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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. Mener, at Europa og dets regioner har brug for en ny stærk fælles landbrugspolitik, der vil 
sætte gang i udviklingen og forbedre konkurrenceevnen på det internationale marked, 
være mere markedsorienteret og tage hensyn til offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af biodiversiteten, korrekt vand- og skovforvaltning og 
bæredygtig udvikling baseret på uddannelse og viden, samt være drivkraft for 
samhørigheden;

2. understreger, at ordningen med direkte betalinger bør opretholdes, så man fortsat kan sikre 
konkurrencedygtighed, økonomisk stabilitet, anstændige landbrugsindkomster og en 
bæredygtig udvikling inden for EU's landbrugssektor samt fødevare- og miljøsikkerhed i 
EU, og derigennem sikre, at andre politikker og strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige kriterier med henblik på at sikre, at der fastsættes 
et passende niveau for direkte støtte i hele EU, og for at gå bort fra det kriterium, der hidtil 
har været anvendt i forbindelse med tildeling af midler under ordningen med direkte 
betalinger;

3. mener, at den fælles landbrugspolitik bør tage større hensyn til de små familiebedrifters 
potentielle problemer og behov; understreger behovet for at diversificere disse bedrifters 
indtægter og for at udvikle iværksætterkompetencer og skabe nye job i landdistrikter;

4. bemærker, at potentialet i regioner og landdistrikter ikke er begrænset til de 
naturressourcer, der gør dem i stand til at spille en social og økonomisk rolle, i betragtning 
af at sådanne områder først og fremmest er steder, hvor de fødevarer, der kræves for at 
sikre fødevaresikkerheden, produceres, og at de leverer vigtige råmaterialer til industrien 
og den bæredygtige energifremstilling, samtidig med at de udgør en kilde til aktiver inden 
for miljø, økologi, landskab og turisme samt ikke-materielle aktiver, herunder traditioner 
og kulturelle elementer såsom kulinarisk arv i form af regionale produkter; 

5. påpeger, at de nuværende regler for tildeling af støtte under den anden søjle blev fastsat på 
grundlag af samhørighedskriteriet, dvs. de forskelle i landbrugsudviklingen og 
udviklingen i landdistrikterne der eksisterer mellem de enkelte medlemsstater og regioner; 
mener i betragtning af, at disse forskelle stadig eksisterer, at de nuværende kriterier og 
finansieringsordninger for udvikling i landdistrikter bør opretholdes, navnlig i forbindelse 
med udvidelsen af den anden søjle med henblik på at tage højde for målene i Europa 
2020-strategien; påpeger, at dette vil kræve passende koordinering og fordeling af opgaver 
mellem den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken.


