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BEKNOPTE MOTIVERING

Het onderhavige voorstel is te zien als een snel antwoord van de Europese Commissie op de 
voorstellen in het besluit van de Raad van de Europese Unie van 11 december 2008 om een 
Europees economisch herstelplan aan te nemen waarin concrete maatregelen in tal van 
communautaire en nationale bevoegdheidssectoren worden vastgesteld ten einde het hoofd te 
bieden aan de economische en financiële crisis die de Europese markten sinds 2007 doormaken.
Op het gebied van de plattelandsontwikkeling stelt de Commissie voor om Verordening (EG) nr. 
1698/2005 op verschillende punten te wijzigen en aan te passen aan de maatregelen die worden 
voorgesteld in het Europees economische herstelplan.

In het bijzonder wordt voorgesteld om 1,5 miljard euro via het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) ter beschikking te stellen van alle lidstaten voor de 
ontwikkeling van breedbandinternet in plattelandsgebieden en als extra steun om in te spelen op 
de nieuwe uitdagingen die zijn vastgesteld in het kader van de in november 2008 afgeronde 
evaluatie van de tussentijdse hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van 2003 
(klimaatverandering, hernieuwbare energie, waterbeheer, biodiversiteit). 

Over het geheel genomen krijgt dit voorstel alle steun van de rapporteur voor advies, die van 
mening is dat deze maatregelen, mits zij snel en consequent worden uitgevoerd, er zeker toe 
kunnen bijdragen om de nationale economieën uit het slop te halen en het vertrouwen van de 
consumenten in het systeem te herstellen.

Daar de communautaire wetgevings- en planningsarbeid in deze netelige situatie echter grote 
spoed eist, oordeelt de rapporteur voor advies het noodzakelijk enkele toevoegingen voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat dit spoedeisende karakter ook tot uiting komt in de fase van de 
uitvoering van bovengenoemde maatregelen in de lidstaten.

De voorgestelde amendementen hebben dan ook ten doel te waarborgen dat de maatregelen in de 
lidstaten voldoende bekendheid krijgen, zowel bij de regionale autoriteiten, zodat de betreffende 
plannen voor plattelandsontwikkeling onmiddellijk kunnen worden aangepast, als bij de 
potentiële begunstigden en belanghebbenden in verband met de toewijzing van latere 
financieringsmiddelen voor maatregelen op het gebied van plattelandsontwikkeling.
Bovendien zij gewezen op de noodzaak dat de uitgaven zo veel mogelijk in de eerste jaren 
worden gedaan, zoals ook de Raad bepleit overeenkomstig het doel om overal in de Europese 
Unie economisch herstel te bewerkstelligen door de vaststelling van uitvoeringsprocedures die 
stoelen op beginselen van snelheid en eenvoud.
Om te zorgen voor meer transparantie en inzicht in de resultaten die zijn behaald in de periode 
2009-2011 en voor geschikte instrumenten voor de coördinatie van de door het ELFPO en de 
structuurfondsen gefinancierde maatregelen voor breedbandinternetinfrastructuur, wordt de 
Commissie verzocht om in het jaarlijkse controleverslag dat is voorzien voor het Europees Fonds 
voor plattelandsontwikkeling een hoofdstuk op te nemen dat speciaal is gewijd aan de evaluatie 
van de resultaten die op dit gebied zijn behaald.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Daar de uitvoering van de 
maatregelen grote spoed vereist, dienen de 
procedures te stoelen op beginselen van 
snelheid en eenvoud, zodat de wijzigingen 
in verband met het Europees economisch 
herstelplan snel in werking kunnen treden 
en uitwerking hebben in de huidige 
crisissituatie.
Daarom moet er door middel van fijnmazige 
voorlichtingsinitiatieven die gericht zijn op 
regionale autoriteiten en potentiële 
ontvangers van steun, voor worden gezorgd 
dat de maatregelen van deze verordening 
voldoende bekendheid krijgen in de 
lidstaten.

Or. it

Motivering

De voorgestelde maatregelen moeten met spoed worden uitgevoerd, wat betekent dat het nieuwe 
initiatief voldoende en snel bekend moet zijn bij de potentiële begunstigden en dat snelle en 
eenvoudige uitvoeringsprocedures moeten worden vastgesteld, mede gezien de beperkte 
geldigheidsduur van de maatregel.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening 1698/2005
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1. Naar aanleiding van de in artikel 10 
bedoelde herziening van de communautaire 
strategische richtsnoeren herziet elke 
lidstaat zijn nationaal strategisch plan 
volgens de in artikel 12, lid 1, bedoelde 
procedure."

“1. Naar aanleiding van de in artikel 10 
bedoelde herziening van de communautaire 
strategische richtsnoeren herziet elke 
lidstaat zijn nationaal strategisch plan 
volgens de in artikel 12, lid 1, bedoelde 
procedure, waarbij wordt gezorgd voor een 
passende bekendmaking onder de 
regionale autoriteiten en de potentiële 
ontvangers van de middelen".
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Or. it

Motivering

Overneming van het voorstel in amendement 1 in het dictum.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De plattelandsontwikkelingsprogramma's 
die met het oog op de in dit lid bedoelde 
concrete acties zijn herzien, moeten 
uiterlijk op 30 juni 2009 bij de Commissie 
worden ingediend.

De plattelandsontwikkelingsprogramma's 
die met het oog op de in dit lid bedoelde 
concrete acties zijn herzien en die ten 
aanzien van de uitvoering van de 
maatregelen stoelen op beginselen van 
snelheid en eenvoud, moeten uiterlijk op 
30 juni 2009 bij de Commissie worden 
ingediend.

Or. it

Motivering

Daar de lidstaten maar weinig tijd hebben om hun nationale plannen te wijzigen, moeten de 
nieuwe wetsbepalingen fijnmazig en snel worden bekendgemaakt en moeten snelle en eenvoudige 
procedures worden vastgesteld, zowel voor de uitgaven als voor de verslaglegging.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 – letter b
Verordening 1698/2005
Artikel 69 – lid 5 bis – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het verslag dat de Commissie jaarlijks 
voorlegt over plattelandsontwikkeling moet 
een apart hoofdstuk zijn gewijd aan het 
toezicht op acties in verband met de in 
artikel 16 bis, onder g) genoemde 
prioriteiten.

Or. it
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Motivering

Het is wenselijk de mogelijkheid te hebben om tussentijds na te gaan of de versnelde procedure 
die bij de toewijzing van de middelen wordt toegepast, ook bij de besteding van de uitgave 
voldoende toepassing vindt. Dit is om te bewerkstelligen dat de maatregelen volledig effectief 
zijn en dat geschikte instrumenten aanwezig zijn om te zorgen voor de noodzakelijke coördinatie 
met vergelijkbare activiteiten die uit de structuurfondsen worden gefinancierd.
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