
PA\795463NL.doc PE430.606v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

2009/2156(INI)

11.12.2009

ONTWERPADVIES
van de Commissie regionale ontwikkeling

aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

inzake landbouw in gebieden met natuurlijke handicaps – een speciale 
doorlichting
(2009/2156(INI))

Rapporteur voor advies: Rosa Estaràs Ferragut



PE430.606v01-00 2/3 PA\795463NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\795463NL.doc 3/3 PE430.606v01-00

NL

SUGGESTIES

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

1. verzoekt de Commissie een algemene strategie voor intermediaire probleemgebieden te 
ontwikkelen om zo de verschillen tussen de lidstaten met betrekking tot de voor deze 
gebieden verleende steun te verminderen;

2. de strijd tegen de ontvolking van plattelandsgebieden moet deel uitmaken van de strategie 
voor probleemgebieden in de EU; meent dat de lidstaten bij de precieze vaststelling van 
de kaart van intermediaire probleemgebieden rekening moeten houden met het criterium 
"ontvolking";

3. aangezien de nieuwe regeling ertoe zou kunnen leiden dat steun voor bepaalde gebieden 
wordt overgeheveld naar andere, zouden de gebieden die hun status van intermediair 
probleemgebied verliezen, moeten beschikken over een redelijke overgangsperiode om 
zich aan de nieuwe situatie aan te passen;

4. verzoekt de Commissie om bij het definiëren van de probleemgebieden rekening te 
houden met alle standpunten die in het kader van de openbare raadpleging door de 
betrokken landen, regionale en lokale autoriteiten en landbouwverenigingen kenbaar zijn 
gemaakt;

5. dringt erop aan dat objectieve, nationale criteria worden meegewogen bij de vaststelling 
van de kaart van intermediaire probleemgebieden, zodat de afbakening van de gebieden in 
overeenstemming kan worden gebracht met de werkelijkheid op nationaal en regionaal 
niveau in ieder land;

6. dringt erop aan dat bij de precieze afbakening van de gebieden geen systematische 
uitsluiting plaatsvindt van de gebieden waar de natuurlijke handicaps van het terrein door 
middel van landbouwtechnieken zijn overwonnen, en met name niet van de gebieden met 
een laag landbouwinkomen of met geringe alternatieve productiemogelijkheden. 


