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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:

1. påpeger, at forarmelse og social udstødelse ikke kun er byfænomener, men også berører 
landdistrikter, også selv om det her kan antage særlige former, især fordi den sociale 
udstødelse forværres af den territoriale isolation; bemærker, at det i landdistrikter, som 
står uden for den økonomiske udvikling, er alle sociale grupper, der berøres.  

2. understreger, at kvinderne, selv om de spiller en central rolle i landdistrikternes økonomi, 
stort set er fraværende på de niveauer, hvor beslutningerne træffes; mener derfor, at der 
bør træffes foranstaltninger for at sikre, at kvinderne er bedre repræsenteret på alle 
niveauer i andelsselskaber, fagforeninger og lokalpolitiske institutioner, og at der bør 
gennemføres tiltag specielt med sigte på at støtte kvinder i landdistrikter ved at sikre 
deres rettigheder og bekæmpe fattigdom;

3. understreger, at sæsonarbejde, selv om sæsonarbejdere udgør en af landbrugssektorens 
mest sårbare grupper, i dag for en stor dels vedkommende bliver udført af indvandrere; 
mener, at der derfor bør sikres lige ansættelsesforhold for både indvandrere og fastboende 
landarbejdere;

4. mener, at udvandringen fra landdistrikterne tidligere fungerede som en ventil for 
landarbejdere, der var afskåret fra deres oprindelige erhverv, men at dette ikke længere er 
tilfældet, idet arbejdsløsheden rammer ufaglærte arbejdstagere særdeles hårdt; tilføjer, at 
industriforetagender etableret i landdistrikter er de første, der rammes af følgerne af 
omstrukturering og virksomhedsflytning, hvilket yderligere forringer de muligheder for 
virksomhed uden for bedriften, som små landbrugere tidligere i trange tider kunne gøre 
brug af for at supplere deres landbrugsudbytte, og dermed forstærker deres forarmelse;

5. opfordrer til at fastholde lønnede aktiviteter i landdistrikter, hvilket indebærer, at der skal 
rettes en særlig opmærksomhed mod familieforetagender og små og mellemstore 
landbrug, især ved en revision af den fælles landbrugspolitik med henblik på at gøre 
denne mere retfærdig, samt til at fastholde iværksætteraktiviteter uden for landbruget, idet 
de leverer varer og tjenesteydelser, der er af afgørende betydning for at få befolkningen 
til at blive og for at trække nye borgere til;

6. mener, at landbrugsvirksomhed ofte er den sidste virksomhed, der er tilbage i
landdistrikter; understreger, at det er vigtigt fortsat at sikre offentlige tjenester af høj 
kvalitet i landdistrikter, herunder bjergområder og Fællesskabets yderste periferi, for at 
forhindre isolation, sikre retten til uddannelse for alle, sundhed, transport, 
kommunikation og kultur samt give landmændene og deres familier et værdigt liv; mener 
derfor, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger for at give unge landmænd et 
incitament til at etablere sig, men at det ud over behovet for at sikre, at deres etableringer 
er bæredygtige, er vigtigt at gøre en indsats for at gøre landsdistrikterne beboelige 
gennem fremme af lige adgang til offentlige tjenesteydelser (post, skoler, kollektiv trafik, 
lægehjælp osv.) og opretholdelse af de offentlige tjenesteydelser (daginstitutioner og 
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plejehjem, almennyttigt boligbyggeri og lejeboliger osv.) og plads til socialt liv med 
henblik på at gøre det muligt at bryde isolationen (butikker, caféer, kulturcentre, osv.);

7. mener, at produktionen af energi fra vedvarende energikilder, såsom landbrugsbaseret 
biogas og brændstof fra skovbrug i lokale varmekraftværker kan give økonomien i rand-
og landområder en saltvandsindsprøjtning og fremme en bæredygtig energipolitik, på 
betingelse af at det sikres, at processen har en positiv kulstofbalance, og at en negativ 
indvirkning på den internationale fødevareforsyning og agroøkosystemet undgås; 
anmoder om, at der anvendes flere midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden til 
udvikling af teknologier vedrørende denne form for energiproduktion;

8. understreger betydningen af økonomiske aktiviteter både inden for og uden for 
landbruget (såsom forarbejdningen og den direkte markedsføring af landbrugsprodukter, 
turisme, tjenesteydelser og små og mellemstore virksomheder) i landdistrikter med 
henblik på at skabe beskæftigelse og forebygge fattigdom og udvandring fra 
landdistrikterne; opfordrer derfor til, at erhvervsuddannelsesfaciliteterne i landdistrikterne 
forbedres for at fremme etablering af virksomheder;

9. mener, at der skal tages særligt hensyn til de nye medlemsstater, idet disse lande i 
overgangsperioden til markedsøkonomi har oplevet en nettoudvandring til 
landdistrikterne, og at denne tendens måske vil vende i fremtiden, hvilket vil skærpe 
fattigdomsproblemerne i landdistrikterne såvel som i byområderne;

10. understreger, at den lave befolkningstæthed i landdistrikterne og som følge heraf disse 
vælgeres beskedne andel i den politiske repræsentation også har konsekvenser for de 
politiske beslutninger; bemærker således angående faglig integration, at der forekommer 
en tilskyndelse til specialisering, hvilket ikke harmonerer med de krav om alsidig 
aktivitet, som den usikre beskæftigelsessituation i landdistrikterne stiller; understreger 
endvidere nødvendigheden af i højere grad at støtte unge landmænd for således at 
bekæmpe affolkningen af landdistrikterne;

11. bemærker, at der bør tages hensyn til sammenhængen og komplementariteten mellem de 
midler, der ydes til udvikling af landdistrikter, uanset om de kommer fra 
regionalpolitikken eller fra den fælles landbrugspolitik;

12. understreger, at det er vigtigt at beskytte de traditionelle former for landbrug f.eks. 
mindre landbrug, idet de fremmer samhørigheden i randområder;

13. understreger behovet for at øge støtten til landbrugssammenslutninger, andelsselskaber, 
vinkooperativer og andre lokale håndværkersammenslutninger og andre erhverv end blot 
landbrug med henblik på at fremme afsætningen af produkter, etableringen af lokale 
markeder og tættere forbindelser mellem producenter og forbrugere.
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