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BEKNOPTE MOTIVERING

Hoewel de strategische richtsnoeren in veel opzichten zijn toe te juichen, bestaat toch de indruk 
dat er een aantal problemen zijn die samenhangen met de manier waarop de richtsnoeren zijn 
ingedeeld.

In de eerste plaats is er geen sprake van een algehele doelstelling op basis waarvan de synergieën 
tussen uit hoofde van elk van de zwaartepunten genomen maatregelen kunnen worden gemeten.

In de tweede plaats is er in het kader van verschillende zwaartepunten sprake van een bepaalde 
mate van overlapping binnen en tussen de gedetailleerde richtsnoeren. Dit kan voor lidstaten
mogelijk problemen opleveren, wanneer zij moeten bepalen onder welke van de zwaartepunten 
delen van hun programma's moeten vallen. Op bepaalde punten is er ook sprake van te weinig 
duidelijkheid met betrekking tot de vraag wat precies moet worden bevorderd of tenminste moet 
worden toegestaan.

In de derde plaats is de hoofdprioriteit waarvan onder elk zwaartepunt sprake is, niet altijd 
geheel en al in overeenstemming met de strekking van de verordening van de Raad.

Bovendien lijkt tot op zekere hoogte verduidelijking nodig met betrekking tot de vraag op welke 
activiteiten de zwaartepunten zijn gericht, vooral in verband met de financieringspercentages die
uit hoofde van de verordening aan elk van de zwaartepunten zijn toegewezen.

In dit verband wordt door de rapporteur aangenomen dat:

a) zwaartepunt 1 voornamelijk betrekking heeft op diegenen die betrokken zijn bij primaire 
productie in de sectoren landbouw en bosbouw, teneinde diversificatie in zowel landbouw als 
bosbouw te bevorderen, alsmede bijdragen aan activiteiten die zullen leiden tot meer efficiency 
in de primaire productie of daar een toegevoegde waarde opleveren;

b) zwaartepunt 2 betrekking heeft op alle actoren, met inbegrip van die welke betrokken zijn bij 
primaire productie, en die betrokken zijn bij de levering van milieugoederen, zoals de 
bevordering van biodiversiteit, vergroting van duurzaamheid, instandhouding van het natuurlijke 
milieu en cultureel erfgoed;

c) zwaartepunt 3 betrekking heeft op steun voor plattelandsgemeenschappen in het algemeen, 
alsmede ten aanzien van twee aanverwante aspecten:

- in de eerste plaats bij hun economische ontwikkeling door de bevordering van zakelijke 
activiteiten die aansluiten bij de plattelandseconomie, hoofdzakelijk anders dan van primaire 
producenten, zoals secundaire productie, ondersteunende diensten voor primaire productie, de 
ontwikkeling van toerisme, ambachten en andere bedrijfsactiviteiten;

- in de tweede plaats bij de verbetering van plaatselijke voorzieningen ten einde te komen tot 
een goede kwaliteit van het bestaan en ontvolking tegen te gaan.

In beide gevallen ligt de nadruk op het potentieel van vrouwen en jongeren als economische 
actoren.

d) zwaartepunt 4, voortbouwend op het voormalige LEADER-programma, partnerschappen tot 
stand brengt van diegenen die vallen onder elk van de andere zwaartepunten met het oog op de 
totstandkoming van een coherente algehele ontwikkelingsstrategie die aansluit bij de plaatselijke 
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omstandigheden.

Hiervan uitgaande en in het licht van de hierboven geschetste problemen worden verschillende 
amendementen voorgesteld.

Onder zwaartepunt 1 zou in het belangrijkste richtsnoer meer de nadruk moeten worden gelegd 
op bevordering van innovatie en integratie in de voedselketen, zou een verwijzing naar de 
energievoorzieningsketen moeten worden toegevoegd en zou de verwijzing naar investeringen in 
fysiek en menselijk kapitaal moeten worden gezien als ondersteuning van innovatieve en 
integrerende activiteiten. De geamendeerde versie lijkt meer in overeenstemming te zijn met de 
meer gedetailleerde richtsnoeren die volgen. Ook wordt een aantal kleine wijzigingen 
voorgesteld, met name onder de streepjes 2 en 5, die tot doel hebben het soort beoogde 
maatregelen beter te illustreren.

Wat zwaartepunt 2 betreft is onder het belangrijkste richtsnoer de verwijzing naar "landbouw- en 
bosbouwsystemen met een hoge natuurwaarde" verwarrend, omdat zou kunnen worden gedacht 
dat het daarbij gaat om natuurlijk aanwezige economische waarde. Dat kan niet juist zijn, omdat 
het in de verordening gaat om gebieden die vanuit het oogpunt van dit zwaartepunt natuurlijke 
handicaps kennen. Het amendement op het richtsnoer heeft tot doel te verduidelijken dat de 
nadruk ligt op milieugoederen, met inbegrip van de bevordering van biodiversiteit en 
duurzaamheid en de instandhouding van het natuurlijke en culturele milieu. Er zijn een aantal 
kleine wijzigingen voorgesteld op bestaande streepjes, terwijl ook een nieuwe streepje is 
opgenomen waarin wordt verwezen naar het culturele en natuurlijke erfgoed.

Het onder zwaartepunt 3 voorgestelde richtsnoer betreft "de overkoepelende prioriteit 
werkgelegenheid". Dit lijkt niet in overeenstemming te zijn met de inhoud van de verordening, 
waarin ook de nadruk wordt gelegd op de kwaliteit van het bestaan, en lijkt voorbij te gaan aan 
het feit dat economische ontwikkeling een primaire aanjager is bij de totstandkoming van 
werkgelegenheid. De voorgestelde wijziging heeft tot doel beter weer te geven wat met de 
verordening lijkt te worden beoogd. Ook is een aantal verduidelijkingen aangebracht in de 
streepjes, waaronder een wijziging die tot doel heeft om een en ander meer te doen aansluiten bij 
de rol en de behoeften van vrouwen in plattelandseconomieën, met inbegrip van het vraagstuk 
(zoals reeds gesignaleerd in de resolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2003 
(P5_TA(2003)0432) over vrouwen in plattelandsgebieden in de Europese Unie) van de 
hoeveelheid onbetaald werk die door hen wordt verricht, hetgeen tot gevolg heeft dat zij niet 
beschikken over voorzieningen voor latere levensjaren. 

Wat zwaartepunt 4 betreft worden weinig wijzigingen voorgesteld, behalve dan het feit dat het 
gebruik van het woord "endogenous"in de Engelse tekst minder duidelijk uit de verf komt dan 
wenselijk wordt geacht, om welke reden tenminste voor de Engelse tekst een wijziging wordt 
voorgesteld.

In het richtsnoer betreffende de omzetting van prioriteiten in programma's zou de gelegenheid 
moeten worden aangegrepen om een verwijzing op te nemen naar ruimtelijke ordening en de rol 
van de betrokken actoren uit hoofde van artikel 6 van de verordening. Op dezelfde manier lijkt 
het wenselijk om onder het richtsnoer betreffende complementariteit van de communautaire 
instrumenten zowel TEN-T als LIFE+ toe te voegen en te erkennen dat in een aantal lidstaten op 
zowel regionaal als nationaal niveau iets zal moeten worden gedaan aan de complementariteit 
tussen verschillende fondsen.
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AMENDEMENTEN

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

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Bijlage, punt 3.1, richtsnoer, alinea 2

De middelen voor zwaartepunt 1 zijn 
bestemd voor de bevordering van een sterke 
en dynamische Europese
agrovoedingssector en zullen daarom met 
name gaan naar prioriteiten als
kennisoverdracht en innovatie in de 
voedselketen en prioritaire sectoren voor
investeringen in fysiek en menselijk 
kapitaal. 

De middelen voor zwaartepunt 1 zijn 
bestemd voor de bevordering van sterke en 
dynamische land- en bosbouwsectoren en 
zullen daarom met name gaan naar de 
tweeledige prioriteiten van bevordering van 
innovatie en integratie in de voedsel- en de 
energievoorzieningsketen en van
investeringen in fysiek en menselijk 
kapitaal, met inbegrip van de bevordering 
van het gebruik van ICT-technologieën. 

Amendement 2
Bijlage, punt 3.1, alinea 1, streepje 2

– verbetering van de integratie door de hele 
agrovoedingssector heen. De 
agrovoedingssector in Europa kan zich op 
het gebied van concurrentiekracht en 
innovatie meten met de beste ter wereld, 
maar krijgt mondiaal met steeds meer 
concurrentie te maken. De 
plattelandseconomie beschikt echter over 
meer dan voldoende capaciteit om nieuwe 
producten te ontwikkelen en op de markt te 
brengen, meer waarde in de 
plattelandsgebieden vast te houden door 
gebruik te maken van kwaliteitsregelingen, 
en het profiel van de Europese producten 
overzee te verbeteren. Het integratieproces 
zal baat hebben bij het gebruik van 
adviseringsdiensten en ondersteuning om 
bedrijven te helpen aan de communautaire 
normen te voldoen. Een op een 
marktgerichte leest geschoeide 
landbouwsector zal de positie van de 
Europese agrovoedingssector als belangrijke 
werkgever en bron van economische groei 
verder consolideren;

– verbetering van de integratie door de hele 
agrovoedingssector heen. De 
agrovoedingssector in Europa kan zich op 
het gebied van concurrentiekracht en 
innovatie meten met de beste ter wereld, 
maar krijgt mondiaal met steeds meer 
concurrentie te maken. De 
plattelandseconomie beschikt echter over 
meer dan voldoende capaciteit om nieuwe 
producten te ontwikkelen en op de markt te 
brengen en meer waarde in de 
plattelandsgebieden vast te houden door 
gebruik te maken van kwaliteitsregelingen, 
het betrekken van primaire producenten bij 
verwerkings- en afzetinitiatieven en de 
bevordering van plaatselijke detailhandel 
om het vervoer van voedingsmiddelen terug 
te dringen. Er zijn tevens mogelijkheden 
om het profiel van de Europese producten 
overzee te verbeteren, met name door de 
ontwikkeling van nichemarkten. Deze 
integratieprocessen zullen baat hebben bij 
het gebruik van adviseringsdiensten en 
ondersteuning om bedrijven te helpen aan de 

  
1 PB C .../Nog niet gepubliceerd in het PB.
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communautaire normen te voldoen en bij te 
staan bij onderzoek en verkoopbevordering. 
Een op een marktgerichte leest geschoeide 
landbouwsector zal de positie van de 
Europese agrovoedingssector als belangrijke 
werkgever en bron van economische groei 
verder consolideren;

Amendement 3
Bijlage, punt 3.1, alinea 1, streepje 4

– bevordering van dynamisch 
ondernemerschap. Met de recente 
GLB-hervormingen heeft de EU de 
voorwaarden gecreëerd voor een 
marktgerichte Europese landbouw, met 
nieuwe kansen voor landbouwbedrijven. Dit 
economische potentieel kan echter pas 
renderen, indien de nodige strategische en 
organisatorische vaardigheden worden 
ontwikkeld;

– bevordering van dynamisch 
ondernemerschap. Met de recente 
GLB-hervormingen heeft de EU de 
voorwaarden gecreëerd voor een 
marktgerichte Europese landbouw, met 
nieuwe kansen voor landbouwbedrijven. Dit 
economische potentieel kan echter pas 
renderen, indien de nodige strategische, 
zakelijke en organisatorische vaardigheden
worden ontwikkeld;

Amendement 4
Bijlage, punt 3.1, alinea 1, streepje 5

– ontwikkeling van nieuwe 
afzetmogelijkheden voor land- en 
bosbouwproducten. Nieuwe 
afzetmogelijkheden kunnen een hogere 
toegevoegde waarde bieden.
Plattelandsontwikkelingssteun voor 
investeringen en opleiding op het gebied van 
de niet voor voeding of vervoedering 
bestemde productie kan een aanvulling 
vormen op maatregelen in het kader van de 
eerste pijler, via de ontwikkeling van 
nieuwe afzetmogelijkheden voor de 
productie of via de ondersteuning van de 
ontwikkeling van het voor de productie van 
hernieuwbare energie te gebruiken materiaal,
de biobrandstoffen zelf en de 
verwerkingscapaciteit; 

– steun voor onderzoek, investeringen en 
opleiding op het gebied van de ontwikkeling 
en het gebruik van nieuwe producten, 
processen en technologieën. Deze steun kan 
een aanvulling vormen op maatregelen in het 
kader van de eerste pijler, via de 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
innovatieve productiemethoden of, 
bijvoorbeeld, van het voor de productie van 
hernieuwbare energie te gebruiken materiaal,
de biobrandstoffen zelf en de 
verwerkingscapaciteit; 

Amendement 5
Bijlage, punt 3.2, richtsnoer

Met het oog op de bescherming en 
verbetering van de natuurlijke hulpbronnen 
en het rurale landschap in de EU moeten de 
voor zwaartepunt 2 uitgetrokken middelen 

Met het oog op de bescherming en 
verbetering van de natuurlijke hulpbronnen 
en het rurale landschap in de EU moeten de 
voor zwaartepunt 2 uitgetrokken middelen 
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worden ingezet voor drie communautaire 
prioriteiten: biodiversiteit en de 
instandhouding van landbouw- en 
bosbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde, water en de
klimaatverandering. De maatregelen in het 
kader van zwaartepunt 2 moeten tot doel 
hebben deze milieudoelstellingen op elkaar 
af te stemmen, en moeten een bijdrage 
vormen tot de tenuitvoerlegging van het 
Natura 2000-netwerk in de daarin 
aangewezen landbouw- en 
bosbouwgebieden, tot de in Göteborg 
aangegane verbintenis om de achteruitgang 
van de biodiversiteit tegen 2010 een halt toe 
te roepen, tot de doelstellingen van de 
kaderrichtlijn water en tot de doelstellingen 
van het protocol van Kyoto inzake de 
mildering van de klimaatverandering.

worden ingezet voor drie communautaire 
prioriteiten: bevordering van biodiversiteit 
en het duurzame gebruik van landbouw-
en bosbouwgronden, de bestrijding van
klimaatverandering en het leveren van een 
bijdrage aan andere milieugoederen, zoals 
instandhouding van het culturele en 
natuurlijke milieu en de bevordering van 
het territoriale evenwicht. De maatregelen 
in het kader van zwaartepunt 2 moeten tot 
doel hebben deze milieudoelstellingen op 
elkaar af te stemmen, en moeten een 
bijdrage vormen tot de tenuitvoerlegging 
van het Natura 2000-netwerk in de daarin 
aangewezen landbouw- en 
bosbouwgebieden, tot de in Göteborg 
aangegane verbintenis om de achteruitgang 
van de biodiversiteit tegen 2010 een halt toe 
te roepen, tot de doelstellingen van de 
kaderrichtlijn water en tot de doelstellingen 
van het protocol van Kyoto inzake de 
mildering van de klimaatverandering.

Amendement 6
Bijlage, punt 3.2, streepje 3

– bestrijding van de klimaatverandering.
Land- en bosbouw zijn speerpuntsectoren in 
de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en andere hernieuwbare 
hulpbronnen voor bio-energie-installaties. 
Bij de ontwikkeling van deze 
energiebronnen moet rekening worden 
gehouden met de inspanningen ter 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en met het
koolstofopslageffect van bossen en 
organisch materiaal op de 
bodemsamenstelling; 

– bestrijding van de klimaatverandering.
Land- en bosbouw zijn speerpuntsectoren in 
de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en andere hernieuwbare 
hulpbronnen voor bio-energie-installaties. 
Bij de ontwikkeling van deze 
energiebronnen moet rekening worden 
gehouden met de inspanningen ter 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en met de noodzaak van 
vergroting van het koolstofopslageffect van 
bossen en organisch materiaal op de 
bodemsamenstelling; 

Amendement 7
Bijlage, punt 3.3, titel

Verbetering van de kwaliteit van het bestaan 
op het platteland en bevordering van 
diversificatie

Verbetering van de kwaliteit van het bestaan 
op het platteland en bevordering van 
diversificatie van de plattelandseconomie

Amendement 8
Bijlage, punt 3.3, richtsnoer
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De middelen voor zwaartepunt 3 moeten ten 
dienste worden gesteld van de 
overkoepelende prioriteit werkgelegenheid. 
De maatregelen in het kader van 
zwaartepunt 3 moeten vooral tot doel hebben 
de capaciteitsopbouw, het verwerven van 
vakkundigheid en de organisatie van de 
ontwikkeling van lokale strategieën te 
bevorderen, en moeten ervoor helpen zorgen 
dat het platteland voor de volgende 
generaties aantrekkelijk blijft. Wanneer 
initiatieven ter bevordering van opleiding, 
voorlichting en ondernemerschap worden 
genomen, moet aandacht worden besteed 
aan de specifieke behoeften van vrouwen en 
jongeren.

De middelen voor diversificatie van de 
plattelandseconomie en maatregelen ter 
verbetering van de kwaliteit van het bestaan
in plattelandsgebieden onder zwaartepunt 3
moeten ten dienste worden gesteld van de 
overkoepelende prioriteit betreffende 
bevordering van de ontwikkeling van 
evenwichtige en geïntegreerde economieën 
in plattelandsgebieden ter verbetering van 
de kwaliteit van het bestaan en met het oog 
op het scheppen van nieuwe 
werkgelegenheid. De maatregelen in het 
kader van zwaartepunt 3 moeten vooral tot 
doel hebben de capaciteitsopbouw, het 
verwerven van vakkundigheid en de 
organisatie van de ontwikkeling van lokale 
strategieën te bevorderen, en moeten ervoor 
helpen zorgen dat het platteland voor de 
volgende generaties aantrekkelijk blijft. 
Wanneer initiatieven ter bevordering van 
opleiding, voorlichting en ondernemerschap 
worden genomen, moet specifiek aandacht
worden besteed aan de opheffing van 
belemmeringen voor diegenen voor wie de 
toegang tot de arbeidsmarkt momenteel 
moeilijk is in verband met hun geslacht of 
leeftijd of als gevolg van een handicap.

Amendement 9
Bijlage, punt 3.3, streepje 2

– bevordering van de arbeidsparticipatie 
van vrouwen. Lokale initiatieven voor de 
ontwikkeling van het kinderopvangaanbod 
kunnen de werkgelegenheidskansen van 
vrouwen en de toegang van vrouwen tot de 
arbeidsmarkt vergemakkelijken. Men denke 
in dit verband bijvoorbeeld aan de bouw 
van opvanginfrastructuur, eventueel 
gecombineerd met initiatieven ter 
bevordering van de oprichting van kleine, 
in de plattelandseconomie ingebedde 
bedrijven;

– verbetering van de kwaliteit van het 
bestaan van vrouwen in 
plattelandsgebieden en bevordering van
hun participatie op de officiële 
arbeidsmarkt. Men denke bijvoorbeeld aan
initiatieven betreffende de ontwikkeling van 
kwalitatief hoogstaande faciliteiten voor 
kinderopvang en andere 
zorgvoorzieningen, het bieden van 
opleidingsmogelijkheden en toegang tot 
microkredieten voor de oprichting van 
bedrijven en de totstandbrenging en 
ontwikkeling van netwerken van vrouwen;
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Amendement 10
Bijlage, punt 3.3, streepje 2 bis (nieuw)

– maatregelen om ontvolking van 
plattelandsgebieden tegen te gaan, met 
name voor wat betreft jongeren, door 
verbetering van plaatselijke voorzieningen, 
toegang tot diensten en de beschikbaarheid 
van culturele en vrijetijdsactiviteiten;

Amendement 11
Bijlage, punt 3.3, streepje 6

– de ontwikkeling van het aanbod en het 
innovatieve gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen kan bijdragen tot het 
ontstaan van nieuwe afzetmarkten voor land-
en bosbouwproducten, tot de verlening van 
lokale diensten en tot de diversificatie van 
de plattelandeconomie;

– de ontwikkeling van het aanbod en het 
innovatieve gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen kan bijdragen tot het 
ontstaan van nieuwe afzetmarkten voor land-
en bosbouwproducten, tot de verlening van 
lokale diensten en tot de diversificatie van 
de plattelandeconomie, terwijl bovendien 
een bijdrage wordt geleverd aan het 
opvangen van de gevolgen van 
klimaatverandering;

Amendement 12
Bijlage, punt 3.3, streepje 7

– bevordering van de ontwikkeling van de 
toeristische sector. In een groot aantal 
plattelandsgebieden is toerisme een 
belangrijke groeisector. Een toename van het 
ICT-gebruik voor reserveringen, reclame, 
marketing, het ontwerpen van diensten en 
recreatiemogelijkheden kan het aantal 
bezoekers en de duur van hun bezoek doen 
stijgen, vooral wanneer verdere informatie 
over kleinschalige voorzieningen wordt 
aangeboden en het agritoerisme wordt
aangemoedigd;

– bevordering van de ontwikkeling van de 
toeristische sector. In een groot aantal 
plattelandsgebieden is toerisme een 
belangrijke groeisector. Een toename van het 
ICT-gebruik voor reserveringen, reclame, 
marketing, het ontwerpen van diensten en 
recreatiemogelijkheden kan het aantal 
bezoekers en de duur van hun bezoek doen 
stijgen, vooral wanneer verdere informatie 
over kleinschalige voorzieningen wordt 
aangeboden en het agritoerisme, alsmede 
andere vormen van ecologisch duurzaam 
toerisme en sporttoerisme worden
aangemoedigd;

Amendement 13
Bijlage, punt 3.3, streepje 8 bis (nieuw)

– instandhouding en opwaardering van het 
natuurlijke en culturele erfgoed. Het 
natuurlijke en culturele erfgoed moet een 
cruciale rol spelen, niet alleen ter 
bescherming van het plattelandsmilieu,
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maar ook bij het aantrekken van toeristen 
en de instandhouding van een hoge 
kwaliteit van het bestaan voor diegenen die 
in plattelandsgebieden wonen. 
Investeringen zijn daarom van wezenlijk 
belang voor de bescherming en het beheer 
van Natura 2000-lokaties en andere 
plaatsen en gebouwen met een grote 
natuurlijke en culturele waarde.

Amendement 14
Bijlage, punt 3.4, richtsnoer

De middelen voor zwaartepunt 4 (Leader) 
staan ten dienste van de prioriteiten van de 
zwaartepunten 1, 2, en – vooral – 3, maar 
zijn tevens van groot belang voor de 
verbetering van het bestuur en de 
verwezenlijking van het reeds in de 
plattelandsgebieden aanwezige 
ontwikkelingspotentieel.

De middelen voor zwaartepunt 4 (Leader) 
staan ten dienste van de prioriteiten van de 
zwaartepunten 1, 2, en – vooral – 3, maar 
zijn tevens van groot belang voor de 
verbetering van het bestuur en de 
verwezenlijking van het reeds ter plaatse
aanwezige ontwikkelingspotentieel.

Amendement 15
Bijlage, punt 3.4, alinea 2, streepje 4 bis (nieuw)

– bevordering van de samenwerking tussen 
plaatselijke actiegroepen binnen 
verschillende lidstaten en tussen deze en 
soortgelijke groeperingen in derde landen.

Amendement 16
Bijlage, punt 3.5, richtsnoer

De lidstaten moeten erop toezien dat in hun 
nationale strategieën de synergieën tussen en 
binnen de zwaartepunten worden 
geoptimaliseerd en contradicties worden 
voorkomen. Voorts moeten ze nadenken 
over hoe rekening kan worden gehouden met 
– enerzijds – andere, reeds bestaande 
communautaire strategieën als het Europees 
actieplan voor biologisch voedsel en 
biologische landbouw, de mededeling van de 
Commissie over hernieuwbare 
energiebronnen, de mededeling van de 
Commissie over klimaatverandering en de 
noodzaak om op de vermoedelijke gevolgen 
voor land- en bosbouw te anticiperen en het 
verslag van de Commissie over de 
bosbouwstrategie voor de Europese Unie, en 

De lidstaten moeten in hun nationale 
strategieën kiezen voor een geïntegreerde 
aanpak in het kader waarvan sprake is van 
adequate ruimtelijke ordening en 
optimalisering van de synergieën tussen de 
zwaartepunten en moeten streven naar een 
zo breed mogelijke inschakeling van alle 
desbetreffende organen overeenkomstig het 
partnerschapsbeginsel als bedoeld in artikel 
6 van de verordening van de Raad. Voorts 
moeten ze nadenken over hoe rekening kan 
worden gehouden met – enerzijds – andere, 
reeds bestaande communautaire strategieën 
als het Europees actieplan voor biologisch 
voedsel en biologische landbouw, de 
mededeling van de Commissie over 
hernieuwbare energiebronnen, de 
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– anderzijds – nog vast te stellen 
thematische milieustrategieën. 

mededeling van de Commissie over 
klimaatverandering en de noodzaak om op 
de vermoedelijke gevolgen voor land- en 
bosbouw te anticiperen en het verslag van de 
Commissie over de bosbouwstrategie voor 
de Europese Unie, en – anderzijds – nog vast 
te stellen thematische milieustrategieën. 

Amendement 17
Bijlage, punt 3.6, richtsnoer

Er dient te worden gestreefd naar synergie 
tussen het structuur-, werkgelegenheids- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid. De lidstaten 
moeten het in dat verband als hun taak zien 
om te waken over de complementariteit en 
de samenhang van de acties die worden 
gefinancierd uit het EFRO, het cohesiefonds, 
het ESF, het EVF en het ELFPO. De 
belangrijkste criteria om de uit verschillende 
fondsen gefinancierde acties duidelijk van 
elkaar te scheiden en te coördineren, moeten 
in het nationale strategische 
referentiekader/nationale strategieplan 
worden verankerd. 

Er dient te worden gestreefd naar synergie 
tussen het structuur-, werkgelegenheids- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid. De lidstaten 
moeten het in dat verband als hun taak zien 
om te waken over de complementariteit en 
de samenhang van de acties die worden 
gefinancierd uit TEN-T, LIFE+, het EFRO, 
het cohesiefonds, het ESF, het EVF en het 
ELFPO. De belangrijkste criteria om de uit 
verschillende fondsen gefinancierde acties 
duidelijk van elkaar te scheiden en te 
coördineren, moeten in het regionale of 
nationale strategische 
referentiekader/regionale of nationale 
strategieplan, naar gelang van de betrokken 
lidstaat, worden verankerd. 


