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SUGGESTIES

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

1. is van oordeel dat bij de "earmarking" van de Structuurfondsen voor de uitvoering van de 
doelstellingen van de Lissabon-strategie voor de programmeringsperiode 2007-2013 
rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van de regio's om te 
voorkomen dat de toewijzing ten koste gaat van de doelstellingen van territoriale cohesie 
en vermindering van de regionale verschillen;

2. benadrukt dat het beleid voor plattelandsontwikkeling de maatregelen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moet begeleiden en aanvullen, en rekening 
moet houden met de algemene doelstellingen ervan, zoals de verhoging van de 
landbouwproductie, de ondersteuning van het landbouwinkomen, de stabilisering van de 
markten en de bevoorrading met voldoende levensmiddelen;

3. benadrukt dat de plattelandsgebieden waarschijnlijk grote problemen zullen hebben om 
zich aan te passen aan deze nieuwe richting van het regionale beleid, vanwege hun 
specifieke eigenschappen: vergrijzing, onvoldoende en daardoor moeilijk toegankelijke 
communicatie- en transportmiddelen, een voortdurende uittocht van het platteland, een 
lager opleidingsniveau van de plattelandsbevolking, gebrek aan infrastructuur en openbare 
diensten, diversiteit van de activiteiten op het platteland, ontbreken van de technologie 
voor het opzetten van projecten en expertisecentra waaraan ondernemingen en onderwijs-
en onderzoeksinstellingen deelnemen;

4. wijst er in dit verband op dat alle regio’s in de gehele Europese Unie, inclusief afgelegen 
en plattelandsgebieden, in principe van dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden moeten 
kunnen profiteren, zodat verdere territoriale uitsluiting van de meest benadeelde gebieden 
kan worden vermeden;

5. benadrukt dat in een groot aantal plattelandsgebieden de moeilijke toegang tot openbare 
diensten, het tekort aan arbeidsplaatsen en de leeftijdsopbouw het ontwikkelingspotentieel 
reduceren, met name de mogelijkheden voor jongeren en vrouwen; 

6. wijst erop dat er in bepaalde regio’s voor bepaalde landbouwproductievormen geen 
alternatieve oplossingen bestaan en deze productievormen vaak tot elke prijs behouden 
moeten worden om redenen van milieu- en regionaal beleid, met name in de verafgelegen 
en bergachtige plattelandsgebieden die door woestijnvorming worden getroffen;

7. wijst erop dat de Europese Raad van 15 en 16 juni 2001 in Gotenburg de doelstellingen 
van Lissabon heeft uitgebreid tot de begrippen duurzaamheid en cohesie, en dat het beleid 
voor plattelandsontwikkeling juist gericht is op duurzame landbouw, behoud van 
plattelandsactiviteiten op andere gebieden dan de landbouw, met name exploitatie van 
potentieel voor lokale ontwikkeling, bescherming van het milieu, een evenwichtige 
ruimtelijke ordening en de ontwikkeling van het MKB;
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8. benadrukt dat een duurzame en evenwichtige territoriale ontwikkeling alleen kans van 
slagen heeft, als de wisselwerking tussen plattelandsgebieden en steden - bijvoorbeeld op 
het gebied van onderwijs, integratie, voorziening van levensmiddelen, afvalverwerking, 
energieverbruik en milieubescherming – gebaseerd is op een evenredige 
vertegenwoordiging van de belangen van stedelijke en plattelandsgebieden; onderstreept 
verder dat er in dit verband speciale programma’s zouden moeten komen die gericht zijn 
op de betrekkingen tussen de steden en het platteland;

9. is van mening dat de situatie waarmee het platteland wordt geconfronteerd een 
evenwichtige ontwikkelingspolitiek vereist waar alle economische en sociale actoren aan 
deelnemen, inclusief de kleine en micro-ondernemingen voor productie en 
dienstverlening, waarbij rekening wordt gehouden met hun rol in de geïntegreerde 
ontwikkeling van de gebieden;

10. stelt dat het plattelandsontwikkelingsbeleid van de nieuwe lidstaten ook oog moet hebben 
voor het efficiënter maken van de agrarische activiteiten en het verkleinen van de 
economische ontwikkelingsverschillen tussen plattelands- en stedelijke gebieden, onder 
meer door het steunen van niet-agrarische activiteiten; een doel dat onder andere door 
gebruikmaking van de Structuurfondsen kan worden bereikt;

11. is van mening dat het de taak is van de Unie, vooral in de nieuwe lidstaten, om de 
herstructurering van de agrarische sector, de duurzame economische en sociale 
ontwikkeling en de evenwichtige verhouding tussen plattelands- en stedelijke gebieden te 
faciliteren;

12. verheugt zich over de toekomstplannen van de tweede Europese conferentie over 
plattelandsontwikkeling van Salzburg in 2003 maar betreurt dat de financiering in het 
kader van de tweede pijler van het GLB door de recente financiële vooruitzichten zo sterk 
is verminderd, dat hierdoor de doeltreffendheid in gevaar komt en dat er een tegenstelling 
ontstaat tussen de agrarische ondernemers en de bewoners van het platteland; 

13. is van mening dat, om de nieuwe lidstaten de mogelijkheid te bieden hun 
landbouwstructuren te consolideren, de tweede pijler niet geconsolideerd mag worden 
door een overdracht van kredieten uit de eerste pijler maar wel door een bijdrage van de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds aan de programma's voor plattelandsontwikkeling;

14. adviseert de Europese Commissie om de toepassing en de financiële uitvoering van de 
regioprogramma’s van de ELFPO-, EFRO- en ESF-fondsen op de voet te volgen, om te 
verifiëren dat de plattelandsgebieden bij de toekenning van de fondsen zich zoveel 
mogelijk verder kunnen ontwikkelen;

15. herhaalt het verzoek van het Parlement om een nauwkeurige analyse uit te voeren van de 
voordelen voor de verschillende economische actoren op het platteland, zowel 
landbouwers als niet-landbouwers, alsmede van de behaalde resultaten, vooral waar het 
gaat om het scheppen en behouden van werkgelegenheid; vraagt opnieuw aan de 
Commissie een nauwkeurige studie uit te voeren per regio naar de noodzaak om die 
actoren te begeleiden bij het definiëren van de nieuwe plattelandspolitiek op een coherente 
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basis;

16. is van mening dat het noodzakelijk is governance en partnerschap te versterken door beter 
overleg tussen overheden en economische en sociale partners op Europees, nationaal en 
lokaal niveau inzake de definitie, uitvoering en follow-up van regionaal plattelandsbeleid;

17. stelt voor om vanaf de nieuwe financieringsperiode in 2014 ernaar te streven dat de 
Structuurfondsen zich meer gaan inzetten voor de belangen van plattelandsgebieden en dat 
het financieringsbeleid binnen het kader van de tweede pijler van het GLB verder wordt 
ontwikkeld tot een geïntegreerd beleid voor plattelandsgebieden inclusief beleidsterreinen 
die buiten de landbouwsector vallen; verlangt derhalve versterking van de synergieën 
tussen het GLB en het cohesiebeleid; erkent de behoefte om de coördinatie tussen beide 
beleidsterreinen te verbeteren met als doel het stimuleren van methoden om regionaal en 
plattelandsontwikkelingsbeleid samen te  voegen en onderling aan te aanvullen, zodat hun 
doelstellingen zo breed en geïntegreerd mogelijk kunnen worden geïmplementeerd;

18. wijst erop dat de noodzaak bestaat om een coherente langetermijnstrategie voor 
plattelandsontwikkeling te ontwikkelen teneinde een zo effectief en efficiënt mogelijke 
toepassing van alle beschikbare fondsen te bevorderen;

19. verlangt dat de Commissie in het kader van de “check-up” van het GLB voor 2011 een 
werkgroep op hoog niveau instelt die met voorstellen zal komen om de toekomst van de 
plattelandseconomie en de mensen die na 2013 in plattelandsgebieden wonen, veilig te 
stellen.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 10.9.2008

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

31
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, 
Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Albert Deß, Constantin 
Dumitriu, Michl Ebner, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-
Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, 
Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Mairead 
McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, 
María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Alyn 
Smith, Andrzej Tomasz Zapałowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Katerina Batzeli, Gábor Harangozó, Astrid Lulling, Hans-Peter Mayer, 
Catherine Neris, Markus Pieper, Kyösti Virrankoski


	738815nl.doc

