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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en övergripande strategi för 
andra mindre gynnade områden i syfte att minska de skillnader som finns mellan 
medlemsstaterna i fråga om det stöd som beviljas dem.

2. Kampen mot avbefolkningen i landsbygdsområdena bör, enligt Europaparlamentet, utgöra 
en del av strategin för mindre gynnade områden i EU, och parlamentet anser att 
”avbefolkning” måste finnas med som ett kriterium i den ”finjustering” som 
medlemsstaterna måste göra när man fastställer vilka områden som är andra mindre 
gynnade områden.

3. Europaparlamentet anser att det nya systemet kan få till följd att stödet förflyttas till nya 
områden, och att en övergångsperiod måste införas för de områden som förlorar sin status 
som andra mindre gynnade områden så att de kan anpassa sig till den nya situationen.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, under arbetet med att fastställa vilka 
områden som är mindre gynnade områden, ta hänsyn till alla åsikter som har framkommit 
i det offentliga samrådet med berörda medlemsstater, regionala och lokala myndigheter 
och jordbrukskollektiv.

5. Europaparlamentet anser att man, vid arbetet med att fastställa vilka områden som är 
andra mindre gynnade områden, ska ta hänsyn till objektiva nationella kriterier så att 
klassificeringen av områdena kan anpassas till den verkliga nationella och regionala 
situationen i varje land.

6. Europaparlamentet önskar att man i ”finjusteringen” av områdena inte systematiskt 
bortser från de områden som, med hjälp av tekniska lösningar på jordbruksområdet, har 
övervunnit områdets naturbetingade svårigheter, i synnerhet områden med låga inkomster 
från jordbruket och få lönsamma alternativ.


