van het 
menselijk kapitaal, met de nadruk op de 
mogelijkheid voor agrarische en niet-
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om zich om te scholen en hun 
beroepsvaardigheden te verbeteren;

agrarische ondernemers in 
plattelandsgebieden om zich te scholen;

Or. en

Amendement 101
Ambroise Guellec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op
passende steun te verlenen aan projecten 
die gericht zijn op de ontwikkeling van het 
menselijk kapitaal, met de nadruk op de 
mogelijkheid voor plattelandsbewoners om 
zich om te scholen en hun 
beroepsvaardigheden te verbeteren;

9. wenst dat de Europese Unie en de 
lidstaten passende steun verlenen aan 
projecten die gericht zijn op de 
ontwikkeling van het menselijk kapitaal, 
met de nadruk op de mogelijkheid voor 
plattelandsbewoners om zich om te scholen 
en hun beroepsvaardigheden te verbeteren;

Or. fr

Amendement 102
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
passende steun te verlenen aan projecten 
die gericht zijn op de ontwikkeling van het 
menselijk kapitaal, met de nadruk op de 
mogelijkheid voor plattelandsbewoners om 
zich om te scholen en hun 
beroepsvaardigheden te verbeteren;

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
passende steun te verlenen aan projecten 
die gericht zijn op de ontwikkeling van het 
menselijk kapitaal, met de nadruk op de 
mogelijkheid voor plattelandsbewoners om 
zich om te scholen en hun 
beroepsvaardigheden te verbeteren ter 
bevordering van de werkgelegenheid en 
het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen;

Or. cs
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Amendement 103
Petru Filip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
passende steun te verlenen aan projecten 
die gericht zijn op de ontwikkeling van het 
menselijk kapitaal, met de nadruk op de 
mogelijkheid voor plattelandsbewoners om 
zich om te scholen en hun 
beroepsvaardigheden te verbeteren;

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
om binnen het EU-beleid op systematische 
wijze rekening te houden met de 
plattelandsgebieden, en passende steun te 
verlenen aan projecten die gericht zijn op 
de ontwikkeling van het menselijk kapitaal, 
met de nadruk op de mogelijkheid voor 
plattelandsbewoners om zich om te scholen 
en hun beroepsvaardigheden te verbeteren;

Or. ro

Amendement 104
Maria Petre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
passende steun te verlenen aan projecten 
die gericht zijn op de ontwikkeling van het 
menselijk kapitaal, met de nadruk op de 
mogelijkheid voor plattelandsbewoners om 
zich om te scholen en hun 
beroepsvaardigheden te verbeteren;

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
passende steun te verlenen aan projecten 
die gericht zijn op de ontwikkeling van het 
menselijk kapitaal, met de nadruk op de 
mogelijkheid voor plattelandsbewoners om 
zich om te scholen en hun 
beroepsvaardigheden te verbeteren, 
waarbij bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan jonge vrouwen die in 
plattelandsgebieden woonachtig zijn;

Or. fr
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Amendement 105
Giovanni Robusti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. vraagt de Commissie en de lidstaten 
om projecten te ondersteunen voor de 
ontwikkeling van de tertiaire sector in 
plattelandsgebieden, zoals projecten in de 
sector voor duurzame energie waarmee de 
energieafhankelijkheid van stedelijke 
gebieden zou worden verminderd, 
projecten die het aan de 
klimaatverandering blootgestelde milieu 
ontlasten door verantwoord onderhoud en 
een beter beheer van het land, zodat 
hydrogeologische rampen die ook van 
invloed zouden zijn op aangrenzende 
stedelijke gebieden, vermeden worden;

Or. it

Amendement 106
Jill Evans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. benadrukt dat bij de ontwikkeling in 
plattelandsgebieden meer aandacht en 
steun moet worden gegeven aan het 
behoud van het natuurlijke en agrarische 
landschap, ecotoerisme, de opwekking en 
het gebruik van hernieuwbare energie en 
plaatselijke initiatieven zoals 
boerenmarkten en kwaliteitsbevordering 
van plaatselijke landbouwproducten;

Or. en
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Amendement 107
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat kleine en middelgrote 
ondernemingen van groot belang zijn voor 
de ontwikkeling van plattelandsgebieden 
en in aanzienlijke mate bijdragen tot het 
wegwerken van de verschillen tussen 
regio's en plaatselijke gemeenschappen, en 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en lokale autoriteiten het 
ondernemerschap in plattelandsgebieden 
ook te bevorderen door minder 
administratieve en wettelijke 
belemmeringen op te leggen;

10. merkt op dat kleine en middelgrote 
ondernemingen van groot belang zijn voor 
de ontwikkeling van plattelandsgebieden 
en in aanzienlijke mate bijdragen tot het 
wegwerken van de verschillen tussen 
regio's en plaatselijke gemeenschappen, en 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en lokale autoriteiten de 
klemtoon te leggen op de versterking van 
het concurrentievermogen door ook aan 
andere bedrijfstakken steun te verlenen, 
maar tevens het ondernemerschap in 
plattelandsgebieden te bevorderen door 
minder administratieve en wettelijke 
belemmeringen op te leggen en meer 
stimulansen te bieden voor het opstarten 
van nieuwe ondernemingen;

Or. el

Amendement 108
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat kleine en middelgrote 
ondernemingen van groot belang zijn voor 
de ontwikkeling van plattelandsgebieden 
en in aanzienlijke mate bijdragen tot het 
wegwerken van de verschillen tussen 
regio's en plaatselijke gemeenschappen, en 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en lokale autoriteiten het 
ondernemerschap in plattelandsgebieden 
ook te bevorderen door minder 
administratieve en wettelijke 

10. merkt op dat kleine en middelgrote 
ondernemingen van groot belang zijn voor 
de ontwikkeling van plattelandsgebieden 
en in aanzienlijke mate bijdragen tot het 
wegwerken van de verschillen tussen 
regio's en plaatselijke gemeenschappen, en 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en lokale autoriteiten het 
ondernemerschap in plattelandsgebieden 
ook te bevorderen door minder 
administratieve en wettelijke 
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belemmeringen op te leggen; belemmeringen op te leggen en meer 
ondersteuning te bieden voor niet-
agrarische activiteiten en tegelijkertijd de 
economische diversificatie in deze 
gebieden te bevorderen;

Or. en

Amendement 109
Petru Filip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat kleine en middelgrote 
ondernemingen van groot belang zijn voor 
de ontwikkeling van plattelandsgebieden 
en in aanzienlijke mate bijdragen tot het 
wegwerken van de verschillen tussen 
regio's en plaatselijke gemeenschappen, en 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en lokale autoriteiten het 
ondernemerschap in plattelandsgebieden 
ook te bevorderen door minder 
administratieve en wettelijke 
belemmeringen op te leggen;

10. merkt op dat kleine en middelgrote 
ondernemingen van groot belang zijn voor 
de ontwikkeling van plattelandsgebieden 
en in aanzienlijke mate bijdragen tot het 
wegwerken van de verschillen tussen 
regio's en plaatselijke gemeenschappen, en 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en lokale autoriteiten het 
ondernemerschap in plattelandsgebieden 
ook te bevorderen door het ontwikkelen 
van nieuwe, hiervoor bestemde financiële 
instrumenten en door minder 
administratieve en wettelijke 
belemmeringen op te leggen;

Or. ro

Amendement 110
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat kleine en middelgrote 
ondernemingen van groot belang zijn voor 
de ontwikkeling van plattelandsgebieden 

10. merkt op dat kleine en middelgrote 
ondernemingen van groot belang zijn voor 
de ontwikkeling van plattelandsgebieden 
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en in aanzienlijke mate bijdragen tot het 
wegwerken van de verschillen tussen 
regio's en plaatselijke gemeenschappen, en 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en lokale autoriteiten het 
ondernemerschap in plattelandsgebieden 
ook te bevorderen door minder 
administratieve en wettelijke 
belemmeringen op te leggen;

en in aanzienlijke mate bijdragen tot het 
wegwerken van de verschillen tussen 
regio's en plaatselijke gemeenschappen, en 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 
regionale en lokale autoriteiten het 
ondernemerschap in plattelandsgebieden 
ook te bevorderen door minder 
administratieve, wettelijke en
planologische belemmeringen op te leggen 
en te voorzien in een adequate IT-
infrastructuur; 

Or. en

Amendement 111
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. attendeert de Raad, de Commissie, 
de lidstaten en de plaatselijke autoriteiten 
er nogmaals op dat in de 
plattelandsgebieden naar verwachting 
vele miljoenen kleine ondernemingen 
zullen verdwijnen, waardoor een enorm 
probleem zal ontstaan, met name vanwege 
de ernstige gevolgen van deze 
ontwikkeling voor de werkgelegenheid en 
dus ook voor de stabiliteit van het 
platteland; verzoekt om op alle niveaus, 
en in nauwe samenwerking met de 
economische en sociale partners, alle 
nodige maatregelen te nemen;

Or. fr

Amendement 112
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. onderkent dat de problemen bij de 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid 
voortkomen uit de scheiding van het 
sectorale beleid van het territoriale 
cohesiebeleid en de scheiding van de 
economische en sociale aspecten van 
beide beleidsvormen, evenals uit de 
talrijke modellen voor de organisatie van 
de bevoegdheden en de coördinatie van 
het beleid in de lidstaten;

Schrappen

Or. es

Amendement 113
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderkent dat de problemen bij de 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid 
voortkomen uit de scheiding van het 
sectorale beleid van het territoriale 
cohesiebeleid en de scheiding van de 
economische en sociale aspecten van beide 
beleidsvormen, evenals uit de talrijke 
modellen voor de organisatie van de 
bevoegdheden en de coördinatie van het 
beleid in de lidstaten;

11. onderkent dat de problemen bij de 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid 
voortkomen uit het gebrek aan synergie 
tussen het sectorale beleid en het 
territoriale cohesiebeleid en uit de 
economische en sociale aspecten van beide 
beleidsvormen, evenals uit de talrijke 
modellen voor de organisatie van de 
bevoegdheden en de coördinatie van het 
beleid in de lidstaten;

Or. en

Amendement 114
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. onderkent dat de problemen bij de 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid 
voortkomen uit de scheiding van het 
sectorale beleid van het territoriale 
cohesiebeleid en de scheiding van de 
economische en sociale aspecten van beide 
beleidsvormen, evenals uit de talrijke 
modellen voor de organisatie van de 
bevoegdheden en de coördinatie van het 
beleid in de lidstaten; 

11. onderkent dat de problemen bij de 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid 
voortkomen uit de scheiding van het 
sectorale beleid van het cohesiebeleid en 
de scheiding van de economische en 
sociale aspecten van beide beleidsvormen, 
evenals uit de talrijke modellen voor de 
organisatie van de bevoegdheden en de 
coördinatie van het beleid in de lidstaten; 
verzoekt de Commissie in dit verband, 
gezien de bestaande onduidelijkheden in 
de wetgeving betreffende het al dan niet in 
aanmerking komen van maatregelen voor 
financiering uit het ELFPO en de 
structuurfondsen, de lidstaten te helpen 
een goed inzicht te krijgen in de 
verschillen tussen deze financiële 
instrumenten en mogelijke synergieën te 
leren onderkennen, zodat zij de 
toegewezen middelen op de juiste wijze 
kunnen opnemen en kunnen bijdragen 
aan het verhogen van de meerwaarde van 
dit beleid;

Or. en

Amendement 115
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderkent dat de problemen bij de 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid 
voortkomen uit de scheiding van het 
sectorale beleid van het territoriale 
cohesiebeleid en de scheiding van de 
economische en sociale aspecten van beide 
beleidsvormen, evenals uit de talrijke 

11. onderkent dat de problemen bij de 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid 
voortkomen uit de scheiding van het 
sectorale beleid van het territoriale 
cohesiebeleid en de scheiding van de 
economische en sociale aspecten van beide 
beleidsvormen, evenals uit de talrijke 
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modellen voor de organisatie van de 
bevoegdheden en de coördinatie van het 
beleid in de lidstaten;

modellen voor de organisatie van de 
bevoegdheden en de coördinatie van het 
beleid in de lidstaten; verzoekt de lidstaten 
derhalve toe te zien op de coherente 
uitvoering van strategieën voor 
plaatselijke ontwikkeling en een dialoog 
tussen de beherende instanties te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 116
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de Europese 
Commissie, voorafgaand aan de 
hervorming van de financiering voor de 
plattelandsgebieden, een grondige 
evaluatie moet uitvoeren van de invloed
van het GLB op de regionale ontwikkeling 
in de context van de territoriale cohesie en 
een inventaris van goede praktijken moet 
opstellen met betrekking tot het globale 
beleid in plattelandsgebieden; 

12. is van mening dat de Europese 
Commissie, voorafgaand aan de 
hervorming van de financiering voor de 
plattelandsgebieden, een grondige 
evaluatie moet uitvoeren van alle sectorale 
beleidsmaatregelen die van invloed zijn op 
plattelandsgebieden, en met name het 
GLB en regionaal beleid, in de context 
van de territoriale cohesie en een inventaris 
van goede praktijken moet opstellen met 
betrekking tot het globale 
ontwikkelingsbeleid in 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 117
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó, Gábor Harangozó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de Europese 12. is van mening dat de Europese 



PE415.311v01-00 62/67 AM\753138NL.doc

NL

Commissie, voorafgaand aan de 
hervorming van de financiering voor de 
plattelandsgebieden, een grondige 
evaluatie moet uitvoeren van de invloed 
van het GLB op de regionale ontwikkeling 
in de context van de territoriale cohesie en 
een inventaris van goede praktijken moet 
opstellen met betrekking tot het globale 
beleid in plattelandsgebieden;

Commissie, voorafgaand aan de 
hervorming van de financiering voor de 
plattelandsgebieden, een grondige 
evaluatie moet uitvoeren van de invloed 
van het GLB op de regionale ontwikkeling 
in de context van het cohesiebeleid en een 
inventaris van goede praktijken moet 
opstellen met betrekking tot het globale 
beleid in plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 118
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Raad een gezamenlijke 
Raad bijeen te roepen van de ministers van
Landbouw en Regionale Ontwikkeling om 
te bespreken wat de beste methoden zijn 
om het cohesiebeleid en de ontwikkeling 
van de plattelandsgebieden op elkaar af te 
stemmen;

13. verzoekt de Raad een gezamenlijke 
Raad bijeen te roepen van de ministers die 
verantwoordelijk zijn voor het GLB en 
voor regionaal beleid om te bespreken wat 
de beste methoden zijn om het 
cohesiebeleid en de ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden op elkaar af te 
stemmen;

Or. en

Amendement 119
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Raad een gezamenlijke 
Raad bijeen te roepen van de ministers van 
Landbouw en Regionale Ontwikkeling om 
te bespreken wat de beste methoden zijn 
om het cohesiebeleid en de ontwikkeling 

13. verzoekt de Raad een gezamenlijke 
Raad bijeen te roepen van de ministers van 
Landbouw en Regionale Ontwikkeling om 
te bespreken wat de beste methoden zijn 
om het cohesiebeleid en de ontwikkeling 
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van de plattelandsgebieden op elkaar af te 
stemmen; 

van de plattelandsgebieden op elkaar af te 
stemmen, en ook vertegenwoordigers van 
regionale en lokale overheden uit te 
nodigen voor deze Raad;

Or. cs

Amendement 120
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Raad een gezamenlijke 
Raad bijeen te roepen van de ministers van 
Landbouw en Plattelandsontwikkeling om 
te bespreken wat de beste methoden zijn 
om het cohesiebeleid en de ontwikkeling 
van de plattelandsgebieden op elkaar af te 
stemmen;

13. verzoekt de Raad een gezamenlijke 
Raad bijeen te roepen van de betrokken
ministers (namelijk de ministers van 
Landbouw en Plattelandsontwikkeling, 
Ruimtelijke Ordening, Economie en 
Financiën enzovoorts) om te bespreken 
wat de beste methoden zijn om het 
cohesiebeleid en de ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden op elkaar af te 
stemmen;

Or. fr

Amendement 121
Petru Filip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Raad een gezamenlijke 
Raad bijeen te roepen van de ministers van 
Landbouw en Plattelandsontwikkeling om 
te bespreken wat de beste methoden zijn 
om het cohesiebeleid en de ontwikkeling 
van de plattelandsgebieden op elkaar af te 
stemmen;

13. verzoekt de Raad een gezamenlijke 
Raad bijeen te roepen van de ministers van 
Landbouw en Plattelandsontwikkeling, en 
van de ministers die belast zijn met de 
uitvoering van regionaal beleid, om te 
bespreken wat de beste methoden zijn om 
het cohesiebeleid en de ontwikkeling van 
de plattelandsgebieden op elkaar af te 
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stemmen;

Or. ro

Amendement 122
Jean Marie Beaupuy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie om een 
werkelijke governance en een 
partnerschap op alle niveaus in te stellen 
of te versterken door alle actoren, met 
inbegrip van het MKB en de 
microbedrijven, en alle economische en 
sociale partners actief bij het beleid te 
betrekken, zodat prioritaire acties kunnen 
worden vastgesteld die daadwerkelijk 
inspelen op de ontwikkelingsbehoefte van 
de plattelandsgebieden; roept de 
Commissie op om dit overleg zo spoedig 
mogelijk op te starten;

Or. fr

Amendement 123
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
voor het plattelandsontwikkelingsbeleid de 
open coördinatiemethode toe te passen op 
het niveau van de Unie;

Schrappen

Or. pl
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Amendement 124
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
voor het plattelandsontwikkelingsbeleid de 
open coördinatiemethode toe te passen op 
het niveau van de Unie;

Schrappen

Or. el

Amendement 125
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
voor het plattelandsontwikkelingsbeleid de 
open coördinatiemethode toe te passen op 
het niveau van de Unie;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om vast te houden aan de strategische 
richtsnoeren die al zijn vastgesteld voor 
plattelandsontwikkeling;

Or. en

Amendement 126
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
voor het plattelandsontwikkelingsbeleid de 
open coördinatiemethode toe te passen op 
het niveau van de Unie;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
voor het plattelandsontwikkelingsbeleid de 
open coördinatiemethode toe te passen op 
het niveau van de Unie teneinde een 
gecoördineerde en aanvullende aanpak te 
realiseren die de herstructurering en 
diversificatie van de economie in de 
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Europese plattelandsgebieden 
ondersteunt;

Or. en

Amendement 127
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
voor het plattelandsontwikkelingsbeleid de 
open coördinatiemethode toe te passen op 
het niveau van de Unie;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
voor het plattelandsontwikkelingsbeleid de 
open coördinatiemethode toe te passen op 
het niveau van de Unie en 
vertegenwoordigers van regionale en 
lokale overheden te betrekken bij dit 
proces;

Or. cs

Amendement 128
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat het 
plattelandsontwikkelingsproces moet 
worden gekoppeld aan de belangen van de 
perifere gebieden en beter moet worden 
afgestemd op de bevordering van de 
ontwikkeling van steden, en onderstreept 
dat het ontbreekt aan voldoende en 
doelmatige koppeling van het 
ontwikkelingsbeleid voor platteland en 
steden; 

Or. cs



AM\753138NL.doc 67/67 PE415.311v01-00

NL

Amendement 129
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. erkent het potentieel van de 
plattelandsgemeenschap om een positieve 
bijdrage te leveren aan het milieu door 
haar betrokkenheid bij milieuvriendelijke 
activiteiten en de ontwikkeling van 
alternatieve energiebronnen zoals 
biobrandstoffen, met name gezien de vier 
nieuwe uitdagingen die omschreven 
worden in het 
plattelandsontwikkelingsbeleid zoals 
geformuleerd in de Health Check (de 
tussenbalans), zoals biodiversiteit en 
hernieuwbare energie;

Or. en
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