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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel beoogt versterking van het communautaire beleid voor plattelandsontwikkeling 
en vereenvoudiging van de uitvoering hiervan door vervanging van de vroegere waaier van 
uiteenlopende programma's voor plattelandsontwikkeling door één financierings- en 
programmeringsinstrument, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
(ELFPO).

De rapporteur is ingenomen met het voorstel om de plattelandsontwikkeling te versterken en 
meent dat er meer erkenning moet komen voor de bijdrage van de plattelandsontwikkeling 
aan een evenwichtige regionale ontwikkeling en regionale en nationale groei in het kader van 
het proces van Lissabon en de conclusies van Gotenborg.

De overstap naar een vereenvoudiging van het  beleid voor plattelandsontwikkeling door dit 
beleid onder te brengen in één financierings- en programmeringsnetwerk is zeer positief. Er 
moet echter voor gezorgd worden dat deze vereenvoudiging wordt toegepast op alle niveaus.

De uitvoering van het beleid voor plattelandsontwikkeling vraagt om een adequate 
financiering, en elke korting van de voorgestelde middelen voor plattelandsontwikkeling zal 
een negatief effect hebben op de capaciteit van plattelandsgebieden om economische groei te 
bereiken, waardoor deze gebieden niet kunnen bijdragen tot het proces van Lissabon.

Bedacht moet worden dat de boeren van de Europese Unie op de wereldmarkt moeten 
concurreren met concurrenten die bij de productie van voedingsmiddelen niet zoveel oog 
hebben voor dierenwelzijn, veiligheidsnormen en het milieu als de EU-producenten. Om die 
reden moeten adequate middelen worden toegekend aan plattelandsontwikkeling zodat de 
voedselproductie wordt uitgevoerd volgens de duurzaamheidsprincipes.

Overleg met betrokkenen en hun deelname aan de voorbereiding van strategieën en 
programma’s voor plattelandsontwikkeling is welkom.

De rapporteur beveelt een flexibele benadering aan op nationaal en communautair niveau bij 
het opstellen van beleidsstrategieën om te garanderen dat lokale en regionale programma's de 
ontwikkeling van plattelandsgebieden adequaat kunnen bevorderen door het gebruik van 
initiatieven op maat, die zijn ontwikkeld in overleg met betrokkenen.

Het is zeer bemoedigend dat het voorstel de diversificatie van de plattelandseconomie en de 
levenskwaliteit  in plattelandsgebieden als een van de 3 zwaartepunten van het nieuwe beleid 
voor plattelandsontwikkeling aanwijst. Dit zwaartepunt zou wel eens een motor kunnen 
blijken voor ontwikkeling in veel plattelandsgebieden, en kan bij een goede uitvoering een 
multiplier effect hebben dat leidt tot nieuwe arbeidsplaatsen, diversificatie van activiteiten, 
toegevoegde waarde aan producten en een ontwikkelingsmodel van onderop. Speciale 
aandacht moet gericht worden op het voortbrengen van sociaal kapitaal, met name 
jongerenkapitaal, daar dit een significante rol zal spelen op de duurzame ontwikkeling op de 
lange termijn van plattelandsgebieden.

Het beleid voor plattelandsontwikkeling moet bijdragen tot het creëren van duurzame niet-
agrarische banen, die op een redelijke pendelafstand van de woonplaats van de werknemers 
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liggen, in samenhang met regionale en cohesiebeleidsmaatregelen.

Het is positief dat elk programma een specifiek LEADER-zwaartepunt bevat om de 
uitvoering van op de drie thematische zwaartepunten gebaseerde plaatselijke 
ontwikkelingsstrategieën van plaatselijke groepen te financieren. De 3% prestatiereserve die 
wordt toegekend aan LEADER moet echter in de minimumtoewijzing voor LEADER worden 
opgenomen. De minimale budgettaire toewijzing voor elk van de 3 zwaartepunten 
weerspiegelt een balans tussen de drie zwaartepunten, die voldoende flexibiliteit mogelijk 
maakt op plaatselijk, regionaal en nationaal niveau om programma's op te stellen die 
aangepast zijn aan de plaatselijke, regionale en nationale behoeften.

Helaas wordt onvoldoende rekening gehouden met de grote aantallen boeren die jaarlijks hun 
bedrijf staken of  slechts in deeltijd boeren. Er moeten adequate opleiding- en 
herscholingsmogelijkheden worden gecreëerd zodat deze mensen ander werk kunnen gaan 
doen in hun eigen streek.

Voorts bestaat bezorgdheid dat de criteria voor de aanwijzing van gebieden met een 
natuurlijke handicap worden herzien zonder rekening te houden met vele andere factoren die 
bijdragen aan de nadelige positie, zoals afgelegen ligging, sociaal-economische factoren, etc.

Het zou nuttig zijn om een overgangsperiode  te overwegen voor de afbouw van de hulp aan 
boeren in gebieden die niet langer voor steun in aanmerking komen.

Daarnaast moet voorzichtig worden omgesprongen met subsidies voor de aanplant van 
bossen, verlaging van premies per beboste hectare van particuliere eigenaren en verkorting 
van de periode waarover premie wordt betaald, daar dit soort veranderingen zal leiden tot een 
terugval in de aanplanting van bossen omdat bosbouw niet langer gezien zal worden als een 
renderende agrarische activiteit. Dit heeft weer andere gevolgen, zoals bijvoorbeeld grotere 
werkloosheid in de houtindustrie, die vooral in plattelandsgebieden bijzonder hard aan zal 
komen, en vermindering van mogelijkheden voor koolstofvastlegging.

Het is positief dat er steun wordt betaald voor boeren en boseigenaren/beheerders ter 
compensatie van de gemaakte kosten en de gederfde inkomsten die het gevolg zijn van de 
tenuitvoerlegging van het netwerk van natuurgebieden. Niettemin is een apart 
financieringsinstrument nodig voor Natura 2000. Er bestaat een risico dat de doelstellingen 
van Natura 2000 niet gehaald worden vanwege ontoereikende middelen.

Tenslotte stelt de rapporteur voor dat andere communautaire beleidsmaatregelen getest 
worden op hun verenigbaarheid met het beleid voor plattelandsontwikkeling, dwz dat 
geverifieerd wordt of zij niet strijdig zijn met het beleid voor plattelandsontwikkeling, en dat 
zij indien toepasselijk actief de doelstellingen van de plattelandsontwikkeling bevorderen.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:
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Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 10

(10) De programmering van de 
plattelandsontwikkeling moet in 
overeenstemming zijn met de 
communautaire en de nationale prioriteiten 
en een aanvulling vormen op de andere 
communautaire beleidstakken, waaronder 
met name het beleid inzake de 
landbouwmarkten, het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

(10) De programmering van de 
plattelandsontwikkeling moet in 
overeenstemming zijn met de 
communautaire en de nationale prioriteiten 
en een aanvulling vormen op de andere 
communautaire beleidstakken, waaronder 
met name het beleid inzake de 
landbouwmarkten, het cohesiebeleid, 
beleidsmaatregelen voor maatschappelijke 
integratie en anti-discriminatie en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

Motivering

Maatregelen voor plattelandsontwikkeling moeten gekoppeld worden aan communautaire 
beleidsmaatregelen op het gebied van maatschappelijke integratie en anti-discriminatie.

Amendement 2
Overweging 55

(55) Om een geïntegreerde en innovatieve 
aanpak te bevorderen wordt 3% van de aan 
de lidstaten toegewezen kredieten 
opgenomen in een communautaire reserve 
die bestemd is voor de LEADER-aanpak.

Schrappen

Motivering

Reservering van zulk een substantieel deel van het budget voor het LEADER-zwaartepunt kan 
de beleidsplanning voor het programma bemoeilijken en een stimulans zijn om in LEADER-
programma's de voorrang te geven aan snelle oplossingen op de korte termijn boven meer 
strategische en duurzame initiatieven op de middellange en de lange termijn.

Amendement 3
Overweging 66

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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(66) De communautaire reserve voor de 
LEADER-aanpak moet worden toegewezen 
met inachtneming van de prestaties die in 
het kader van de programma’s zijn geleverd 
wat deze aanpak betreft. De criteria voor de 
toewijzing ervan moeten 
dienovereenkomstig worden vastgesteld.

Schrappen

Motivering

Idem als bij amendement 1.

Amendement 4
Artikel 3

Het Fonds levert een bijdrage aan de 
bevordering van duurzame 
plattelandsontwikkeling in de hele 
Gemeenschap op zodanige wijze dat die 
bijdrage complementair is aan de 
beleidsvormen voor markt- en 
inkomenssteun van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, aan het cohesiebeleid en 
aan het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Het Fonds levert een bijdrage aan de 
bevordering van duurzame 
plattelandsontwikkeling in de hele 
Gemeenschap op zodanige wijze dat die 
bijdrage complementair is aan de 
beleidsvormen voor markt- en 
inkomenssteun van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, aan het cohesiebeleid, aan 
beleidsmaatregelen voor maatschappelijke 
integratie en anti-discriminatie en aan het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

Motivering

Maatregelen voor plattelandsontwikkeling moeten gekoppeld worden aan communautaire 
beleidsmaatregelen op het gebied van maatschappelijke integratie en anti-discriminatie.

Amendement 5
Artikel 6, lid 1, letter c)

c) andere geschikte instanties die 
representatief zijn voor het maatschappelijk 
middenveld, niet-gouvernementele 
organisaties, vooral op milieugebied, en 
instanties die tot taak hebben de gelijkheid 
van vrouwen en mannen te bevorderen.

c) andere geschikte instanties die 
representatief zijn voor het maatschappelijk 
middenveld, niet-gouvernementele 
organisaties, vooral op milieugebied, en 
instanties die tot taak hebben de gelijkheid 
van vrouwen en mannen te bevorderen of 
discriminatie op gronden als genoemd in 
artikel 13 van het Verdrag te bestrijden.
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Motivering

Alle vormen van discriminatie moeten inbegrepen zijn.  

Amendement 6
Artikel 8, alinea 1

De lidstaten en de Commissie bevorderen de 
gelijkheid van vrouwen en mannen in alle 
verschillende stadia die voor de 
tenuitvoerlegging van de programma’s van 
belang zijn.

De lidstaten en de Commissie bevorderen de 
gelijkheid van vrouwen en mannen en non-
discriminatie op de gronden als 
aangegeven in artikel 13 van het Verdrag
in alle verschillende stadia die voor de 
tenuitvoerlegging van de programma’s van 
belang zijn.

Motivering

Non-discriminatiemaatregelen moeten alle vormen van discriminatie bestrijken en niet alleen 
op grond van geslacht.

Amendement 7
Artikel 17, lid 1

1. Elk programma voor 
plattelandsontwikkeling wordt door de 
lidstaat opgesteld na nauw overleg met de in 
artikel 6 bedoelde partners.

1. Elk programma voor 
plattelandsontwikkeling wordt door de 
lidstaat opgesteld na nauw overleg met de in 
artikel 6 bedoelde partners. Elke lidstaat zal 
een plan voor overleg opstellen en 
publiceren, en vervolgens rapporteren over 
het verloop en de resultaten van het 
overleg.

Motivering

Er moet een uitgebreid en transparant overlegproces zijn.

Amendement 8
Artikel 19, letter c), punt iii)

iii) aan producentengroeperingen steun te 
verlenen voor activiteiten op het gebied van 
voorlichting over en afzetbevordering voor 
producten die onder een 
voedselkwaliteitsregeling vallen;

iii) aan 
coöperaties/producentengroeperingen steun 
te verlenen voor activiteiten op het gebied 
van voorlichting over en afzetbevordering 
voor producten die onder een 
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voedselkwaliteitsregeling vallen;

Motivering

Coöperaties spelen al sinds lang een doeltreffende rol in regionale ontwikkeling en deze moet 
gesteund worden.

Amendement 9
Artikel 34, letter a), punt v bis) (nieuw)

v bis) steun voor het behoud van zeldzame 
veerassen die in specifieke regio's worden 
gehouden. 

Motivering

Dit is belangrijk als intrinsieke maatregel, die waardevol is voor het milieu en voor het 
behoud van verschillende rassen.

Amendement 10
Artikel 37, lid 4, alinea 1 bis (nieuw)

In achtergestelde regio's kunnen de 
betalingen met 20% worden verhoogd, om 
te bevorderen dat van deze maatregel 
gebruik wordt gemaakt.

Motivering

Gezien het belang van agro-milieuregelingen voor het beheer van het platteland moet 
deelname aan deze regelingen ook in de toekomst gestimuleerd worden.

Amendement 11
Artikel 49, letter a), punt iv bis) (nieuw)

iv bis) steun voor een grotere participatie 
van vrouwen in de plattelandseconomie;

Motivering

Vrouwen spelen een essentiële rol in de plattelandseconomie, maar worden vaak 
geconfronteerd met specifieke problemen, zoals beperkt toegang tot kapitaal. Dit 
Amendement beoogt steun voor maatregelen om deze obstakels op te heffen.
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Amendement 12
Artikel 49, letter a), punt iv ter) (nieuw)

iv ter) steun voor ontwikkeling van de 
informatiemaatschappij.

Motivering

De informatiemaatschappij is van cruciaal belang voor de diversificatie van de 
plattelandseconomie, maar veel plattelandsgebieden hebben geen toegang tot breedband 
communicatie, satellietcommunicatie etc. Deze verordening kan de digitale kloof helpen 
overbruggen, de aantrekkelijkheid van de plattelandsgebieden voor nieuwe bedrijven helpen 
verhogen en bestaande bedrijven de mogelijkheid bieden nieuwe markten aan te boren en zo 
hun levensvatbaarheid helpen waarborgen.

Amendement 13
Artikel 49, letter b), punt i)

i) basisvoorzieningen voor de 
plattelandseconomie en -bevolking,

i) basisvoorzieningen voor de 
plattelandseconomie en -bevolking, met 
inbegrip van vervoer en infrastructuur 
zoals wegen, watervoorziening, 
afvalverwerking en energievoorziening, die 
gestimuleerd moeten worden.

Motivering

Vervoer op het platteland in dunbevolkte gebieden is een essentiële dienst en dient 
gesubsidieerd te worden binnen elk programma voor plattelandsontwikkeling.

Zonder een goede infrastructuur kan er geen evenwichtige regionale en 
plattelandsontwikkeling zijn.

Amendement 14
Artikel 52, letter c bis) (nieuw)

c bis) specifieke beroepsopleiding voor de 
toerismesector in sectoren als 
klantenservice en productontwikkeling.

Motivering

Plattelandsgebieden kunnen een natuurlijk erfgoed bieden en andere aantrekkelijke aspecten. 
De mogelijkheid van de plaatselijke toeristische sector om deze aantrekkelijke kanten op 
duurzame wijze te benutten en de toerist een ervaring van hoge kwaliteit te bieden wordt vaak 
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belemmerd door een slechte dienstverlening en/of ongeschikte productontwikkeling. Artikel 
56 refereert aan 'beroepsopleiding' maar het is van essentieel belang dat er specifiek 
verwezen wordt naar opleiding in het kader van maatregelen voor het toerisme.

Amendement 15
Artikel 58

De in artikel 49 bedoelde maatregelen 
worden bij voorkeur door middel van 
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën ten 
uitvoer gelegd.

De in artikel 49 bedoelde maatregelen 
worden bij voorkeur door middel van 
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën, met de 
actieve betrokkenheid van de plaatselijke 
instanties, ten uitvoer gelegd.

Motivering

Waarborging van actieve betrokkenheid van plaatselijke instanties in het ELFPO zal zorgen 
voor een omvattender en coherentere aanpak van de ontwikkeling van vele 
plattelandsgebieden.

Amendement 16
Artikel 66

Van de totale bijdrage uit het Fonds voor het 
programma moet ten minste 7% worden 
gereserveerd voor de tenuitvoerlegging van 
het prioritaire zwaartepunt LEADER.

Van de totale bijdrage uit het Fonds voor het 
programma moet ten minste 10% worden 
gereserveerd voor de tenuitvoerlegging van 
het prioritaire zwaartepunt LEADER.

Motivering

Het toekennen van een verhoging van 3% aan de best presterende LEADER-programma's is 
geen positieve maatregel want zou wel eens in de hand kunnen werken dat er in plaats van 
een geïntegreerde strategische aanpak van plattelandsontwikkeling meer programma's voor 
de korte termijn en snelle oplossingen worden gepresenteerd om in aanmerking te komen voor 
ruimere middelen.

Amendement 17
Artikel 67, lid 2, alinea 1

2. Op initiatief van de lidstaten kan het 
Fonds in het kader van elk programma voor 
plattelandsontwikkeling acties financieren 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en controle 
met betrekking tot de op grond van het 

2. Op initiatief van de lidstaten kan het 
Fonds in het kader van elk programma voor 
plattelandsontwikkeling acties financieren 
op het gebied van voorbereiding, beheer, 
toezicht, evaluatie, voorlichting en controle 
met betrekking tot de op grond van het 
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programma verleende bijstand. programma verleende bijstand en de 
participatie van leden van het 
partnerschap, met name het 
maatschappelijke middenveld en niet-
gouvernementele organisaties, steunen.

Motivering

De participatie van het maatschappelijke middenveld en  niet-gouvernementele organisaties 
moet gewaarborgd worden.

Amendement 18
Artikel 68, alinea 1

Overeenkomstig artikel 67, lid 1, wordt een 
Europees netwerk voor 
plattelandsontwikkeling opgericht om op 
communautair niveau een netwerk te 
vormen van de nationale netwerken en de op 
het gebied van plattelandsontwikkeling 
werkzame organisaties en overheidsdiensten.

Overeenkomstig artikel 67, lid 1, wordt 
onverwijld een Europees netwerk voor 
plattelandsontwikkeling opgericht om op 
communautair niveau een netwerk te 
vormen van de nationale netwerken en de op 
het gebied van plattelandsontwikkeling 
werkzame organisaties en overheidsdiensten.

Motivering

Bij het opzetten van netwerken moeten zich niet opnieuw de vertragingen voordoen als in de 
afgelopen programmeringsperiode bij de opzet van vele nationale netwerken van LEADER, 
LEADER+ en LEADER II.

Amendement 19
Artikel 69, lid 1

1. Elke lidstaat richt een nationaal netwerk 
voor het platteland op dat alle bij de 
plattelandsontwikkeling betrokken 
organisaties en overheidsdiensten 
bijeenbrengt.

1. Elke lidstaat richt onverwijld een 
nationaal netwerk voor het platteland op dat 
alle bij de plattelandsontwikkeling betrokken 
organisaties en overheidsdiensten 
bijeenbrengt.

Motivering

Bij het opzetten van nationale netwerken moeten zich niet opnieuw de vertragingen voordoen 
als in de afgelopen programmeringsperiode.

Amendement 20
Artikel 77, lid 1, letter a)
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a) erop toezien dat de concrete acties voor 
financiering worden geselecteerd met 
inachtneming van de voor het programma 
voor plattelandsontwikkeling geldende 
criteria en dat deze acties gedurende de 
gehele periode van uitvoering ervan in 
overeenstemming zijn met de geldende 
communautaire en nationale voorschriften 
en communautaire beleidstakken;

a) erop toezien dat de concrete acties voor 
financiering worden geselecteerd met 
inachtneming van de voor het programma 
voor plattelandsontwikkeling geldende 
criteria en dat deze acties gedurende de 
gehele periode van uitvoering ervan in 
overeenstemming zijn met de geldende 
communautaire en nationale voorschriften 
en communautaire beleidstakken; de 
geldende communautaire en nationale 
voorschriften moeten niet te stringent zijn, 
en een zekere flexibiliteit  die niet in strijd 
is met de EU-richtsnoeren toestaan;

Motivering

Gebrek aan flexibiliteit kan projecten die de moeite waard zijn in de weg staan.

Amendement 21 
Artikel 81, lid 1, alinea 3 bis (nieuw)

Er moet alles aan gedaan worden om in elk 
document  een eenvoudig en duidelijke taal 
te hanteren zodat alle personen die 
betrokken zijn bij het toezicht effectief 
kunnen bijdragen.

Motivering

Dit zorgt voor een effectievere participatie, en een grotere mogelijkheid bij te dragen aan het 
proces voor de leden van het toezichtscomité.

Amendement 22
Artikel 92

Communautaire reserve voor het prioritaire 
zwaartepunt LEADER 
1. Het bedrag dat is toegewezen aan de in 
artikel 70, lid 2, bedoelde reserve, wordt 
gebruikt om de tenuitvoerlegging van de 
LEADER-aanpak in het kader van de 
programma’s te ondersteunen.
2. De tenuitvoerlegging van de LEADER-
aanpak wordt geëvalueerd aan de hand van 

Schrappen
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objectieve criteria, waaronder:
a) de prioriteit die aan de LEADER-aanpak 
is toegekend,
b) de territoriale reikwijdte van de 
LEADER-aanpak,
c) de stand van uitvoering van het 
prioritaire zwaartepunt LEADER,
d) het hefboomeffect op particulier 
kapitaal,
e) de resultaten van de evaluaties 
halverwege de looptijd.

Motivering

De rapporteur steunt niet de oprichting van een LEADER reservefonds.
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