
 

PA\1101429DA.doc  PE587.470v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
 

2016/2148(INI) 

19.7.2016 

UDKAST TIL UDTALELSE 

fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

til Regionaludviklingsudvalget 

om investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de 

europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, 

stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport 

(2016/2148(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Viorica Dăncilă 

 



 

PE587.470v01-00 2/4 PA\1101429DA.doc 

DA 

PA_NonLeg 



 

PA\1101429DA.doc 3/4 PE587.470v01-00 

 DA 

FORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 

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

vedtager: 

1. tager Kommissionens meddelelse vedrørende forhandlinger om partnerskabsaftaler og 

operationelle programmer, jf. artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser, til 

efterretning; 

2. er af den opfattelse, at de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-finde) er 

afgørende investeringsredskaber, ikke mindst i landdistrikter, og at Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) er det primære 

finansieringsredskab til at fremme udviklingen i landdistrikterne i mange medlemsstater; 

3. understreger, at den nye ELFUL bygger på tidligere programmeringsperioder ved at yde 

fleksibilitet til bedre at håndtere specifikke territoriale behov og udvide målene til seks 

EU-prioriteringer for landdistrikter, inddelt i 18 fokusområder, som alle bidrager til de tre 

tværgående målsætninger om innovation og afbødning af samt tilpasning til miljø-

/klimaforandringer; 

4. bemærker, at det budget, der oprindeligt var opstillet til den nuværende 

programmeringsperiode under søjle II, var på 99,6 mia. EUR, hvilket udgør et fald i reale 

tal i forhold til den foregående periode, men at foranstaltninger til yderligere national 

finansiering, variable samfinansieringsrater og muligheden for ombytning af midler 

mellem landbrugspolitikkens søjler, udgør det endelige beløb i øjeblikket en lille stigning; 

5. er bekymret over den lange vedtagelsesproces for programmer for udvikling af 

landdistrikter; forventer, at Kommissionen og medlemsstaterne har draget lektier af denne 

proces i den hensigt at forebygge lignende forsinkelser fremover; 

6. glæder sig over, at medlemsstaterne har afsat større beløb til miljøforanstaltninger og 

erhvervsinvesteringer med det formål at højne konkurrenceevnen; forventer, at disse 

metoder vil have en langsigtet indvirkning og høj økonomisk gearing;  

7. mener, at de mere fleksible ELFUL-strukturer ikke er blevet tilstrækkeligt udnyttet af 

medlemsstaterne og regionerne, der har øjnet en risiko for øget kompleksitet og 

kontrolkrav;  

8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at undgå overregulering eller indførelse af 

unødvendige retningslinjer og procedurer, der ville kunne hæmme den effektive 

implementering af ELFUL; anmoder Kommissionen om at fortsætte forenklingsprocessen 

for den fælles landbrugspolitik og – i gennemførligt og nødvendigt omfang – at tilpasse 

den grundlæggende lovgivning i dette øjemed; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at drage omsorg for, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at 

sikre vellykket opfyldelse af de resterende, forudgående betingelser; 

9. mener, at generaldirektøren for landbrug og udvikling af landdistrikter besidder den 

nødvendige tekniske viden og det nødvendige overblik over landdistrikts- og 
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landbrugsforhold og derfor er det naturlige embede til at lede programmerne for 

landdistriktsudvikling, og opfordrer indtrængende Kommissionen til med henblik på at 

sørge for de fornødne personaleressourcer at sikre effektiv implementering og revision af 

den fælles landbrugspolitik; 

10. understreger, at en vellykket opfyldning af målene for partnerskabsaftalerne og de 

operationelle programmer i betydelig grad lettes gennem aktiv deltagelse fra lokalniveauet 

og de lokale initiativgruppes og andre relevante interessehavere side i den hensigt at sikre, 

at projekterne er solidt funderet i deres lokalmiljø og drives på effektiv vis. 

 


