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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toestand en de vooruitzichten van de landbouw in berggebieden
(2008/2066(INI))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 september 2001 "25 jaar toepassing van de 
communautaire regeling voor de landbouw in berggebieden"1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 maart 2008 over de "gezondheidscontrole" van 
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 februari 2006 over de tenuitvoerlegging van de 
bosbouwstrategie van de Europese Unie3, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en gezien het 
advies van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2008),

A. overwegende dat berggebieden 40% van het Europese grondgebied vormen en de 
geboortestreek van 19% van de Europese burgers zijn4,

B. overwegende dat berggebieden cultuurlandschappen zijn die de harmonische interactie 
tussen mens en biosystemen weerspiegelen en die tot het natuurlijke erfgoed behoren,

C. overwegende dat ze door specifieke factoren (ligging op hellingen, hoogteverschillen, 
ontoegankelijkheid, begroeiing, weersomstandigheden) van andere landschappen in de 
Europese Unie verschillen en in verschillende opzichten "benadeeld" zijn,

D. overwegende dat berggebieden over een potentieel/model voor kwaliteitsproducten, 
hoogwaardige dienstverlening en recreatiegebieden beschikken, dat enkel door een 
geïntegreerd en op lange termijn gericht gebruik van hulpbronnen en tradities duurzaam 
wordt geactiveerd,

E. overwegende dat bergen "multifunctionele" leefgebieden zijn waarin landbouw en economie 
nauw met sociale, culturele en ecologische aspecten zijn verbonden,

1. wijst erop dat de inspanningen van de lidstaten inzake berggebieden sterk uiteenlopen en 
niet op een alomvattende, maar op een louter sectoriële ontwikkeling zijn gericht, en dat er 
geen geïntegreerd Europees kader bestaat (zoals dat bijvoorbeeld voor zeegebieden het geval 
is5); 

2. is verheugd over het Groenboek over de territoriale samenhang als uitgangspunt voor de 
verschillende soorten gebieden in de Europese Unie; 

                                               
1 PB C 72 E van 21.3.2002, blz. 354.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0093.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0068.
4 Nordregio (2004), Mountain areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU Member states, acceding and other 
European countries; 
5 COM(2007)0574.
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3. verzoekt de Commissie tegelijk om in het kader van haar bevoegdheden binnen de zes 
maanden een specifieke, geïntegreerde "Strategie voor duurzame ontwikkeling en gebruik 
van de hulpbronnen van berggebieden" uit te werken; verzoekt voorts dat op basis daarvan 
nationale actieprogramma's met concrete omzettingsmaatregelen worden opgesteld;

4. wijst op de noodzaak van een Europese definitie van berggebieden volgens 
wetenschappelijke criteria, die ook in de herwaardering van probleemgebieden ("Less 
Favoured Areas") en in GLB-hervormingen worden overgenomen;

5. verlangt ten behoeve van kennisoverdracht en innovatie een overzicht van gefinancierde 
programma's en projecten over thema's die voor berggebieden relevant zijn; 

6. wijst op de rol van de berglandbouw voor de productie, voor het overkoepelende 
landschapsbehoud en -gebruik, als multifunctionele basis voor andere bedrijfstakken en als 
kenmerkend element van traditionele cultuurlandschappen en sociale systemen;

7. merkt op dat de landbouw in berggebieden omwille van natuurlijke omstandigheden met 
meer werk (o.a. arbeidsintensiteit) en kosten is verbonden; 

8. waardeert de inspanningen van de bergboeren; merkt op dat de kadervoorwaarden daarvoor 
(vooral de structuur als nevenberoep en modellen voor gecombineerde lonen) niet door 
bureaucratie mogen worden bemoeilijkt, maar door een synergie van sectoriële 
beleidsdomeinen moeten worden verbeterd;

9. benadrukt dat compensatiebedragen in berggebieden door een gebrek aan 
productiealternatieven ook op lange termijn zijn gerechtvaardigd en dat een volledige 
ontkoppeling systematisch tot een sectoroverschrijdende inkrimping zou leiden;

10. verlangt meer stimulering van jonge landbouwers en gelijkheid van kansen voor mannen en 
vrouwen (met name door gezinsvriendelijke maatregelen en een regelgeving over 
deeltijdarbeid) als factoren die voor het bestaan doorslaggevend zijn; 

11. benadrukt dat telersverenigingen een bijdrage tot stabiliteit en veiligheid van de 
landbouwproductie leveren en in grotere mate moeten worden bevorderd; 

12. verlangt afzonderlijke financiële steun voor de zuivelindustrie, die door het ontbreken van 
productiealternatieven voor berggebieden een cruciale rol speelt; verlangt in het kader van 
de hervorming van de melkquota een strategie voor een "soft landing" voor berggebieden 
evenals bijkomende maatregelen om negatieve gevolgen te verzachten;

13. wijst er nogmaals op dat het MKB in berggebieden door de moderne toepassing van 
traditionele kennis en van productiemethoden kwaliteitsproducten maakt, een sleutelfactor 
voor arbeidsplaatsen is en om die reden in de Europese steunstelsels in aanmerking moet 
worden genomen; 

14. wijst op het sectoroverstijgende belang van typische (kwaliteits)producten; roept op om in 
het kader van de "strategie" maatregelen ter bescherming van deze producten en van hun 
productiemethode te voorzien; 

15. verlangt een fonds voor probleemgebieden, inclusief voor de berggebieden (o.a. uit 
middelen van de tweede pijler, die door een gebrekkige nationale cofinanciering onbenut 
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blijven);

16. verlangt op basis van artikel 69 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 financiële steun voor 
berggebieden, de garantie voor een concrete, onbureaucratische toegang daartoe evenals een 
verhoging van de limiet voor middelen tot 20% overeenkomstig artikel 69;

17. roept op om bij voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn en de bevordering van 
fokken met de verzoeken van fokkers en houders van bergdieren rekening te houden;

18. verzoekt om in het kader van de "strategie" de landschapsvormen van de berggebieden 
(bergweiden, beschermende bossen, hooggebergte, hooilanden) een plaats te geven en om 
bergweiden, graslanden en bossen duurzaam te gebruiken, om ongewenste fenomenen 
(vooral overbeweiding) tegen te gaan;

19. benadrukt het belang van een bosstrategie op lange termijn, die met de natuurlijke kringloop 
en met de natuurlijke samenstelling van de fauna en flora van een bos rekening houdt en die
compensatiemechanismen voor crisissituaties (bijvoorbeeld stormen) evenals stimulansen 
voor een geïntegreerd bosbeheer creëert; 

20. benadrukt dat loof- en naaldbossen als bedrijfstak, als recreatiegebied en als biotoop 
bijzondere zorg behoeven en dat het niet-duurzame gebruik van bossen ecologische 
problemen en veiligheidsrisico's (steenslag, modderlawines) met zich meebrengt, wat aan de 
hand van maatregelen moet worden bestreden; 

21. is van mening dat in berggebieden ernaar moet worden gestreefd om de afbakening tussen 
bos en weiland te bevorderen en – alleen al uit veiligheidsoverwegingen – het gebruik van 
wegen en paden verplicht te stellen1;

22. wijst er nogmaals op dat bergen natuurlijke barrières vormen waardoor de 
grensoverschrijdende samenwerking en de bevordering daarvan met het oog op 
gezamenlijke problemen (bijvoorbeeld klimaatverandering, dierziekten, uitsterven van 
soorten) van essentieel belang worden;

23. is verheugd over inspanningen voor duurzaam toerisme en over duurzame concepten voor 
vrije tijd en sport die natuur als "economisch voordeel" op efficiënte wijze benutten; wijst op 
de rol van gebruikers van de natuur, die met respect voor de natuur tot hun eigen gezondheid 
bijdragen;

24. benadrukt dat gebieden, die voor aanplanting en productie ongeschikt zijn, door 
bosonderhoud, duurzame jacht, visserij enzovoorts zo goed mogelijk moeten worden benut 
en bevorderd om verwildering te voorkomen;

25. waardeert de successen die in de berggebieden door de totstandkoming van "Natura 2000"-
gebieden en van landschapsparken op het vlak van natuurbehoud, biodiversiteit en de 
instandhouding van biotopen werden behaald;

26. verzoekt de Commissie om al het mogelijke te doen om berggebieden in het 
wereldnatuurerfgoed te betrekken en om haar internationale mogelijkheden tot de 
bescherming van berggebieden te vervullen (bijvoorbeeld ratificatie van de Alpen- en 
Karpatenovereenkomst, inclusief protocollen); waardeert de werkzaamheden van de 

                                               
1 Zie nummer 15 van de genoemde resolutie van 16 februari 2006. 
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organisaties en onderzoeksinstellingen die zich voor berggebieden inzetten;

27. wijst op de uitzonderlijke aanwezigheid van water en bronnen, die als natuurlijke
irrigatiesystemen, drinkwater- en energiebronnen duurzaam dienen te worden gebruikt;

28. benadrukt het belang van vrijwilligerswerk (vooral reddingsdienst in de bergen, 
rampenbestrijding, liefdadigheidsinstellingen) voor dienstverlening evenals voor het 
culturele en natuurlijke erfgoed in de bergen;

29. wijst op de rol van de stimulatie van (deeltijd)opleiding en bijscholing en van efficiënte 
lokale dienstverlening voor het behoud van de bevolking en van het concurrentievermogen; 
roept op om de lokale overheidsinstanties op het vlak van diensten van algemeen belang 
doelgericht te steunen;

30. roept op om de digitale kloof te overbruggen en de resultaten van de kaderprogramma's voor 
onderzoek (bijvoorbeeld voor e-government) toegankelijk te maken;

31. benadrukt de noodzaak om inspanningen te leveren voor duurzame mobiliteitsoplossingen 
en voor een geïntegreerde aanpak tussen transnationale (transit, lange afstandscorridoren) en 
lokale verzoeken (bijvoorbeeld toegang tot gebieden op heel uiteenlopende hoogtes,
stedelijke mobiliteit); 

32. roept op om de berggebieden in het kader van verkeersbeheersing, bescherming tegen 
lawaaihinder en landschapsbehoud door maatregelen als "weg van de straat" (bijvoorbeeld
versterking van de "gevoelige zones" in de "richtlijn betreffende de tarifering van 
vervoersinfrastructuur1") bij te staan; 

33. benadrukt dat berggebieden door een intelligent gebruik van de meest uiteenlopende 
energiebronnen "model" staan voor een gediversifieerde energiemix, energie-efficiënte 
bouwoplossingen en biobrandstoffen van de tweede generatie en dat beginnend onderzoek in 
die richting moet worden gesteund; 

34. wijst op de afhankelijkheid van bergen en gletsjers van de klimaatsverandering, maar 
eveneens op hun potentieel als "testlaboratorium" voor natuurgetrouwe, innovatieve 
technologieën voor de klimaatbescherming; verlangt onderzoeks- en 
overbruggingsmaatregelen; 

35. roept op om bij de nieuwe vorming de bevoegdheden betreffende berggebieden aan een 
enkel commissielid toe te kennen; 

36. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

                                               
1 Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van Richtlijn 
1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan 
zware vrachtvoertuigen (PB L 157 van 9.6.2006, blz. 8).
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TOELICHTING

De berggebieden als biotoop sui generis

De berggebieden in Europa verschaffen ongeveer 19% van de Europese bevolking levens- en 
werkruimte. 

Berggebieden bezorgen mensen en andere organismen een unieke habitat waarin het menselijke 
bestaan in al zijn aspecten op een uiterst kleine oppervlakte hand in hand gaat met het natuurlijke 
evenwicht en ritme: de berg als multifunctionele levensruimte. 

Als zodanig kenmerken berggebieden zich door een waaier van natuurlijke eigenschappen: steile 
hellingen, weersomstandigheden, erosie, hoogteverschillen, grote hoogten, rotsen enzovoorts.

Dat heeft gevolgen. 

Door deze eigenschappen verschillen berggebieden in de eerste plaats duidelijk van andere 
landschapsvormen in de EU (bijvoorbeeld zee- of kustgebieden). Deels dankzij goed uitgewerkte 
politieke en economische concepten krijgen die laatstgenoemde speciale, op hen afgestemde 
aandacht.

Anderzijds zorgen deze kenmerken ervoor dat berggebieden in vele opzichten "benadeeld" zijn. 
Moeilijkere productieomstandigheden voor de landbouw, meer transportkosten door steile 
hellingen en hoogteverschillen, structurele tekortkomingen in transport- en 
communicatienetwerken, evenals dure mobiliteit - zowel met het oog op de tijd als wat betreft de 
financiële kant - in het personen- en goederenverkeer zijn slechts enkele uitingen van dat 
"fenomeen", dat een stempel drukt op alle economische sectoren (handel, toerisme, ambachten, 
landbouw enzovoorts) en op het dagelijkse leven van de mensen.

Multifunctioneel, uniek en benadeeld... Tegelijkertijd bezitten berggebieden echter 
eigenschappen die eventueel concurrentievoordelen inhouden en waardoor ze op vele vlakken 
model staan voor andere regio's. Tot deze eigenschappen behoren bijvoorbeeld de rijkdom aan 
traditionele kennis en aan productiemethodes (bijvoorbeeld kwaliteitsproducten), het duurzame 
beheer en de omgang met bossen en weiden als factor voor toerisme en natuurgebruik, de 
noodzaak om tot milieuvriendelijke en tegelijk kostenefficiënte technologieën toevlucht te 
nemen (bijvoorbeeld uitbouw van het spoorvervoer, nieuwe technologieën inzake 
klimaatsverandering), de "samenwerkingsgeest" op sociaal vlak (vrijwilligerswerk, 
reddingsdienst in de bergen) en in andere gebieden (clustervorming, coöperaties). 
Net als de nadelen zijn deze voordelen echter gebaseerd op de enorme sensibiliteit van 
berggebieden als natuurlijke leefomgeving. Dat houdt in dat er zowel voor een oplossing van de 
nadelen als voor de activering en de toepassing van de mogelijke sterke punten nood is aan een 
duurzaam beheer en gebruik van de hulpbronnen, gericht op lange termijn en in harmonie met de 
natuur. 

De noodzaak van een gezamenlijke strategie voor de Europese berggebieden

Momenteel zijn de juridische regelgevingen voor de Europese berggebieden even talrijk en 
uiteenlopend als de lidstaten van de Europese Unie zelf. In het beste geval past men een 
potpourri van sectoriële beleidsdomeinen toe. Dat staat de hiervoor genoemde noodzaak tot 
duurzaamheid en planning op lange termijn weliswaar niet in de weg, maar werkt die evenmin 
zo goed mogelijk in de hand. 
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Het gaat daarbij zowel om regelgevingen als om stimulansen waarvan tot nu toe nog niet alle 
berggebieden hebben kunnen profiteren of waarvan de verwezenlijking voor communautaire 
noden en synergetische cohesie tot nog toe niet was gewaarborgd. 

In een periode van intensievere wereldwijde concurrentie en van demografische en ecologische 
uitdagingen kan niemand het zich echter veroorloven om het gebruik van hulpbronnen als een 
druppel op een "gloeiende plaat" op te vatten.

Er is eerder behoefte aan een zinvol kader waarbinnen de regelgevingen en stimulansen zo goed 
mogelijk worden gecombineerd als duwtje in de rug aan de Europese berggebieden bij hun 
inspanningen voor een duurzaam concurrentievermogen dat de toekomst het hoofd kan bieden. 

Daarbij moet men erop bedacht zijn niet de plaats van functionerende structuren en fondsen in te 
nemen, waardoor een ongewenst en duur "crowding out"-effect zou plaatsvinden. Het is eerder 
van belang om - met aandacht voor het subsidiariteitsbeginsel - ook voor berggebieden de 
meerwaarde van de EU te activeren en te coördineren. 

Op basis van deze overwegingen is de rapporteur van mening dat de Europese Unie haar 
berggebieden het beste terzijde staat door een gemeenschappelijke "Strategie voor de duurzame 
ontwikkeling en voor het duurzame gebruik van hulpbronnen van de berggebieden" uit te 
werken, waarin al bestaande, succesvolle concepten constructief moeten worden opgenomen. 

Vanouds beproefde recepten moeten worden behouden

Structurele tekortkomingen en van de natuur afhankelijke moeilijkheden zijn in berggebieden 
een feit, dat zich in de productievoorwaarden van de landbouwers en ondernemers van deze 
regio's uit. Dat oefent op zijn beurt niet enkel invloed uit op de levensstandaard van deze 
beroepsgroepen, maar heeft ook rechtstreekse gevolgen voor de professionele drijfveren van de 
jeugd, voor de demografische ontwikkeling en ten slotte opnieuw voor het natuurbehoud en voor 
de andere economische sectoren van de regio. 

Menswaardige productievoorwaarden en -opbrengsten liggen bijgevolg aan de basis van een hele 
reeks economische en sociale factoren, die in deze gebieden onvermijdelijk samengaan. Dat 
geldt bovendien ook voor factoren die - complementair aan de eigenlijke productievoorwaarden -
de levensomstandigheden van de mensen beïnvloeden, bijvoorbeeld het niveau van de 
dienstverlening of het transportnetwerk. 

Om die reden wijst de rapporteur erop dat bestaande bepalingen en stimulansen, die tot het 
behoud en de ontwikkeling van productie- en levensomstandigheden hebben bijgedragen, ook in 
de toekomst moeten worden behouden.

De landbouw: oude en nieuwe levensader voor berggebieden

De bewoners van berggebieden exploiteren als vanouds de hellingen en weiden van deze 
gebieden in harmonie met de natuur en in de lastigste omstandigheden. Hellingen, 
hoogteverschillen, ontoegankelijkheid, begroeiing en weersomstandigheden bemoeilijken de 
teelt en de verdere verwerking en hebben in het verleden de bewoners van deze gebieden een 
bescheiden en moeizaam behaalde levensbasis bezorgd.

De letterlijk "bewerkte" arbeid leverde de bergboeren niet alleen de noodzakelijke 
minimumopbrengst voor hun dagelijkse brood, maar droeg en draagt ook vandaag nog bij tot het 
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behoud en het onderhoud van de meest uiteenlopende landschapsvormen, zoals bergweiden of 
bossen. De landbouw vervult bijgevolg niet enkel een economische rol, maar vormt ook de basis 
voor een heleboel andere sectoren, die van de rijkdom van de natuur en van het landschap in de 
berggebieden de vruchten plukken.

Daarnaast nemen traditionele producten en productiemethoden vandaag de dag een centrale 
plaats in voor handel, horeca, export en ambachten en dragen ze tegelijkertijd tot de 
instandhouding van kennis en culturele identiteit bij.

Gezien het feit dat de landbouw een rechtstreekse en onrechtstreekse bestaansbasis voor talloze 
sectoren vormt, is de begunstiging ervan geen "nostalgische", maar wel een fundamentele 
noodzaak voor werkgelegenheid, groei en duurzame ontwikkeling van deze gebieden. 

Daarom benadrukt de rapporteur met klem dat deze overwegingen des te belangrijker zijn met 
het oog op de toekomstige hervormingen van het GLB en van de begeleidende maatregelen, 
vooral betreffende het debat over de melkquota's en de steun aan jonge landbouwers: de 
landbouw in de berggebieden moet aan de hand van compensatiebetalingen en bevordering van 
kwaliteitsproducten, evenals door een gepaste regelgeving, verder worden ondersteund. 

Berggebieden: andere belangrijke domeinen

De natuurgebonden moeilijkheden in berggebieden komen niet enkel in de landbouw tot 
uitdrukking, maar bepalen eveneens op heel verschillende wijze het dagelijkse leven in deze 
regio's, aangezien ze ook andere belangrijke factoren van de landelijke ontwikkeling van 
berggebieden beïnvloeden. Dat zijn onder meer:

Duurzaam natuurgebruik, dat naast de landbouwtoepassing ook vele andere vormen van 
verzorging kent (bijvoorbeeld onderhoud van bossen, jacht of visserij). 

Transportnetwerken spelen een centrale rol voor het transport van producten en personen van en 
naar het dal, evenals voor de bereikbaarheid van de verder gelegene vlakten en stadscentra. 
Daarbij is het van belang om goedkope en milieuvriendelijke oplossingen aan te wenden (vooral 
"weg van de straat") om de natuur en haar duurzame gebruik in deze gebieden niet in gevaar te 
brengen. 

Internet- en communicatienetwerken zijn voor deze gedecentraliseerde gebieden van toenemend 
belang, vooral dan voor de ondernemingen, die in dit digitale tijdperk hun handelsactiviteiten 
steeds vaker online uitvoeren. 

Gemeentelijke en lokale dienstverleningen die onder het begrip "diensten van algemeen belang" 
vallen, worden met het oog op de veranderingen in de leeftijdsstructuur in berggebieden steeds 
belangrijker om de oudere en jongere generatie een waardig inkomen te bezorgen. Daarbij 
moeten doelgericht financiële hulp en lokaal om te zetten oplossingen aan de gemeenten worden 
geboden.

Duurzaam sociaal bestel in de vorm van wijdverspreid vrijwilligerswerk, dat - parallel met de 
overheid - dienstverlening en sociale samenhang voor het algemene welzijn verzorgt.

Samen met de landbouw zijn dit fundamentele domeinen van de duurzame ontwikkeling van 
berggebieden. De rapporteur is van mening dat - op basis van de hierboven genoemde 
natuurgebonden factoren - deze en andere fundamentele domeinen zonder gepaste financiële en 
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regelgevende steun ook in de toekomst niet zullen overleven. Dergelijke steun moet echter met 
concepten gepaard gaan, die de concurrentievoordelen van deze domeinen (vooral voor 
kwaliteitsproducten en duurzaam toerisme) kunnen uitwerken en benutten.

Daaruit vloeit de behoefte aan de hierboven vereiste, alomvattende strategie waarin ook de 
nieuwste, progressieve ontwikkelingen moeten worden opgenomen.

Integratie van nieuwe elementen

Wereldwijde tendensen houden ook vóór berggebieden geen halt. Daarom is het des te 
belangrijker daar op tijd rekening mee te houden om nadelen te overbruggen en voordelen 
duurzaam toe te passen. Tot deze tendensen behoren in de eerste plaats de behoefte aan een 
innovatievriendelijk klimaat om al bestaande kennis te gebruiken en om nieuwe oplossingen te 
creëren, de daarbij horende noodzakelijke opleiding en vorming evenals de aanpassing aan de 
klimaatsverandering, waardoor met name berggebieden door hun sensibiliteit en hun 
biodiversiteit zijn getroffen.
Ook deze elementen moeten in de vereiste strategie een plaats krijgen.

Alles weloverwogen...

...is de rapporteur van mening dat - gezien het aantal natuurlijke en wereldwijde uitdagingen -
sectoriële inspanningen die tot nu toe werden gedaan om vooruitgang te boeken voor de 
Europese berggebieden in een kaderstrategie inzake duurzame ontwikkeling op lange termijn 
voor deze gebieden moeten worden samengebracht. Deze strategie moet gebruik maken van de 
meest uiteenlopende instrumenten (financiële steun, wetgeving, onlineplatformen enzovoorts), 
die garanderen dat hindernissen zo goed mogelijk worden verholpen en tegelijkertijd de 
stimulans en het potentieel aan concurrentievoordelen van deze regio's activeren. Om die reden 
wordt de Commissie verzocht om binnen de zes maanden een dergelijke strategie te presenteren, 
in het kader waarvan - met aandacht voor het subsidiariteitsbeginsel - de lidstaten samen met de 
lokale en regionale overheden Nationale Actieplannen moeten uitwerken en omzetten. Daarbij 
moet vooral worden benadrukt dat het garanderen van de vereiste financiële steun vanuit 
Europees niveau, met name in de landbouw, een voorwaarde voor het welslagen van deze 
onderneming is en blijft. 
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