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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de complementariteit en de coördinatie van het cohesiebeleid met maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling
(2008/2100(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de artikelen 158 en 159 van het EG-Verdrag,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds1, en met name op artikel 9 daarvan,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake 
steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)2,

– gezien Besluit 2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende communautaire 
strategische richtsnoeren inzake cohesie3,

– gezien Besluit 2006/144/EG van de Raad van 20 februari 2006 inzake communautaire 
strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-
2013)4,

– gelet op de Territoriale Agenda van de Europese Unie en het eerste actieprogramma voor 
de uitvoering van de Territoriale Agenda van de Europese Unie,

– gezien het feit dat de Commissie een groenboek over territoriale cohesie voorbereidt,

– gezien de analyse van het Europees Waarnemingsnetwerk voor de ruimtelijke ordening 
(ESPON) getiteld "Territorial Futures – Spatial scenarios for Europe" (toekomstscenario´s 
voor het Europese grondgebied),

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0000/2008),

A. overwegende dat nog nauwkeurig moet worden omschreven wat een plattelandsgebied is 
op basis van de kenmerken en ontwikkelingsdoelstellingen van een dergelijk gebied,

B. overwegende dat de plattelandsgebieden in de Europese Unie zeer sterk van lidstaat tot 
lidstaat verschillen en dat, ondanks de demografische en economische ontwikkeling van 

                                               
1 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.
2 PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1. 
3 PB L 291 van 21.10.2006, blz. 11.
4 PB L 55 van 25.2.2006, blz. 20.
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de plattelandsgebieden in een groot aantal West-Europese landen, het in de nieuwe 
lidstaten doorgaans om gebieden gaat met een bevolking die wegtrekt naar de steden of
zich probeert om te scholen,

C. overwegende dat het een van de ontwikkelingsdoelstellingen van de Unie is om de sociale 
structuren te moderniseren, met inbegrip van de werkgelegenheidsstructuren,

D. overwegende dat het mogelijk is om de territoriale cohesie te vergroten door het 
inkomensniveau per inwoner en de werkgelegenheidsstructuren in plattelandsgebieden en 
stedelijke gebieden op één lijn te brengen,

E. overwegende dat de evolutie van de stijgende voedselprijzen de druk heeft verminderd om 
de landbouwproductie te beperken,

F. overwegende dat de hervorming van het structuurbeleid voor de periode 2007-2013 
veranderingen met zich heeft meegebracht ten aanzien van de financiële regelingen en de 
basis waarop in het kader van dit beleid bijstand wordt verleend, evenals de oprichting van 
het nieuwe Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) dat 
onderdeel is van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en losgekoppeld werd van 
het cohesiebeleid,

G. overwegende dat de sleutel tot het succes van het ELFPO bij de aanvulling van de 
financiering van zijn activiteiten door de structuurfondsen van de Unie ligt, dus bij een 
adequate coördinatie van de bijstand uit de verschillende fondsen, met name het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds (CF) en het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), en de complementariteit daarvan,

H. overwegende dat de oprichting van het ELFPO, alsook het feit dat de financiering van 
niet-agrarische activiteiten niet meer onder het cohesiebeleid valt en dat er een breder 
perspectief ontstaat ten aanzien van regionale ontwikkeling, ertoe kunnen leiden dat 
sommige doelstellingen (bijvoorbeeld milieubescherming en onderwijs) elkaar óf 
overlappen óf helemaal niet meer voorkomen,

I. overwegende dat, gezien de budgettaire beperkingen, het risico bestaat dat de vanuit het 
EFRO beschikbare middelen grotendeels gebruikt zullen worden om het 
concurrentievermogen in de grotere stedelijke centra of de meest dynamische regio's te 
bevorderen, terwijl de financiering vanuit het ELFPO met name gericht zal zijn op het 
verbeteren van het concurrentievermogen in de landbouw, waardoor het mogelijk is dat de 
uitgaven voor de ondersteuning van niet-agrarische activiteiten en de ontwikkeling van het 
midden- en kleinbedrijf in plattelandsgebieden door geen van beide fondsen worden 
gedekt,

J. overwegende dat de doelstellingen van het plattelandsontwikkelingsbeleid niet in strijd 
hoeven te zijn met de doelstellingen van Lissabon, mits deze ontwikkeling gebaseerd is op 
de toepassing van het mechanisme van het relatieve concurrentievermogen (betere kosten-
batenverhouding), met name in de plaatselijke voedselverwerkingsindustrie en de 
ontwikkeling van infrastructuur en dienstverlening, zoals toerisme, onderwijs en 
milieubescherming,
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1. is van mening dat de traditionele criteria voor het onderscheid tussen plattelandsgebieden 
en stedelijke gebieden (lagere bevolkingsdichtheid, andere werkgelegenheidsstructuur, 
lager inkomensniveau en slechtere toegang tot publieke goederen en diensten) een 
onvolledig beeld geven van de situatie; is met het oog hierop van mening dat vanuit het 
oogpunt van territoriale cohesie niet een lagere bevolkingsdichtheid het doorslaggevende 
kenmerk zou moeten zijn, maar wel het inkomen per hoofd van de bevolking;

2. is van oordeel dat er met het oog op de ontwikkeling van de plattelandsgebieden in de 
Europese Unie, die ongeveer 80 procent van haar grondgebied beslaan en per lidstaat zeer
sterk verschillen, een aangepaste en geïntegreerde aanpak nodig is;

3. is van oordeel dat het voor de correcte uitvoering van het plattelandsontwikkelingsbeleid 
van wezenlijk belang is dat er rekening wordt gehouden met de bestaande natuurlijke 
hulpbronnen en het specifieke karakter van een gebied;

4. verzoekt de lidstaten en de regionale autoriteiten om in samenwerking met de Europese 
Unie een transparante strategie voor plattelandsontwikkeling voor de lange termijn uit te 
werken op zowel nationaal als regionaal niveau, teneinde de prioriteiten en doelstellingen 
in de plattelandsontwikkeling duidelijk te kunnen vaststellen en het gebruik van de 
verschillende beschikbare financieringsbronnen daaraan aan te passen;

5. is van mening dat het plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme invloed heeft op de 
territoriale cohesie en dat bekeken moet worden in hoeverre het gegrond is om de 
maatregelen voor plattelandsontwikkeling te scheiden van het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid;

6. is van mening dat het alleen mogelijk is om het plattelandsontwikkelingsbeleid te 
koppelen aan het cohesie- en regionaal ontwikkelingsbeleid als de plattelandsontwikkeling 
voldoende wordt gefinancierd en dat deze financiering wordt toegepast in 
overeenstemming met de prioriteiten die voor plattelandsgebieden zijn opgesteld, waarbij 
de financiering van maatregelen voor plattelandsontwikkeling niet ten koste mag gaan van 
de middelen die bestemd zijn voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers;

7. verzoekt de Commissie gedetailleerde gegevens te verstrekken met betrekking tot het 
gebruik van het ELFPO en de structuurfondsen in plattelandsgebieden, alsook te 
onderzoeken of de invoering van de scheiding tussen het ELFPO en de structuurfondsen 
daadwerkelijk tot een effectiever gebruik van de beschikbare middelen heeft geleid;

8. benadrukt dat het inkomensniveau per inwoner en de toegang tot publieke goederen en 
diensten de grootste uitdagingen voor de territoriale cohesie blijven en dat hierin op zeer 
effectieve wijze verbetering kan worden gebracht via de ondersteuning van niet-agrarische 
activiteiten in plattelandsgemeenschappen;

9. roept de Commissie en de lidstaten op passende steun te verlenen aan projecten die gericht 
zijn op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal, met de nadruk op de mogelijkheid 
voor plattelandsbewoners om zich om te scholen en hun beroepsvaardigheden te 
verbeteren;

10. merkt op dat kleine en middelgrote ondernemingen van groot belang zijn voor de 
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ontwikkeling van plattelandsgebieden en in aanzienlijke mate bijdragen tot het 
wegwerken van de verschillen tussen regio's en plaatselijke gemeenschappen, en verzoekt 
de Commissie, de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten het ondernemerschap in 
plattelandsgebieden ook te bevorderen door minder administratieve en wettelijke 
belemmeringen op te leggen;

11. onderkent dat de problemen bij de uitvoering van het plattelandsontwikkelingsbeleid 
voortkomen uit de scheiding van het sectorale beleid van het territoriale cohesiebeleid en 
de scheiding van de economische en sociale aspecten van beide beleidsvormen, evenals 
uit de talrijke modellen voor de organisatie van de bevoegdheden en de coördinatie van 
het beleid in de lidstaten;

12. is van mening dat de Europese Commissie, voorafgaand aan de hervorming van de 
financiering voor de plattelandsgebieden, een grondige evaluatie moet uitvoeren van de 
invloed van het GLB op de regionale ontwikkeling in de context van de territoriale 
cohesie en een inventaris van goede praktijken moet opstellen met betrekking tot het 
globale beleid in plattelandsgebieden;

13. verzoekt de Raad een gezamenlijke Raad bijeen te roepen van de ministers van Landbouw 
en Regionale Ontwikkeling om te bespreken wat de beste methoden zijn om het 
cohesiebeleid en de ontwikkeling van de plattelandsgebieden op elkaar af te stemmen;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten voor het plattelandsontwikkelingsbeleid de open 
coördinatiemethode toe te passen op het niveau van de Unie;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

De hervorming van het structuurbeleid voor de periode 2007-2013 heeft veranderingen met 
zich meegebracht ten aanzien van de financiële regelingen en de basis waarop in het kader 
van dit beleid bijstand wordt verleend.
Een belangrijke verandering was het nieuwe Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) dat onderdeel is van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB).
Hoewel in de financiële vooruitzichten voor 2000-2006 de financiering van 
plattelandsontwikkeling werd ondergebracht bij de structuurfondsen en het cohesiebeleid, en 
werd losgekoppeld van de financiering in het kader van het GLB, maakt het ELFPO in het 
nieuwe financiële kader voor 2007-2013 deel uit van toewijzingen in het kader van het GLB 
en valt het daardoor niet meer onder het cohesiebeleid.
Met het scheiden van het ELFPO van de structuurfondsen en de koppeling ervan aan het GLB 
hadden de wetgevers zich ten doel gesteld het gebruik van dit type financiering te
vereenvoudigen en het gemakkelijker te maken om in plattelandsgebieden een geïntegreerde 
aanpak te volgen.
De sleutel tot het succes van deze veranderingen lag echter bij een adequate coördinatie van 
de bijstand uit de verschillende fondsen, met name het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds (CF) en het Europees Sociaal Fonds (ESF), en de
complementariteit daarvan.
Nu deze veranderingen zijn ingevoerd, rijst de vraag of deze scheiding daadwerkelijk tot een 
effectiever gebruik van de beschikbare middelen heeft geleid. 
De koppeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan de financiering van
plattelandsontwikkeling is slechts een schijnbare vereenvoudiging van begrotingsregelingen. 
In werkelijkheid betekent het dat de financiering van niet-agrarische activiteiten niet 
meer onder het cohesiebeleid valt en dat er een breder perspectief ontstaat ten aanzien 
van regionale ontwikkeling, en dientengevolge dat op beide terreinen sommige 
doelstellingen (bijvoorbeeld milieubescherming en onderwijs) elkaar óf overlappen óf 
niet meer voorkomen.
Er bestaat daarom een risico dat, gezien de huidige budgettaire beperkingen, de vanuit het 
EFRO beschikbare middelen grotendeels gebruikt zullen worden om het
concurrentievermogen in de grotere stedelijke centra of de meest dynamische regio's te 
bevorderen, terwijl de financiering vanuit het ELFPO met name gericht zal zijn op het 
verbeteren van het concurrentievermogen in de landbouw.
In deze situatie zouden de uitgaven voor de ondersteuning van niet-agrarische activiteiten en 
de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf in plattelandsgebieden door geen van beide
fondsen worden gedekt.

Er zou ook een tekort aan middelen kunnen ontstaan voor de financiering van openbare 
basisvoorzieningen en investeringen in de infrastructuur in plattelandsgebieden, waaraan het
Cohesiefonds ook dient bij te dragen.
Tegen deze achtergrond wordt het van groot belang om met een transparante strategie voor 
plattelandsontwikkeling voor de lange termijn te komen op zowel nationaal als regionaal 
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niveau, teneinde de prioriteiten en doelstellingen in de plattelandsontwikkeling duidelijk te 
kunnen vaststellen en het gebruik van de verschillende beschikbare financieringsbronnen 
daaraan aan te passen.
Voor een koppeling tussen de tweede pijler en maatregelen in het kader van het cohesiebeleid 
zou er echter sprake dienen te zijn van een nauwe coördinatie van activiteiten op nationaal 
niveau.

Voorts moeten de bijkomende factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling en de wijze 
van financiering van plattelandsontwikkeling nader worden bekeken.

1. Wat een plattelandsgebied is, moet nog nauwkeurig worden omschreven. Dit betekent dat 
wanneer we over plattelandsontwikkeling spreken, het van wezenlijk belang is om na te 
denken over hoe plattelandsgebieden kunnen worden omschreven op basis van hun 
kenmerken en ontwikkelingsdoelstellingen.
Traditioneel onderscheidden plattelandsgebieden zich van stedelijke gebieden door hun 
lagere bevolkingsdichtheid, andere werkgelegenheidsstructuur, lagere inkomensniveau en 
slechtere toegang tot publieke goederen. Vanuit het oogpunt van territoriale cohesie zou 
een lagere bevolkingsdichtheid niet het doorslaggevende kenmerk moeten zijn.
Een van de ontwikkelingsdoelstellingen van de Unie is om de sociale structuren te 
moderniseren, met inbegrip van de werkgelegenheidsstructuren. Het is bijgevolg mogelijk 
om de territoriale cohesie te vergroten door de werkgelegenheidsstructuren in 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden op één lijn te brengen. Het inkomensniveau 
en de toegang tot publieke goederen blijven daardoor de grootste uitdagingen voor 
de territoriale cohesie en hierin kan op zeer effectieve wijze verbetering worden 
gebracht via ondersteuning van niet-agrarische activiteiten in 
plattelandsgemeenschappen. De financiering van maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling mag echter niet ten koste gaan van de middelen die bestemd 
zijn voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers.

2. In de komende jaren kunnen er belangrijke wijzigingen in het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) worden verwacht. De eerste gelegenheid om wijzigingen door te 
voeren zou de "health check" van het GLB kunnen zijn. In vorige discussies over de 
structuur van het GLB overheerste de opvatting dat deze middelen de diversificatie van de 
economie van de EU versterken zonder het concurrentievermogen te vergroten. Op basis 
van het huidige financiële beleid van de Unie is deze opvatting gedeeltelijk 
gerechtvaardigd, maar het hangt er echt van af hoe de communautaire middelen worden 
besteed. Met name de doelstellingen van het plattelandsontwikkelingsbeleid hoeven niet 
in strijd te zijn met de doelstellingen van Lissabon, mits deze ontwikkeling gebaseerd is 
op de toepassing van het mechanisme van het relatieve concurrentievermogen (betere 
kosten-batenverhouding), met name in de plaatselijke voedselverwerkingsindustrie en de 
ontwikkeling van infrastructuur en diensten, zoals toerisme, onderwijs en 
milieubescherming.

3. Met betrekking tot het ELFPO werden voor de periode 2007-2013 de volgende 
prioriteiten vastgesteld: 1. Verbetering van het concurrentievermogen van de land- en 
bosbouwsector. 2. Verbetering van het milieu en het platteland. 3. Verbetering van de 
kwaliteit van het bestaan op het platteland en bevordering van diversificatie van de 
plattelandseconomie. 4. Ontwikkeling van de plaatselijke capaciteit voor werkgelegenheid 
en diversificatie (LEADER). De vraag is echter of de tweede pijler van het GLB een 
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"politiek correct" mechanisme voor indirecte landbouwsteun moet blijven. Moeten 
de middelen ook worden ingezet voor begunstigden op het platteland buiten de 
landbouwsector en begunstigden die, hoewel zij op het platteland blijven wonen, 
vanuit de landbouw naar andere beroepssectoren overstappen? Indien 
plattelandsontwikkeling onderdeel blijft van het GLB, zou dat dan niet betekenen 
dat landbouwers de eerdere financieringswijzen van de Unie worden ontnomen?

4. Gezien de inspanningen om het gemeenschappelijke karakter van het GLB in stand te 
houden, zal de omvang van de rechtstreekse betalingen aan de landbouw (eerste pijler) en 
het aandeel van de nationale cofinanciering een van de belangrijkste geschilpunten in het 
GLB-debat zijn. Het voorstel van de Commissie om de directe steun aan grote 
landbouwbedrijven te beperken en de tweede pijler van het GLB (d.w.z. 
plattelandsontwikkeling) te versterken door het modulatiepercentage te verhogen, dient in 
overweging te worden genomen. 

5. De problemen bij de uitvoering van het plattelandsontwikkelingsbeleid komen voort uit de 
scheiding van het sectorale beleid van het territoriale cohesiebeleid en de scheiding van de 
economische en sociale aspecten van beide beleidsvormen. Dit verklaart de zichtbare
nadruk tot dusver op de verdeling van de verantwoordelijkheden in plaats van op de
coördinatie van activiteiten. Maar de bedoeling van coördinatie is nu juist om een
gecombineerde aanpak bij het gebruik van middelen te garanderen. In de 
afzonderlijke lidstaten bestaan verschillende modellen voor de coördinatie van activiteiten 
die verband houden met de toewijzing van middelen voor maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling. Het gaat te ver om te beweren dat de oplossing van één bepaald
land model zou kunnen staan voor andere landen. Het ziet ernaar uit dat politieke wil 
doorslaggevender zou kunnen zijn voor succes dan de een of andere organisatorische 
regeling.
Een geschikte oplossing zou daarom kunnen zijn om de open coördinatiemethode toe 
te passen op dit aspect van samenwerking op het niveau van de Unie.

Niettemin moet duidelijk worden gemaakt dat het plattelandsontwikkelingsbeleid een enorme 
invloed heeft op de territoriale cohesie. Om die reden lijkt het niet te rechtvaardigen om de
maatregelen voor plattelandsontwikkeling te scheiden van het cohesie- en regionaal 
ontwikkelingsbeleid. Dit beleid biedt meer mogelijkheden dan het GLB om de niet-agrarische 
problemen in verband met plattelandsontwikkeling op te lossen, bijvoorbeeld het omscholen 
van mensen voor werk in productievere economische sectoren.
Desondanks is het alleen mogelijk om het plattelandsontwikkelingsbeleid te koppelen aan het 
cohesie- en regionaal ontwikkelingsbeleid als de plattelandsontwikkeling voldoende wordt 
gefinancierd. Deze financiering moet dan worden toegepast in overeenstemming met de 
prioriteiten die voor plattelandsgebieden zijn opgesteld.
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