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FORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

A. der henviser til, at den fælles landbrugspolitiks anden søjle (udvikling af landdistrikter) er 

af væsentlig betydning for at bevare og styrke den samfundsmæssige og territoriale 

samhørighed og derfor fortsat skal sikres efter 2020 og beskyttes og udvides i den fælles 

landbrugspolitiks næste reformrunde; 

B. der henviser til, at landdistrikterne ofte er isolerede og lider under mangler, der 

underminerer udviklingen af infrastruktur og landbrugsproduktionen; der henviser til, at 

der skal tages hensyn til regionernes respektive specialiteter, kendetegn og forskelle, og at 

det er nødvendigt at gøre små og mellemstore landbrug mere konkurrence- og 

levedygtige, tilskynde til iværksættervirksomhed og jobskabelse og bremse affolkningen 

af landdistrikterne og landbobefolkningens aldring; 

C. der henviser til betydningen af at styrke og støtte den traditionelle europæiske 

produktionsmodel og støtte den i overgangen til innovative, ressourceeffektive 

produktionsmetoder, der er tilpasset klimaændringerne, og som er baseret på små og 

mellemstore familielandbrug, som garanti for landbrugets levedygtighed og samfunds- og 

miljømæssige bæredygtighed; 

D. der henviser til, at landbruget i visse regioner såsom bjerg- og ø-områder er den vigtigste 

økonomiske aktivitet, og at udviklingen af landbruget har afgørende betydning for at nå 

målene for territorial samhørighed 

E. der henviser til, at EU's samhørighedspolitik spiller en væsentlig rolle for, at der kan 

opnås social, økonomisk og territorial samhørighed og et landbrug, der har flere strenge at 

spille på;  

F. der henviser til, at den nuværende krise i landbrugssektoren, den manglende rentabilitet 

med indtægtstab og øget ustabilitet i priserne som følge af ulige indkomstforhold igennem 

hele fødevareforsyningskæden, har ført til, at der mellem 2005 og 2010 er forsvundet 2,4 

millioner landbrugsbedrifter i EU, heraf de fleste små bedrifter, hvilket har medført tab af 

et stort antal arbejdspladser i landdistrikterne;  

G. der henviser til, at denne sektor har behov for yderligere omstrukturering for at forbedre 

landbrugernes forhandlingsposition i forsyningskæden og fremme og styrke en 

klimatilpasset og miljøvenlig produktion, der forbedrer jordkvaliteten, beskytter 

biodiversiteten og dermed sikrer Europas fødevareforsyningssikkerhed på lang sigt; 

H. der henviser til, at sektoren ud over støtte fra begge søjler (udvikling af landdistrikter og 

direkte betalinger) har brug for en række forskellige redskaber, herunder finansielle 

instrumenter og tilskud; 

I. der henviser til, at selv om nogle hævder, at finansielle instrumenter navnlig bør anvendes 

i mindre udviklede regioner for at bidrage til at frigøre deres udviklingspotentiale, er den 

private sektors interesse for at engagere sig i virkeligheden temmelig beskeden som følge 
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af manglen på finansielt levedygtige projekter i sådanne regioner; 

1. fremhæver den rolle, der spilles af de finansielle instrumenter under Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og de potentielle fordele, de 

giver for mikrovirksomheder, små og mellemstore landbrugsbedrifter og virksomheder i 

landdistrikterne, hvad enten det er i form af lån, garantier eller kapitalfonde, hvorved 

kreditadgangen forbedres, samtidig med at der tages hensyn til principperne om forsigtig 

långivning;  

2. noterer sig ikke desto mindre, at de potentielle fordele ved disse instrumenters 

løftestangseffekt ikke er blevet udnyttet fuldt ud; 

3. påpeger, at manglende rentabilitet og manglende adgang til land ud over den manglende 

adgang til kredit i mange situationer udgør en investeringshindring, især for unge 

landbrugere, små landbrugere og nyetablerede landbrugere og SMV'er i landdistrikterne, 

enten på grund af høje omkostninger eller omfanget af de garantier, som finanssektoren 

kræver, hvilket er en hæmsko for innovation og konkurrenceevne både på bedriftsniveau 

og i økonomien i landdistrikterne generelt; 

4. understreger, at finansielle instrumenter og tilskud skal koordineres effektivt for at 

stimulere investeringen, navnlig i innovation inden for landbruget, og efterlyser politikker, 

der letter adgangen til kredit for unge landbrugere og små landbrugsbedrifter; 

5. bemærker, at anvendelsesniveauet for de finansielle instrumenter under den fælles 

landbrugspolitik hidtil har været beskeden, og opfordrer derfor til, at der overvejes 

yderligere foranstaltninger til at sikre, at de muligheder, som disse instrumenter giver, er 

bedre tilpasset til landbrugssektoren og forenkler procedurerne yderligere; mener 

imidlertid, at der også skal tages hensyn til de væsentlige lån, som landbrugerne allerede 

har optaget for at supplere de midler, de modtager inden for rammerne af den anden søjle; 

6. bemærker, at komplekse regler gør finansieringen i landbrugssektoren mindre attraktiv, og 

understreger, at der er behov for rimelige betingelser for at undgå unødige administrative 

byrder; 

7. mener derfor, at der bør tilvejebringes information om og undervisning i finansielle 

instrumenter på regionalt niveau for at øge kendskabet til disse finansielle muligheder, og 

understreger, at medlemsstaterne og de regionale myndigheder har en afgørende rolle at 

spille med hensyn til at fremme og formidle oplysninger om disse muligheder til 

landbosamfund, landbrugere og SMV'er, samtidig med at der tilskyndes til udveksling af 

bedste praksis; 

8. tilskynder til, at regionale og lokale myndigheder i højere grad inddrages i fordelingen og 

anvendelsen af midler, hvilket er væsentligt for at forbedre landbrugernes position, og 

henviser atter til Leader-programmets betydning i denne forbindelse; 

9. noterer sig de forskellige fordele og ulemper ved tilskud og finansielle instrumenter og 

hvad de betyder for sektoren med hensyn til adgang, kompleksitet, risiko, 

implementeringsomkostninger og deres anvendelighed til at imødegå specifikke 

udfordringer eller opfylde bredere udviklingsmål; 
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10. understreger disse instrumenters supplerende karakter i forhold til indkomststøtte og 

henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt at undgå, at førstnævnte erstatter 

sidstnævnte, hvilket ville være til alvorlig skade for landbruget og landdistrikterne; 

understreger, at tilskudsfinansiering fortsat vil være væsentlig for at opfylde ELFUL-

målene, hvilket betyder, at tilskud og finansielle instrumenter skal anvendes sammen på 

en afbalanceret måde i politikken for udvikling af landdistrikterne for at kunne forbedre 

projektresultaterne; 

11. understreger betydningen af en fortsat blanding af tilskud, finansielle instrumenter og 

støtte, der skal tilbagebetales, som en effektiv form for støtte til konkurrencedygtighed og 

samhørighed i landdistrikterne; 

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at der undgås forsinkelser i de 

betalinger, som landbrugerne har ret til i henhold til den fælles landbrugspolitik; 

13. fremhæver Den Europæiske Investeringsbanks (EIB's) rolle i udviklingen af finansielle 

instrumenter, og noterer sig, at EIB er begyndt at arbejde sammen med en række 

kreditinstitutter i visse medlemsstater med henblik på at fremme generationsskiftet i 

landbrugssektoren; 

14. understreger betydningen af at informere landbrugere og regionale og lokale forvaltninger 

bedre om EIB's afgørende rolle i forbindelse med støtte til og udvikling af økonomien i 

landdistrikterne og om, hvordan man kan drage fordel af de innovative finansielle 

instrumenter, der allerede findes inden for rammerne af de nationale udviklingsplaner for 

landdistrikterne, med henblik på at lette adgangen til kredit for unge landbrugere; 

15. går ind for, at EIB etablerer en multiregional investeringsplatform til landbruget, der skal 

kunne modtage finansiering fra programmerne for udvikling af landdistrikter;  

16. anmoder om, at disse instrumenter anvendes på en sådan måde, at de kan støtte 

individuelle, kollektive og regionsspecifikke projekter, der har til formål at finansiere 

grundlæggende infrastruktur inden for områder som kunstvanding, transport, 

forarbejdning, oplagring, markedsføring, udvikling af have- og skovbrug, herunder 

udvikling af træprodukter og andre skovprodukter end træ, samt af grænseoverskridende 

projekter, korte forsyningskæder, lukkede produktionscyklusser og 

markedsføringsforanstaltninger, der iværksættes af landbrugere og deres kooperativer med 

finansieringsinstrumenter, som har en løbetid, der er tilpasset de enkelte projekters 

økonomiske realiteter; 

17. efterlyser offentlige og EU-støtteforanstaltninger, der kan anspore til gennemførelse og 

finansiering af investeringsprojekter i landdistrikterne i forbindelse med klimaændringer 

med henblik på at opfylde EU's miljømål; 

18. stiller spørgsmålstegn ved forslaget om at anvende lån, når der hersker et klima med 

ekstrem gæld hos landbrugerne, som ofte kun har en lille chance for at betale denne gæld 

tilbage; 

19. noterer sig den barske finansielle situation, som landbrugerne befinder sig i, fordi 

fødevarepriserne konstant har været lave i modsætning til priserne i alle andre sektorer i 

økonomien; 
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20. bemærker især, at den årlige gennemsnitlige landbrugsindkomst i EU igennem de sidste 

10 år er forblevet uændret eller i visse tilfælde er faldet, mens produktionsomkostningerne 

og gælden i landbruget til sammenligning er fortsat med at stige; 

21. opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at tage behovet for rentable priser 

for produkter alvorligt; 

22. mener, at der ikke er brug for at reducere myndighedernes evalueringspligt, men snarere 

for at indsamle yderligere data og gennemføre analyser for at begrunde anvendelsen af 

finansielle instrumenter og for at forhindre, at de bruges uden mål og med; 

23. understreger, at en væsentlig forbedring af det faktuelle grundlag må være en 

forudsætning for at fremme eller endog kræve en øget brug af finansielle instrumenter; 

24. understreger, at EU's samhørighedspolitik og de dermed forbundne instrumenter og 

tilskud fortsat skal understøtte en politik til fremme af infrastruktur, skoler, 

sundhedsvæsen, socialt omsorgsarbejde og børnepasningsfaciliteter, adgang til 

højhastighedsinternet og etablering og udvikling af små og mellemstore virksomheder 

(SMV'er) i landdistrikterne; 

25. bemærker, at udvikling af landdistrikterne i virkeligheden er en EU-politik, der har til 

formål at hjælpe landdistrikter i Den Europæiske Union med at overvinde ugunstige 

forhold, og at det derfor er et grundlæggende element i europæisk samhørighed; mener 

derfor, at udviklingen af landdistrikter - som den anden søjle under den fælles 

landbrugspolitik - fortsat bør tilstræbes efter 2020, og at der bør tilvejebringes passende 

EU-finansiering, dvs. mere end i øjeblikket, til dette område; 

26. påpeger, at organisationer, der er aktive i udviklingen af landdistrikter (såsom lokale 

aktionsgrupper), kan have vanskeligt ved at få adgang til bankgarantier, hvilket er en 

forudsætning for at modtage forskud til drifts- og aktivitetsomkostninger; mener derfor, at 

det ville være nyttigt med et garantiprogram for disse forskud; 

27. påpeger igen forskellen mellem offentlige midler, der anvendes til offentlige goder eller til 

fordele for hele grupper eller for samfundet som helhed på den ene side og til 

investeringer i private virksomheders infrastruktur på den anden; 

28. bemærker den administrative kompleksitet, der er forbundet med at yde lån til og inddrive 

gæld fra et kollektivbrug eller en gruppe af landmænd; opfordrer derfor indtrængende til 

en strømlinet forenklet fremgangsmåde; 

29. mener, at lån ikke er egnede til visse former for foranstaltninger til udvikling af 

landdistrikterne, f.eks. hvor foranstaltningerne er til gavn for hele grupper, såsom 

lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD) eller Leader-foranstaltninger, eller hvor 

de er til gavn for samfundet som helhed såsom miljøvenlige landbrugsforanstaltninger; 

30. understreger forskellen mellem på den ene side større infrastrukturprojekter, der 

finansieres af struktur- og samhørighedsfondene, og på den anden side mindre 

investeringer og tilskud, der har til formål at forbedre "blød" infrastruktur, f.eks. 

jordforbedring; bemærker, at mindre investeringer kan være lige så eller endog mere 

effektive og mindre bekostelige, og at denne fremgangsmåde er blevet benyttet på andre 
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beslægtede udgiftsområder såsom udviklingsbistand og oversvømmelsessikring; 

31. beklager den beskedne anvendelse af krisereserven, hvilket hovedsagelig skyldes 

budgetmæssige regler, bl.a. reglen om etårighed, og den skønsbeføjelse, som 

Kommissionen råder over med hensyn til at frigive midler fra reserven; anmoder derfor 

om, at krisereserven oprettes uden for EU's budget, og at den kommer til at fungere som 

kilde til finansiering af krisestyringsredskaber. 
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