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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. onderstreept dat op grond van het bij het Verdrag van Lissabon gewijzigde artikel 158 van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap inzake het cohesiebeleid de 
berggebieden worden beschouwd als gebieden met permanente natuurlijke 
belemmeringen, waarbij echter ook de diversiteit ervan wordt erkend, en verzoekt 
bijzondere aandacht aan deze gebieden te besteden; betreurt echter dat de Commissie nog 
geen alomvattend beleid heeft kunnen opstellen om berggebieden en andere gebieden met 
permanente natuurlijke belemmeringen te steunen, ondanks verschillende verzoeken die 
het Europees Parlement hiertoe heeft gedaan;

2. benadrukt het belang van een goede coördinatie van de verschillende communautaire 
beleidsmaatregelen die een harmonieuze ontwikkeling moeten waarborgen, met name van 
gebieden met permanente natuurlijke belemmeringen, zoals berggebieden; is in dit 
verband bezorgd over het nut van de scheiding van het communautaire cohesiebeleid en 
de regionale ontwikkeling in de huidige programmeringsperiode 2007-2013 (als gevolg 
van de integratie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling in het 
GLB); is van mening dat er nauwkeurig toezicht op deze nieuwe aanpak moet worden 
gehouden om de gevolgen ervan voor de regionale ontwikkeling te kunnen beoordelen;

3. herinnert eraan dat berggebieden te kampen hebben met belemmeringen die ervoor zorgen 
dat de landbouw minder makkelijk kan worden aangepast aan mededingingsvoorwaarden 
en extra kosten met zich meebrengen waardoor deze landbouwsector geen zeer 
concurrerende producten tegen lage prijzen kan produceren;

4. stelt voor dat de Commissie in het kader van het Groenboek over territoriale samenhang 
dat in het najaar van 2008 zal worden aangenomen en in overeenstemming met de 
doelstellingen van de territoriale agenda en het Europees Ruimtelijk 
Ontwikkelingsperspectief in samenwerking met de lidstaten een territoriale aanpak 
vaststelt om de problemen in de verschillende soorten berggebieden aan te pakken en 
ervoor zorgt dat dergelijke maatregelen in toekomstige wetgeving inzake de 
Structuurfondsen worden opgenomen;

5. zou graag zien dat de Commissie een echte geïntegreerde Europese strategie ten behoeve 
van de berggebieden ontwikkelt en is van mening dat de publicatie van een groenboek 
over bergen een belangrijke stap in die richting is; verzoekt de Commissie een uitgebreide 
openbare raadpleging te houden waarbij regionale en lokale autoriteiten, sociaal-
economische en milieuactoren alsmede nationale en Europese verenigingen die de 
regionale autoriteiten van berggebieden vertegenwoordigen, worden betrokken zodat de 
toestand in deze gebieden beter kan worden vastgesteld;

6. verzoekt de Commissie om, in het kader van het werkprogramma van de Europese 
waarnemingspost voor ruimtelijke ordening, bijzondere aandacht te geven aan de situatie 
in gebieden met permanente natuurlijke belemmeringen, zoals berggebieden; is van 
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mening dat een solide en grondige kennis van de situatie met betrekking tot berggebieden 
van essentieel belang is om gedifferentieerde maatregelen te kunnen opstellen die zorgen 
voor een betere aanpak van de problemen van deze gebieden;

7. dringt aan op betere coördinatie van plattelandsontwikkeling, structurele steun en 
ontwikkeling van gemeenschappelijke programma's;

8. herinnert eraan dat berggebieden kunnen zorgen voor kwalitatief hoogwaardige 
landbouwproductie, diversificatie van landbouwproducten op de Europese markt, behoud 
van bepaalde dieren- en plantensoorten en industriële en toeristische activiteiten kunnen 
herbergen, en dat zij kunnen bijdragen tot de bestrijding van de klimaatverandering door 
bescherming van de biodiversiteit en de opvang van CO2 door blijvend grasland en 
bossen, en dat het door duurzame bosbouwexploitatie mogelijk wordt om met houtafval 
energie op te wekken;

9. benadrukt het belang van het vraagstuk omtrent waterbeheer in de berggebieden en roept 
de Commissie op lokale en regionale autoriteiten ertoe aan te zetten verbondenheid tot 
stand te brengen tussen de hoger en lager gevestigde gebruikers, o.m. door voldoende 
financiële middelen toe te wijzen ten behoeve van het duurzame gebruik van 
waterbronnen in deze gebieden;

10. benadrukt dat deze gebieden bijzonder kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de 
klimaatverandering en roept de Commissie, de lidstaten en de bevoegde regionale en 
lokale autoriteiten op de onmiddellijke invoering van maatregelen ter bescherming van 
deze gebieden tegen natuurrampen, met name bosbranden, te bevorderen;

11. wijst erop dat berggebieden nieuwe middelen nodig hebben om hun grondgebied tegen 
overstromingen te beschermen (met de nadruk op overstromingspreventie) en dat boeren 
en boswachters de maatregelen ter voorkoming van overstromingen kunnen steunen met 
de directe gebiedsgebonden vergoedingen die zij krachtens het GLB ontvangen;

12. wijst erop dat er gezorgd moet worden voor een grondige en uitvoerige bescherming van 
bodem en gebouwen tegen erosie en het behoud van waterhoudende grondlagen als 
onderdeel van landbouw- en bosbouwpraktijken teneinde de risico's op overstromingen en 
bodemerosie tot een minimum te beperken, droogte en bosbranden te voorkomen en 
tevens de toevoer van grond- en oppervlaktewater op het platteland te vergroten;

13. onderstreept het belang van de invoering van een geïntegreerde aanpak gericht op 
besluitvormings- en administratieve procedures, zoals ruimtelijke ordening,  vergunningen 
voor bouwprojecten en renovatie van woningen, door middel van milieu-, erfgoed- en 
stadsplanningspraktijken die een duurzame ontwikkeling in berggebieden moeten 
waarborgen; beveelt aan het potentieel van berggebieden te benutten om de brede 
ontwikkeling van toerisme en de toepassing van innovatie bij landinrichting te bevorderen 
en moedigt daartoe lokale en gedecentraliseerde initiatieven aan, alsmede samenwerking 
tussen berggebieden;

14. adviseert de lidstaten de structuur van en de procedures voor het toekennen van financiële 
steun voor de ontwikkeling van berggebieden te verbeteren en tegelijkertijd de 
administratieve procedures en de toegang tot de middelen ten behoeve van de 
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bescherming en het duurzame gebruik van de rijkdommen van een grondgebied: het 
cultureel erfgoed en natuurlijke en menselijke hulpbronnen, te vereenvoudigen;

15. is van oordeel dat duurzame en biologisch-dynamische landbouw in berggebieden nodig is 
om andere activiteiten, zoals de exploitatie van biomassa en het toerisme op boerderijen in 
stand te houden en aldus het inkomen van de mensen ter plaatse op te voeren, en verzoekt 
de Commissie en de Raad binnen het GLB en het regionaal beleid in het bijzonder 
rekening te houden met de behoeften van de berggebieden: de vestiging van nieuwe 
boeren, de vergoeding van de extra kosten in verband met de onbereikbaarheid, zoals bij 
het ophalen van melk, het behoud van diensten in plattelandsgebieden, en de ontwikkeling 
van vervoersinfrastructuur, enz.;

16. benadrukt dat uitzonderingen en speciale steunmaatregelen moeten worden beperkt tot 
bijzonder achtergestelde gebieden en niet mogen leiden tot  verstoring van de concurrentie 
op de landbouwmarkten;

17. is ervan overtuigd dat het behouden van een voldoende bevolkingsdichtheid in de 
berggebieden prioriteit verdient en dat het nodig is maatregelen te treffen om 
verwoestijning te bestrijden en nieuwe mensen aan te trekken;

18. benadrukt dat het belangrijk is een hoog niveau van diensten van algemeen economisch 
belang te garanderen, de toegankelijkheid en de onderlinge verbindingen van 
berggebieden te verbeteren en de nodige infrastructuur te bieden met name wat betreft het 
vervoer van passagiers en vracht, onderwijs, de kenniseconomie en 
communicatienetwerken (o.m. toegang tot breedband) om de verbindingen met de hoger 
gelegen markten en de stedelijke gebieden te vergemakkelijken; verzoekt de bevoegde 
instanties de publiek-private samenwerking met het oog hierop te bevorderen;

19. is van mening dat er geïnvesteerd moet worden in lokale geavanceerde opleidingscentra 
voor landbouweconomie voor berggebieden om deskundigen op te leiden die in staat zijn 
activiteiten in een bergachtige omgeving te leiden, het land te beschermen en de 
landbouw te ontwikkelen.
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