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BEKNOPTE MOTIVERING

De uitbreiding tot 25 EU-lidstaten heeft meer dan eerdere uitbreidingen gebieden in de Unie 
gebracht die te lijden hebben onder ernstige nadelen. Er is niet alleen sprake van een grote 
dispariteit met de EU-15, maar ook van ongelijke ontwikkeling binnen de nieuwe lidstaten en 
tussen die landen onderling. Dit komt nergens duidelijker tot uiting dan in de kloof tussen 
landelijke en stedelijke gebieden, die een grotere rol speelt in de nieuwe lidstaten waar de 
landbouwsector in de economie een grote rol speelt. De landelijke gebieden zullen 
voortdurend verregaande structurele veranderingen ondergaan; derhalve is het moeilijk 
voorstelbaar dat het ELFPO de enige financieringsbron zal zijn voor de ontwikkeling van 
landbouwgebieden en dus is het noodzakelijk dat het hervormde EFRO zich meer gaat richten 
op landelijke gebieden.

Het is van het hoogste belang dat genoemde verschillen door de wijzigingen in het EFRO niet  
versterkt maar bestreden worden en dat burgers uit alle delen van de Unie in de gelegenheid 
worden gesteld milieu, gemeenschappen, economieën en maatschappijen te ontwikkelen, 
moderniseren en te verbeteren, volgens de lijnen die zijn uitgezet in Lissabon en Göteborg.

Vele lidstaten richten zich nu vooral op pogingen de langdurige werkloosheid te bestrijden, 
maar hierbij komen vaak de specifieke structurele, demografische, sociale en economische 
factoren, waaronder het platteland te lijden heeft in het gedrang, en de rapporteur is dan ook 
van mening dat er grote kansen liggen in de diversificatie van de economie in 
plattelandsgebieden. Het is echter van belang ervoor te waken dat nadruk op de ontwikkeling 
van het toerisme als alternatieve werkgever leidt tot ontstaan van slechtbetaalde seizoenarbeid 
in de toeristische sector als vervanging voor slechtbetaalde seizoenarbeid in de landbouw.

De rapporteur stelt gerichte amendementen voor om plattelands- en perifere gebieden bij de 
grootschaliger economie van de Unie te betrekken, maar probeert unieke aspecten van het 
landleven te beschermen, die verloren kunnen gaan als dergelijke gebieden in het strakke 
keurslijf van een aan het centrum ondergeschikte economische rol worden gedwongen. De 
totstandbrenging van vervoers- en vooral ICT-infrastructuur kan het potentieel en de 
verscheidenheid van het economisch leven in deze gebieden doen toenemen. Door met name 
te verwijzen naar perifere gebieden met een lage bevolkingsdichtheid die weinig 
mogelijkheden hebben om zich toegang te verschaffen tot deze infrastructuur, wordt 
geprobeerd deze nadelen, met name de afstand tot de economische centra en de 
maatschappelijke dienstverlening, te compenseren.

Een toenemende en veelzijdiger economische activiteit moet regio's en gemeenschappen 
stimuleren het hoofd te bieden aan emigratie en langdurige werkloosheid. Telewerk kan ertoe
bijdragen dat 'nadelen' als perifere ligging en lage huizenprijzen, veranderen in relatieve 
voordelen. Afgezien van de fysieke uitbreiding van de infrastructuur is het belangrijk dat 
bewoners van perifere gebieden de nodige vaardigheden ontwikkelen die ze in staat stellen 
een rol te spelen in de economie en aldus rechtstreeks het probleem van de dikwijls ervaren 
maatschappelijke uitsluiting te bestrijden. De Commissarissen Hübner en Fischer Boel hebben 
onlangs verklaard dat de gerichtheid op onderwijs en scholing, onderzoek en ontwikkeling en 
de bevordering van innovatie en duurzaamheid inherent zijn aan het bereiken van de 
doelstellingen van Lissabon en een sleutelrol spelen bij regionale, stedelijke en landelijke 
ontwikkeling.
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Het lijkt contraproductief plattelandsontwikkeling te scheiden van regionaal beleid en bij de 
EFRO-hervorming lijkt een grotere gerichtheid op de behoeften van het platteland 
noodzakelijk te zijn. Er bestaat grote behoefte aan de uitvoering van veelomvattende 
ontwikkelingsstrategieën die enerzijds de hindernissen voor een bloeiende economische 
ontwikkeling opruimen en anderzijds een synergie ontwikkelen met de 
plattelandsontwikkeling. Hiervan uitgaande zet de rapporteur vraagtekens bij de één-fonds-
benadering die de Commissie voorstelt.

Er zijn lovenswaardige pogingen in het werk gesteld administratie en beheer van de middelen 
voor het bereiken van bovengenoemde doelen te vereenvoudigen. Zo is het aantal financiële 
instrumenten tot drie teruggebracht. Niettemin blijft de feitelijke reikwijdte van de 
instrumenten onduidelijk, vooral indien geen betere coördinatie, zowel onderling als met 
ander EU-beleid, plaatsvindt.   

In de nieuwe architectuur wordt de rol van het EFRO verbreed, niet alleen als stimulator voor 
de verwerving van meer middelen, maar ook als 'benchmark' voor het op één lijn brengen van 
diverse EU-beleidsterreinen en -programma's voor het bereiken van bovengenoemde 
doeleinden van convergentie, concurrentievermogen, werkgelegenheid en territoriale 
samenwerking.

AANBEVELINGEN

Naast de vele positieve aspecten, willen wij de Commissie onderstaande aanbevelingen doen:

• een geïntegreerde aanpak die de diverse structuurprogramma's op elkaar doet aansluiten 
door een efficiënte coördinatie tot stand te brengen tussen programmering en 
tenuitvoerlegging van EFRO, ESF en ELFPO.

• de synergie bewaren tussen de doelstelling van concurrentievermogen in 
plattelandsgebieden en het ELFPO, door EFRO- en ESF-acties op te nemen in 
strategische plannen voor het platteland en het opstellen van geschikte strategische 
richtsnoeren voor een doeltreffende coördinatie.

• de ELFPO begroting onaangetast laten (op het door de Commissie voorgestelde niveau), 
aangezien het ELFPO optreedt als een noodzakelijke aanvulling op de Europese 
territoriale ontwikkeling in plattelandsgebieden.

• verdere uitwerking van de duidelijke afbakeningscriteria in artikel 9

• grotere soeplesse tussen de reeks van prioriteiten van de artikelen 4 en 5.

• opneming van het woord Interreg in de titel van de nieuwe doelstelling 3, aangezien dit 
een lange geschiedenis heeft en de betekenis bekend is.

• opname van de specifieke bepalingen voor de territoriale samenwerkingsdoelstelling in 
de algemene verordening en niet in de EFRO-verordening.

• verheldering van het verband tussen grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking en het Europese nabuurschaps- en partnerschapsbeleid en IPA.
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• opstelling van bruikbare communautaire richtsnoeren voor de Europese groep voor 
grensoverschrijdende samenwerking aangezien de toegevoegde waarde daarvan evenals 
de financiering en de feitelijke werkprocedures nog niet helder zijn.

• grotere betrokkenheid van gedecentraliseerde overheden en andere sociale partners voor 
het voldoen aan de beginselen van partnerschap en subsidiariteit.

• gelijke kansen voor mannen en vrouwen en aanpak van de bijzondere behoeften van 
gehandicapten;  gelijke kansen voor minderheden, niet alleen als horizontale 
doelstellingen voor het ESF maar ook binnen het EFRO-kader. 

AMENDEMENTEN

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

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1

(1) Op grond van artikel 160 van het 
Verdrag is het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedoeld 
om een bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Gemeenschap. 
Het EFRO draagt er dan ook toe bij de kloof 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio’s alsmede de achterstand 
van de zwakkere regio's en eilanden, met 
inbegrip van plattelandsgebieden, te 
verkleinen.

(1) Op grond van artikel 160 van het 
Verdrag is het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedoeld 
om een bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Gemeenschap. 
Het EFRO draagt er dan ook toe bij de kloof 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de
verschillende regio’s alsmede de achterstand 
van de zwakkere regio's met inbegrip van 
plattelandsgebieden, eilanden,
berggebieden, dunbevolkte en 
grensoverschrijdende gebieden te 
verkleinen.

Motivering

Dit amendement komt tegemoet aan de behoefte aan volledigheid door expliciet te verwijzen 
naar alle regio's met een handicap.

Amendement 2
  

1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Het EFRO moet een bijzondere rol 
spelen bij de ontwikkeling van de lokale 
economie, door verhoging van de 
bestaanskwaliteit en ontwikkeling van het 
gebied, met name door het stimuleren van 
territoriale werkgelegenheidspacten, 
programma's voor geïntegreerde stedelijke 
ontwikkeling, plattelandsontwikkeling en 
werkgelegenheidsinitiatieven. 

Motivering

Teneinde de convergentie te bespoedigen van de minder ontwikkelde gebieden, waarvan er 
vele te lijden hebben onder toenemende werkloosheid, moeten werkgelegenheidsinitiatieven 
worden bevorderd.

Amendement 3
Overweging 7

(7) In het bijzonder dient te worden 
toegezien op de complementariteit en de 
consistentie van de steun van het EFRO en 
die welke wordt verleend uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling in het kader van 
Verordening (EG) nr. (…)  en uit het 
Europees Visserijfonds in het kader van 
Verordening (EG) nr. (…) . Door het EFRO 
medegefinancierde programma’s dienen 
derhalve bij te dragen tot de diversificatie 
van de plattelandseconomieën en de van de 
visserij afhankelijke gebieden, waarbij de 
nadruk komt te liggen op andere dan hun 
traditionele activiteiten.

(7) In het bijzonder dient te worden 
toegezien op de complementariteit en de 
consistentie van de steun van het EFRO en 
die welke wordt verleend uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling in het kader van 
Verordening (EG) nr. (…)  en uit het 
Europees Visserijfonds in het kader van 
Verordening (EG) nr. (…) . Door het EFRO 
medegefinancierde programma’s dienen 
derhalve bij te dragen tot de diversificatie 
van de economieën en de culturele 
ontwikkeling van het platteland en van de 
van de visserij afhankelijke gebieden, 
waarbij de nadruk komt te liggen op andere 
dan hun traditionele activiteiten.

Amendement 4
Overweging 10

(10) Het EFRO moet de 
toegankelijkheidsproblemen, alsmede de 
problemen wegens de afstand tot de grote 
markten, van gebieden met een extreem lage 
bevolkingsdichtheid als bedoeld in Protocol 
nr. 6 bij de Akte van Toetreding van 
Oostenrijk, Finland en Zweden, aanpakken. 

(10) Het EFRO moet de 
toegankelijkheidsproblemen, alsmede de 
problemen wegens de afstand tot de grote 
markten, van gebieden met een extreem lage 
bevolkingsdichtheid als bedoeld in Protocol 
nr. 6 bij de Akte van Toetreding van 
Oostenrijk, Finland en Zweden, aanpakken. 
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Het EFRO moet tevens de specifieke 
problemen aanpakken waarmee bepaalde
eilanden, berggebieden en dunbevolkte 
gebieden die door hun geografische ligging 
in hun ontwikkeling worden geremd, te 
kampen hebben.

Het EFRO moet tevens de specifieke 
problemen aanpakken waarmee eilanden, 
berggebieden, plattelandsgebieden,
dunbevolkte gebieden en 
grensoverschrijdende gebieden die door hun 
ligging in hun ontwikkeling worden geremd, 
te kampen hebben, teneinde de zelfstandige, 
duurzame ontwikkeling in deze regio's te 
steunen.

Motivering

Het is de bedoeling de formulering van overweging 10 in overeenstemming te brengen met die 
van de voor overweging 1 voorgestelde amendementen, in verband met een grotere 
consistentie. 

Amendement 5
Overweging 13

(13) Het is noodzakelijk een doeltreffende 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking met buurlanden van de 
Gemeenschap te steunen wanneer dat nodig 
is om te garanderen dat de regio’s van de 
lidstaten die aan derde landen grenzen, op 
doeltreffende wijze in hun ontwikkeling 
kunnen worden bijgestaan. Bijgevolg dient, 
bij wijze van uitzondering, de financiering 
van EFRO-bijstand voor projecten op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die projecten in het belang 
zijn van de regio’s van de Gemeenschap.

(13) Het is noodzakelijk een doeltreffende 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking met buurlanden van de 
Gemeenschap te steunen wanneer dat nodig 
is om te garanderen dat de regio’s van de 
lidstaten die aan derde landen grenzen, op 
doeltreffende wijze in hun ontwikkeling 
kunnen worden bijgestaan. Bijgevolg dient, 
bij wijze van uitzondering, de financiering 
van EFRO-bijstand voor projecten op het 
grondgebied van derde landen te worden 
toegestaan als die projecten in het belang 
zijn van de regio’s van de Gemeenschap. 
Het is eveneens noodzakelijk te zorgen voor 
een juiste afweging bij de verdeling van de 
financiële middelen over het transnationale 
en het grensoverschrijdende aspect van de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking". Hierbij moet bijzondere 
aandacht worden geschonken aan het 
grensoverschrijdende aspect, aangezien de 
lengte van de grenzen sterk is toegenomen 
en veel van de regio's met een 
ontwikkelingsachterstand grensgebieden 
zijn.

Motivering

Dit amendement wil ervoor zorgen dat de nodige financiële middelen beschikbaar worden 
gesteld voor het grensoverschrijdende aspect van de Europese territoriale samenwerking in 
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de Europese Unie na de uitbreiding.

Amendement 6
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) Het verschil tussen de behoeften 
van de regio's die in aanmerking komen 
voor steun uit hoofde van de doelstelling 
"regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" is sterk toegenomen 
sinds de uitbreiding van de Europese Unie. 
Daar bovendien het subsidiariteitsbeginsel 
de regionale overheden de mogelijkheid 
moet geven om hun prioriteiten vast te 
stellen, moet er meer flexibiliteit worden 
gebracht in de toepassing van artikel 5. Dit 
betekent echter niet dat er verandering 
moet worden gebracht in de verdeling van 
voor het EFRO bestemde middelen over de 
drie doelstellingen. Het financiële kader, 
zoals vastgesteld in verordening ..../.... moet 
worden gehandhaafd.

Motivering

Met deze nieuwe overweging wil de rapporteur voor advies verzekeren dat de noodzaak om 
meer flexibiliteit te brengen in de toepassing van artikel 5 niet leidt tot een wijziging van de 
verdeling der middelen over de drie doelstellingen van het EFRO, welke ten koste zou gaan 
van de convergentiedoelstelling, die de hoofddoelstelling van het EFRO blijft.

Amendement 7
Artikel 1, alinea 2

Deze verordening bevat specifieke 
bepalingen inzake de behandeling van 
stedelijke en plattelandsgebieden, van de 
visserij afhankelijke gebieden, ultraperifere 
gebieden en gebieden met natuurlijke 
handicaps.

Deze verordening bevat specifieke 
bepalingen inzake de behandeling van 
stedelijke en plattelandsgebieden, van de 
visserij afhankelijke gebieden, ultraperifere 
gebieden en gebieden met natuurlijke of 
demografische handicaps.

Motivering

Een expliciete verwijzing naar demografische handicaps wijst op de behoefte aan 
volledigheid en op die wijze kan artikel 1 ook dunbevolkte gebieden omvatten.
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Amendement 8
Artikel 2, alinea 1

Het EFRO levert een bijdrage aan de 
financiering van bijstand ten behoeve van de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale cohesie door regionale 
onevenwichtigheden te verminderen en de 
structurele ontwikkeling en aanpassing van 
regionale economieën, met name de 
omschakeling van industrieregio’s met 
teruglopende bedrijvigheid, te steunen.

Het EFRO levert een bijdrage aan de 
financiering van bijstand ten behoeve van de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale cohesie door regionale 
onevenwichtigheden te verminderen en de 
structurele ontwikkeling en aanpassing van 
regionale economieën te steunen, met name 
de versterking van het 
concurrentievermogen en de innovatie, het 
scheppen van duurzame banen, deelname 
aan het maatschappelijk leven, en gelijke 
kansen, bescherming en verbetering van 
het milieu, omschakeling van 
industrieregio’s met teruglopende 
bedrijvigheid, alsmede de bevordering van 
een duurzame en evenwichtige 
ontwikkeling in de gehele Unie, daarbij 
rekening houdend met de bijzondere 
behoeften van gehandicapten en de 
noodzaak compensatie te bieden voor de 
bijzondere nadelen die voortvloeien uit een 
perifere, geïsoleerde of insulaire situatie.

Motivering

De nieuwe formulering biedt een preciezere definitie van gesanctioneerd optreden.  

Amendement 9
Artikel 4, punt 3

3) milieu: investeringen die verband houden 
met afvalbeheer, watervoorziening, 
behandeling van stedelijk afvalwater en 
luchtkwaliteit; geïntegreerde 
verontreinigingspreventie en -bestrijding, 
sanering van verontreinigde terreinen en 
gronden; bevordering van de biodiversiteit 
en van natuurbescherming; steun aan kleine 
en middelgrote bedrijven ter bevordering 
van duurzame productiepatronen via de 
invoering van kostenefficiënte systemen 
voor milieubeheer, en ontwikkeling en 
toepassing van technologie voor 

3) milieu: investeringen die verband houden 
met afvalbeheer, watervoorziening, 
behandeling van stedelijk afvalwater en 
luchtkwaliteit; geïntegreerde 
verontreinigingspreventie en -bestrijding, 
sanering van verontreinigde terreinen en 
gronden, herstel van de openbare ruimte in 
vervallen stadswijken, de ontwikkeling van 
stedelijke groengebieden, bestrijding van 
geluidsoverlast, bescherming van de 
waterkwaliteit, waterbeheer, bevorderen 
van schoon openbaar vervoer, 
risicopreventie, landschapszorg in 
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verontreinigingspreventie; plattelandsgebieden, bevordering van de
biodiversiteit, bescherming van dieren,
natuurbescherming; steun aan kleine en 
middelgrote bedrijven ter bevordering van 
duurzame productiepatronen via de 
invoering van kostenefficiënte systemen 
voor milieubeheer, en ontwikkeling en 
toepassing van technologie voor 
verontreinigingspreventie;

Motivering

Dit amendement dient ertoe enkele aspecten van de convergentiedoelstelling op te nemen, die 
veel meer regio's betreft dan die welke thans in aanmerking komen in het kader van de 
regionale concurrentiedoelstellingen of de Europese territoriale samenwerking. Verder dient 
rekening te worden gehouden met het milieuaspect van het stadsherstel.

Amendement 10
Artikel 4, punt 5)

5) toerisme: promotie van de natuurlijke en 
culturele troeven als potentieel voor de 
ontwikkeling van duurzaam toerisme; 
bescherming en verrijking van het cultureel 
erfgoed ter ondersteuning van de 
economische ontwikkeling; steun ter 
verbetering van de toeristische 
dienstverlening via nieuwe diensten met een 
hogere meerwaarde;

5) toerisme: promotie van de natuurlijke, 
culturele en historische troeven als 
potentieel voor de ontwikkeling van 
duurzaam toerisme; bevordering van 
lichaamsbeweging en sportbeoefening; 
bescherming en verrijking van het cultureel 
erfgoed ter ondersteuning van de 
economische ontwikkeling; steun ter 
verbetering van de toeristische 
dienstverlening via nieuwe diensten met een 
hogere meerwaarde;

Motivering

In het kader van de convergentiedoelstelling moet het Fonds onder meer ook steun verlenen 
aan het toerisme, in het kader waarvan ook acties moeten worden ondernomen tot 
bevordering van het natuurlijke en culturele erfgoed. In dit verband moet ook aandacht 
worden geschonken aan het historisch erfgoed (b.v. de herdenking van plaatsen die verband 
houden met bepaalde historische gebeurtenissen). Deze aanvulling is onontbeerlijk, want in 
artikel 8 wordt het historisch erfgoed genoemd als een belangrijke troef, te onderscheiden van 
het culturele erfgoed. De doelstelling "bevordering van het toerisme" moet ook worden 
aangevuld met de bevordering van lichaamsbeweging en sportbeoefening. We streven immers 
naar verbetering van de levenskwaliteit in de achterstandsgebieden en lichamelijke oefening 
en sport zijn voor de hand liggende factoren om daarin verbetering te brengen. Het Fonds 
moet dus steun verlenen aan investeringen in de infrastructuur voor lichaamsbeweging en 
sport, zowel in de steden als op het platteland.

Amendement 11
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Artikel 4, punt 6

6) vervoersinvesteringen: trans-Europese 
netwerken en geïntegreerde stadsstrategieën 
voor schoon stadsvervoer die bijdragen tot 
een verbetering van de toegankelijkheid en 
de kwaliteit van diensten voor passagiers- en 
goederenvervoer, zulks met de bedoeling 
een evenwichtiger verdeling over de 
verschillende vervoerswijzen tot stand te 
brengen, intermodale systemen te 
bevorderen en milieu-effecten te reduceren;

6) vervoersinvesteringen: trans-Europese 
netwerken en wegenbouw alsmede 
opwaardering van het transeuropees 
vervoersnetwerk buiten de 'backbone' 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met de noodzaak verbindingen tot stand te 
brengen met eilandgebieden, 
plattelandsgebieden, niet-aan-zee-
grenzende gebieden en anderszins moeilijk 
bereikbare gebieden en tussen dergelijke 
gebieden en de kerngebieden van de Unie 
en geïntegreerde stadsstrategieën voor 
schoon stadsvervoer die bijdragen tot een 
verbetering van de toegankelijkheid en de 
kwaliteit van diensten voor passagiers- en 
goederenvervoer, zulks met de bedoeling 
een evenwichtiger verdeling over de 
verschillende vervoerswijzen tot stand te 
brengen, intermodale systemen te 
bevorderen en milieu-effecten te reduceren;

Motivering

De bouw of opwaardering van wegen buiten de hoofdroutes van het Europees 
vervoersnetwerk dient expliciet in de tekst van de verordening te worden opgenomen, vooral 
als verwijzing naar het commentaar van de Commissie op de SAWP-vergadering van 
1 oktober, waarop zij met het argument kwam dat TEN-T, ook wat betreft wegenbouw, wordt
gefinancierd uit het Cohesiefonds en het secundaire systeem uit het EFRO. Het tweede deel 
van het amendement concentreert zich op de vervoersbehoeften in perifere regio's.  

Amendement 12
Artikel 4, punt 8)

8) onderwijsinvesteringen, die bijdragen tot 
een vergroting van de aantrekkingskracht 
van de regio’s en tot een verbetering van de 
levenskwaliteit aldaar;

8) onderwijsinvesteringen, die bijdragen tot 
een vergroting van de aantrekkingskracht 
van de regio’s en tot een verbetering van de 
levenskwaliteit of tot gelijke kansen in het 
onderwijs aldaar;

Motivering

Het is terecht dat het Fonds investeringen in het onderwijs (art. 4, punt 8) ondersteunt om de 
aantrekkelijkheid van en de levenskwaliteit in de plattelandsgebieden  te vergroten. Hieraan 
moet  nog het advies worden  toegevoegd om te zorgen voor gelijkere kansen op onderwijs, 
een recht dat van fundamentele betekenis is. Een van de meest nadelige factoren waaronder 
de mensen op het platteland in hun leven gebukt gaan, zijn de slechtere kansen op onderwijs, 
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de grote afstanden tot de scholen, de noodzaak om verre en kostbare reizen te maken, enz. 
Ook is de exploitatie van scholen op het platteland duurder vanwege de geringere aantallen 
leerlingen. Daarom moet het Fonds ook investering ondersteunen om de onderwijskansen 
voor de mensen in de plattelandsgebieden te verbeteren.

Amendement 13
Artikel 4, punt 9)

9) gezondheid: investeringen ten behoeve 
van de ontwikkeling en de verbetering van 
de gezondheidzorg, die bijdragen tot de 
regionale ontwikkeling en tot de 
levenskwaliteit in de regio’s;

9) gezondheid: investeringen ten behoeve 
van de ontwikkeling en de verbetering van 
de gezondheidzorg, het uitbannen van
ziekten en gemakkelijker toegang tot 
medische diensten, die bijdragen tot de 
regionale ontwikkeling en tot de 
levenskwaliteit in de regio’s;

Motivering

Het is terecht dat het Fonds in het kader van de convergentiedoelstelling ook investeringen in 
de gezondheidszorg ondersteunt. Deze steun moet zich echter niet beperken tot de 
ontwikkeling en verbetering van de gezondheidszorg, maar ook de preventie van ziekten 
omvatten, de profylactische zorg dus, alsook - hetgeen met name in de plattelandsgebieden 
van groot belang is - verbeterde toegang tot de medische diensten, want de 
plattelandbewoners bevinden zich op dat punt in een moeilijke situatie.

Amendement 14
Artikel 5, inleidende formule

In het kader van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
concentreert het EFRO zijn 
bijstandsverlening, in de context van 
regionale strategieën voor duurzame 
ontwikkeling, op de volgende prioriteiten:

In het kader van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
concentreert het EFRO zijn 
bijstandsverlening, in de context van 
regionale strategieën voor duurzame 
ontwikkeling, hoofdzakelijk op de volgende 
prioriteiten:

Motivering

De rapporteur is van mening dat de lijst van prioriteiten geen exclusief karakter mag hebben, 
maar het EFRO in de gelegenheid moet stellen rekening te houden met de specifieke 
behoeften en het uiteenlopend karakter van de regio's, hun ontwikkeling en hun relatieve 
concurrentievermogen. 

Amendement 15
Artikel 5, punt 2
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c) bevordering van schoon openbaar 
stadsvervoer;

c) bevordering van schoon openbaar 
vervoer;

Motivering

Er is geen duidelijke reden waarom verbeteringen op dit terrein beperkt zouden blijven tot 
stedelijke gebieden aangezien het openbaar vervoer op het platteland een veel grotere afstand 
per klant/per dag aflegt.

Amendement 16
Artikel 5, punt 3 bis (nieuw)

b bis) bevordering van de verspreiding van 
de kenniseconomie in afgelegen gebieden 
en plattelandsgebieden, door het 
bevorderen van de exploitatie van ICT om 
waarde toe te voegen, en de economische 
activiteit te diversifiëren en uit te breiden. 

Amendement 17
Artikel 6, lid 1, letter b) bis (nieuw)

b bis) stimulering van duurzame 
ontwikkeling van het platteland; 

Amendement 18
Artikel 7, letter a)

a) BTW; a) terugvorderbare BTW;

Motivering

Dit kan ervoor zorgen dat de bepaling steun verleent aan vroegere en huidige praktijken in 
EFRO-programma's. Dit zou tevens overeenkomen met de bepalingen van de ESF-
verordening en aldus onverklaarbare discrepanties binnen het Europees cohesiebeleid 
vermijden.
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Amendement 19
Artikel 9, alinea 1

De lidstaten en de regio’s zien toe op de 
complementariteit en de consistentie tussen, 
enerzijds, de maatregelen die worden 
medegefinancierd uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in het 
kader van Verordening (EG) nr. (…) en de 
acties die worden medegefinancierd uit het 
Europees Visserijfonds (EVF) in het kader 
van Verordening (EG) nr. (…) en, 
anderzijds, de programma’s die worden 
medegefinancierd uit het EFRO.

De lidstaten en de regio’s zien toe op de 
complementariteit en de consistentie tussen, 
enerzijds, de maatregelen die worden 
medegefinancierd uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in het 
kader van Verordening (EG) nr. (…), zoals 
bepaald in artikel 11, lid 3, vijfde streepje 
van de onderhavige verordening, en de 
acties die worden medegefinancierd uit het 
Europees Visserijfonds (EVF) in het kader 
van Verordening (EG) nr. (…) en, 
anderzijds, de programma’s die worden 
medegefinancierd uit het EFRO.

Motivering

Dit amendement dient eraan te herinneren aan en te wijzen op de desbetreffende regeling in 
de verordening inzake het nieuwe  Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 
(ELFPO), om duidelijk te maken dat de nodige samenwerking tussen het beleid voor 
plattelandsontwikkeling en het cohesiebeleid een gemeenschappelijke problematiek met zich 
brengt voor wat de planning van beide beleidsterreinen betreft.

Amendement 20
Artikel 9, alinea 2, punt 1)

1) infrastructuur ter verbetering van de 
toegankelijkheid;

1) infrastructuur ter verbetering van de 
toegankelijkheid en de aantrekkingskracht 
van de desbetreffende gebieden;

Amendement 21
Artikel 9, alinea 2, punt 3

3) ontwikkeling van nieuwe economische 
activiteiten buiten de sectoren landbouw en 
visserij;

3) ontwikkeling van economische 
activiteiten buiten de sectoren landbouw en 
visserij;

Motivering

Bijstand mag niet worden beperkt tot nieuwe activiteiten maar dient ook voor intensivering en 
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verbetering van bestaande activiteiten.

Amendement 22
Artikel 9, alinea 2, punt 4) bis (nieuw)

4 bis) ontwikkeling van maatregelen ter 
stimulering van het onderwijs in 
plattelandsgebieden;

Amendement 23
Artikel 9, alinea 2, punt 5)

5) ontwikkeling van het toerisme en van de 
plattelandsvoorzieningen.

5) ontwikkeling van duurzaam toerisme, de 
recreatiemogelijkheden en het culturele 
leven op het platteland.

Amendement 24
Artikel 9, alinea 2, punt 5) bis (nieuw)

5 bis) de productie van biobrandstoffen 
en/of gebruik van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen;

Motivering

De plattelandsgebieden moeten hun bijdrage leveren aan het ambitieuze doel van de 
Europese Unie om 12% van haar bruto energieconsumptie te dekken met hernieuwbare 
energiebronnen.

Amendement 25
Artikel 9, alinea 2, punt 5) ter (nieuw)

5 ter) investering in doelmatig 
energiegebruik (infrastructuur, technische 
ondersteuning en voorlichting aan de 
eindgebruiker).

Amendement 26
Artikel 10, alinea 2

Onverminderd de artikelen 3 en 4 draagt het 
EFRO in het bijzonder bij in de financiering 
van investeringen die zijn gericht op 
verbetering van de toegankelijkheid, 
bevordering en ontwikkeling van 
economische activiteiten die verband houden 
met het cultureel erfgoed, bevordering van 
het duurzaam gebruik van natuurlijke 

Onverminderd de artikelen 3, 4 en 5 draagt 
het EFRO in het bijzonder bij in de 
financiering van investeringen die zijn 
gericht op verbetering van de 
toegankelijkheid, bevordering en 
ontwikkeling van economische activiteiten 
die verband houden met het cultureel 
erfgoed, bevordering van werkgelegenheid, 
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hulpbronnen, en stimulering van de 
toeristische sector.

het duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, en stimulering van de 
toeristische sector en de alomvattende 
ontwikkeling en brede diversificatie van de 
plattelandsgebieden.

Motivering

Werkloosheid is een belangrijke factor bij de uittocht van mensen uit regio's met een 
natuurlijke handicap.

Amendement 27
Artikel 12, punt 3 bis) (nieuw)

3 bis) een beoordeling van de gevolgen voor 
de werkgelegenheid in de desbetreffende 
regio's en de aangrenzende gebieden, 
bijvoorbeeld wat betreft arbeidsstructuur, 
seizoensinvloeden en opleidingsniveau; 

Motivering

Bij het opstellen van operationele programma's in het kader van de doelstelling: Europese 
territoriale samenwerking, moeten de gevolgen voor de werkgelegenheid worden onderzocht; 
dit voor een betere coördinatie van plannen die zowel onderwijskundige, sociale als 
territoriale aspecten omvatten.   

Amendement 28
Artikel 14, lid 3

3. Elke aan een operationeel programma 
deelnemende lidstaat wijst 
vertegenwoordigers aan die zitting hebben in 
het in artikel 64 van Verordening (EG) nr. 
(…) bedoelde toezichtcomité.

3. Elke aan een operationeel programma 
deelnemende lidstaat wijst 
vertegenwoordigers aan die zitting hebben in 
het in artikel 64 van Verordening (EG) nr. 
(…) bedoelde toezichtcomité, en zorgt er 
aldus voor dat de participerende regionale 
en lokale overheden naar behoren zijn 
vertegenwoordigd, in overeenstemming met 
het institutionele kader.

Motivering

Het doel is consistentie te garanderen met de beginselen van partnerschap en subsidiariteit.
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