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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

– gezien titel III van het derde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie, in het bijzonder met betrekking tot de landbouw1, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan 

landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en 

Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad2 3, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening 

(EG) nr. 1698/2005 van de Raad4 5, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten 

voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, 

(EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad6 7, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 

22 oktober 2014 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende 

landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde landen en tot intrekking 

van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad8 9, 

– gezien zijn resolutie van 22 september 2010 over een Europese strategie voor de 

economische en sociale ontwikkeling van berggebieden, eilanden en dunbevolkte 

gebieden10 11, 

                                                 
1 Deze tekst dient als visum te worden opgenomen in de ontwerpresolutie, mits de commissie ten principale 

hiermee akkoord gaat. 
2 Deze tekst dient als visum te worden opgenomen in de ontwerpresolutie, mits de commissie ten principale 

hiermee akkoord gaat. 
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 608. 
4 Deze tekst dient als visum te worden opgenomen in de ontwerpresolutie, mits de commissie ten principale 

hiermee akkoord gaat. 
5 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487. 
6 Deze tekst dient als visum te worden opgenomen in de ontwerpresolutie, mits de commissie ten principale 

hiermee akkoord gaat. 
7 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671. 
8 Deze tekst dient als visum te worden opgenomen in de ontwerpresolutie, mits de commissie ten principale 

hiermee akkoord gaat. 
9 PB L 317 van 4.11.2014, blz. 56. 
10 Deze tekst dient als visum te worden opgenomen in de ontwerpresolutie, mits de commissie ten principale 

hiermee akkoord gaat. 
11 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0341. 
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– gezien zijn resolutie van 11 december 2013 over het behoud van de melkproductie in 

berggebieden, minder begunstigde gebieden en ultraperifere gebieden na de beëindiging 

van de melkquotaregeling1 2, 

A. overwegende dat de economische, culturele en sociale ontwikkeling in berggebieden te 

lijden heeft onder bijkomende kosten die verband houden met klimatologische en 

topografische omstandigheden en met het isolement en afgelegen karakter ten opzichte 

van economische centra van deze gebieden; overwegende dat het gebrek aan toereikende 

infrastructuur, onder meer breedbanddekking, en investeringen in berggebieden er mee 

voor zorgt dat de kloof tussen deze regio's en andere steeds dieper wordt; overwegende 

dat de instandhouding van de landbouweconomische productie in de berggebieden van de 

EU ondersteund moet worden met fysieke en digitale toegankelijkheid en infrastructuur en 

met toegang voor de inwoners tot openbare dienstverlening en diensten van algemeen 

belang, zoals onderwijs, sociale dienstverlening, gezondheidszorg, vervoer en 

postdiensten; 

B. overwegende dat het in de context van volatiele markten en prijzen, stijgende 

productiekosten, verhoogde concurrentie, de afschaffing van de melkquota en 

milieuproblemen van essentieel belang is de voedselproductie en de multifunctionele rol 

van landbouw veilig te stellen om toegevoegde waarde in de berggebieden te houden, 

duurzame werkgelegenheid te stimuleren en toegang tot andere inkomstenbronnen 

mogelijk te maken; 

C. overwegende dat er een antwoord moet worden geboden op de uiteenlopende uitdagingen 

die voortvloeien uit ontvolking, de gevolgen van klimaatverandering, het gebrek aan 

beschikbare landbouwgrond, het opgeven van als landbouwareaal gebruikte grond en de 

daarmee gepaard gaande verstruiking en verbossing, en de noodzaak om berggrasland in 

stand te houden; 

D. overwegende dat berggebieden in positieve zin bijdragen aan duurzame ontwikkeling, de 

strijd tegen klimaatverandering, de instandhouding en bescherming van regionale 

ecosystemen en biodiversiteit (grote stukken berggebied zijn ter bescherming opgenomen 

in het Natura 2000-milieunetwerk of vallen onder andere soorten 

natuurbehoudsregelingen); overwegende dat landbouw en grondbeheer in berggebieden 

van groot belang zijn voor de hydrogeologische stabiliteit van deze gebieden; 

E. overwegende dat in berggebieden unieke omstandigheden en traditionele kennis in stand 

worden gehouden en dat ze een groot potentieel inhouden voor conversie naar kwalitatief 

hoogstaande landbouwsystemen; overwegende dat producentengroeperingen en 

-organisaties uit berggebieden de onderhandelingspositie van producenten in deze regio's 

kunnen versterken, en tegelijkertijd oneerlijke handelspraktijken waarvan zij de dupe zijn 

kunnen bestrijden; 

F. overwegende dat de duurzame economische en sociale ontwikkeling van berggebieden 

gestimuleerd kan worden door een gecoördineerd optreden en/of grensoverschrijdende 

samenwerking, zowel in de landbouw-, de bosbouw-, de ambachtelijke en de toeristische 

                                                 
1 Deze tekst dient als visum te worden opgenomen in de ontwerpresolutie, mits de commissie ten principale 

hiermee akkoord gaat. 
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0577. 
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sector als op het gebied van de bescherming van cultureel en natuurlijk erfgoed en door de 

diversificatie van landbouwbedrijven; 

G. overwegende dat veeteelt (voor zuivelproducten en extensieve vleesproductie) een 

aanzienlijke rol speelt in berggebieden van vele EU-landen; overwegende dat 

problematische marktomstandigheden en aanzienlijke kostennadelen grote gevolgen 

hebben voor kleinschalige landbouwbedrijven in deze gebieden; 

Beheer en synergie van de cohesiefondsen 

1. betreurt dat er inzake berggebieden nog geen volwaardige EU-benadering bestaat, 

ondanks de specifieke sectorale maatregelen en ondersteunende instrumenten van de EU; 

is ervan overtuigd dat er voor Europa's berggebieden een EU-strategie gericht op een 

betere coördinatie van de desbetreffende beleidsmaatregelen nodig is; stelt in dat opzicht 

voor na te denken over een gemeenschappelijke en toepasbare definitie van berggebieden 

in het kader van het cohesiebeleid, in samenhang met de definitie van berggebieden zoals 

die wordt gebruikt in de context van het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (Elfpo), zodat hiermee wordt verwezen naar gebieden waar 

landbouwproductie gekenmerkt wordt door specifieke factoren zoals een door hellingen 

en hoogten aanzienlijk beperkt gebruik van gronden, bodemvruchtbaarheid, zeer moeilijke 

klimatologische omstandigheden en het gebruik van een peperdure gespecialiseerde 

uitrusting; 

2. wijst erop dat het door de recente hervormingen van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB) en het regionaal beleid mogelijk is geworden om de Europese 

financiering voor cohesie territoriaal te beheren; 

3. is van mening dat het Elfpo een integrerend onderdeel moet vormen van de strategieën 

voor slimme specialisatie en multifunctionele ontwikkeling van regio's met berggebieden; 

richt zich bijgevolg tot de Commissie, de lidstaten en de regio's om de herziening van het 

meerjarig financieel kader 2014-2020 of de wijziging van de operationele programma's 

aan te grijpen om voor een betere synergie te zorgen tussen de verschillende fondsen en 

maatregelen ten gunste van berggebieden in het kader van de voorbereiding, het 

onderzoek en de goedkeuring van de operationele programma's; dringt erop aan dat er 

meer gebruik wordt gemaakt van EU-initiatieven zoals door de gemeenschap 

aangestuurde lokale ontwikkeling (CLLD) en plaatselijke actiegroepen om transnationale 

netwerken en coöperatieve werkmethoden te bevorderen;  

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten strategieën te ontwikkelen tussen de plaatselijke en 

regionale overheden, het maatschappelijk middenveld en de economische actoren op het 

niveau van de bergmassieven, teneinde gemeenschappelijke actieplannen voor de 

ontwikkeling, het beheer en de bescherming van het massief vast te stellen; waardeert en 

steunt in dit opzicht de macroregionale strategie voor het Alpengebied; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten om rekening te houden met de lessen die uit de 

tenuitvoerlegging van andere macroregionale strategieën zijn getrokken alvorens op zoek 

te gaan naar een gelijkaardige benadering in hun respectieve berggebieden; 

Investeringen, concurrentievermogen en economische diversificatie 

 

5. benadrukt dat het belang van berggebieden en van doeltreffende maatregelen in de EU is 
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opgenomen in de recentste hervorming van het GLB; is van oordeel dat het GLB tot doel 

moet hebben de natuurlijke en economische nadelen waarmee landbouwers 

geconfronteerd worden te compenseren, maar hen ook de middelen moet bieden om hun 

troeven te kunnen uitspelen; 

6. onderstreept het belang van de steun uit de eerste pijler van het GLB voor de 

instandhouding van de landbouwproductie en een inkomen voor landbouwers in de 

berggebieden; brengt in herinnering dat de lidstaten over de mogelijkheid beschikken 

specifieke rechtstreekse steun en gekoppelde betalingen in te voeren als hulpmiddel om 

deze doelstellingen te bereiken; wijst er nogmaals op dat in vele lidstaten, als gevolg van 

onvoldoende interne convergentie, een deel van de ontkoppelde steun uit de eerste pijler 

aanzienlijk lager is dan in gebieden die in agrarisch opzicht bevoordeeld zijn, hetgeen het 

concurrentievermogen van de bedrijven nog verder beperkt; 

7. is van mening dat de maatregelen uit de tweede pijler van het GLB ervoor moeten zorgen 

dat de duurzaamheid, het concurrentievermogen en de diversificatie van de 

landbouwproductie en van verwerkingsbedrijven in berggebieden worden veiliggesteld; is 

eveneens van mening dat dergelijke maatregelen kunnen bijdragen aan een 

"plattelandsrenaissance" door steun te verlenen aan de opkomst van projecten voor de 

ontwikkeling van multifunctionele landbouwbedrijven waarmee een toegevoegde waarde 

wordt gecreëerd en door landbouwinvesteringen (in gebouwen, specifieke uitrusting, 

modernisering, enz.) en de instandhouding van natuurrassen te bevorderen;  

8. benadrukt dat de lidstaten en de regio's in het kader van de verordening inzake 

plattelandsontwikkeling over de mogelijkheid beschikken om thematische 

subprogramma's te ontwikkelen die gericht zijn op de behoeften van berggebieden en die 

in aanmerking komen voor overheidsfinanciering met hogere steunpercentages; spoort hen 

aan gebruik te maken van deze mogelijkheden; merkt op dat geen enkele bevoegde 

autoriteit tot dusver deze keuze heeft gemaakt; is niettemin van mening dat een dergelijke 

beslissing niet hoeft te betekenen dat er geen enkele specifieke steun voor deze gebieden 

is voorzien; 

9. wijst erop dat er bijzondere aandacht moet uitgaan naar kleinschalige en/of 

familiebedrijven; stelt vast dat de administratieve rompslomp een groot obstakel vormt 

voor de kleine gemeenschappen in berggebieden en dat een succesvolle tenuitvoerlegging 

van de programma's daardoor in het gedrang komt; wijst andermaal op het belang van 

administratieve vereenvoudiging en flexibiliteit wat het GLB betreft, in overeenstemming 

met de hervorming van 2013; verzoekt de Commissie en de lidstaten gestroomlijnde 

administratieve procedures te bevorderen voor de aanvraag en de administratie omtrent de 

besteding van middelen, teneinde kleine gemeenschappen te verzekeren van een betere 

toegang tot financiering om langetermijnontwikkeling, toegankelijkheid van de markten 

en de oprichting van producentenorganisaties in berggebieden te stimuleren; 

Infrastructuur, onderwijs en opleiding, en de rol van vrouwen 

 

10. is van mening dat een geschikte fysieke en ICT-infrastructuur kansen creëert voor 

economische, sociale, culturele en onderwijsactiviteiten en dat isolement en een perifere 

ligging hierdoor minder van invloed zijn; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op 

aan om via de cohesie- en investeringsfondsen investeringen in de infrastructuur in 
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berggebieden toe te wijzen, met als doel ze aantrekkelijker te maken voor het uitoefenen 

van economische activiteiten; 

11. herinnert eraan hoe essentieel het is maatregelen te treffen waarmee generatievernieuwing, 

stabiele en kwaliteitsvolle banencreatie en de vestiging van jonge landbouwers kunnen 

worden ondersteund, met name door met behulp van financiering uit het fonds voor 

sociale cohesie en de tweede pijler toegang te organiseren tot multidisciplinaire 

opleidingen om jonge landbouwers in staat te stellen verschillende activiteiten 

tegelijkertijd en/of achtereenvolgens uit te oefenen in de loop van eenzelfde jaar en 

gecombineerde inkomsten te ontwikkelen; benadrukt de rol van wetenschappelijke 

instituten en andere onderwijsinstellingen die zich bezighouden met landbouw in 

berggebieden, en roept de regionale en nationale autoriteiten op ze een grotere rol toe te 

bedelen en meer financiële ondersteuning te bieden voor een gediversifieerd 

onderwijsaanbod, zoals een specifieke beroepsopleiding op maat voor landbouw in 

berggebieden, waardoor het concurrentievermogen en de connectiviteit kan worden 

gestimuleerd en innovatie en het duurzame gebruik van hulpbronnen in die regio's kan 

worden bevorderd; stimuleert in dit verband de deelname van jonge landbouwers aan 

uitwisselingsprogramma's en platformen voor e-leren; 

12. wijst op het belang van de actieve aanwezigheid en de actieve rol van vrouwen in 

berggebieden, met name voor de bevordering van innovatie en samenwerkingsprocessen 

en voor het goed blijven functioneren van deze gebieden; is van mening dat bijzondere 

aandacht moet uitgaan naar ondersteuning en aanmoediging van vrouwelijke landbouwers 

en vrouwen die als zelfstandige werken op het gebied van direct marketing, toerisme, 

ambachtelijke handel en ambachtelijke projecten; 

Milieu, klimaatverandering en bescherming van de biodiversiteit 

13. is van mening dat berglandbouw een belangrijke rol speelt bij het verminderen van de 

gevolgen van de klimaatverandering, aangezien CO2 wordt geabsorbeerd door weiden en 

bossen; wijst nogmaals op het belang van landbouw, duurzaam grond- en bosbeheer in 

berggebieden om biodiversiteit in stand te houden en zich te beschermen tegen 

ingrijpende veranderingen van het milieu en het landschap, waaronder veranderingen in 

de habitat van wilde dieren waardoor roofdieren ernstige schade toebrengen aan de 

veestapel; herinnert aan het belang van water in berggebieden en aan de natuurlijke 

risico's die een domino-effect kunnen hebben op vlakten en bebouwde gebieden; is in dit 

verband voorstander van financieringsmogelijkheden, in het kader van de tweede pijler, 

voor de opslag van water om een duurzame en doeltreffende irrigatie van 

landbouwgebieden en een minimale stroming in de rivieren te kunnen garanderen; wijst 

erop dat er actieve synergistische samenwerking nodig is tussen landbouw en andere 

economische activiteiten op Natura 2000-sites en in andere beschermde gebieden 

(nationale parken, landschapsparken, enz.) die in bergregio's liggen; 

Structurering van de voedingsketen, productie en bevordering van kwaliteitsvolle producten 

en andere productieactiviteiten 

 

14. onderstreept hoe belangrijk het is producentengroeperingen of -organisaties op te richten 

en te ondersteunen om de onderhandelingspositie van landbouwers binnen de 

voedingsketen te versterken; is van mening dat korte toeleveringsketens en lokale en 
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regionale markten op die manier in stand gehouden en ontwikkeld kunnen worden, zodat 

kleinschalige bedrijven beschermd worden en tegelijkertijd ook verzekerd zijn van 

toegang tot grote markten; meent dat dergelijke methoden specifiek gericht kunnen 

worden op het benadrukken van de kwaliteit en de herkomst, en op het aanprijzen en 

beschermen van producten ("bergproducten", beschermde oorsprongsbenamingen (BOB), 

beschermde geografische aanduidingen (BGA) en gegarandeerde traditionele 

specialiteiten (GTS)) in berggebieden; onderstreept dat dergelijke kwaliteitsvolle 

voedingsproducten in trek zijn bij een groeiend klantensegment en bijdragen tot de 

ontwikkeling van duurzaam toerisme en de instandhouding van culturele waarde en 

erfgoed in berggebieden; 

15. verzoekt de Commissie landbouwproducten en agrovoedingsmiddelen uit berggebieden te 

bevorderen en in waarde te vergroten door een versterking van de promotie- en 

voorlichtingsinitiatieven met betrekking tot het label "bergproducten" en meer in het 

algemeen tot de labels BOB, BGA en GTS; 

16. benadrukt hoe belangrijk het is steun te geven aan geïntegreerde en geterritorialiseerde 

productiesystemen, landbouw en door landbouwbedrijven geleverde diensten, zoals 

verwerking van landbouwproducten in het bedrijf, rechtstreekse verkoop of direct 

marketing in bedrijven of op weiden, hoevetoerisme, sociale landbouw en opwekking van 

energie uit hernieuwbare bronnen; is van oordeel dat door de bevordering van op 

landbouwtoerisme gerichte activiteiten een grotere toegevoegde waarde wordt gecreëerd 

en het toeristische potentieel van deze locaties wordt vergroot wanneer zowel de 

agrarische als niet-agrarische kwaliteitsvolle en traditionele producten van een bepaald 

geografisch gebied ontwikkeld en in deze activiteiten opgenomen worden; is van mening 

dat duurzaam toerisme het hele jaar door kan helpen om banen en gevarieerde inhoud te 

creëren in deze gebieden, terwijl ook het probleem van ontvolking en het gebrek aan 

generatiewissel voor deze regio's kunnen worden aangepakt; 

17. onderstreept de bijzondere economische, sociale en ecologische rol van bosbouw in 

berggebieden, alsook het belang van investeringen gericht op een efficiënt gebruik van het 

bosbestand in deze regio's; merkt op dat duurzaam bosbeheer van essentieel belang is voor 

de instandhouding van gezonde en stabiele bergbossen; wijst nogmaals op de belangrijke 

rol van bossen als leverancier van primaire en secundaire materialen voor de 

geneesmiddelen-, cosmetica- en voedingsindustrie, waardoor wordt bijgedragen aan het 

scheppen van banen, het stimuleren van economische diversificatie van de bosbouwsector 

en bosbouwondernemingen en het helpen tegengaan van de ontvolking in berggebieden; 

dringt er in dit verband op aan dat in het cohesiebeleid meer aandacht wordt besteed aan 

duurzaam bosbeheer; 

18. is van mening dat een sectorspecifieke aanpak voor de zuivelsector gericht moet zijn op 

het waarborgen van duurzame melkproductie in berggebieden, en verzoekt de Commissie, 

de lidstaten en de regionale overheden om met name met behulp van de tweede pijler van 

het GLB te voorzien in begeleidende compenserende maatregelen voor benadeelde 

melkproductie met het oog op de instandhouding en versterking van de landbouw en een 

doeltreffende werking van landbouwbedrijven, met name kleinschalige bedrijven, in deze 

regio's. 
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