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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet konstaterar att ökad fattigdom och utestängning inte enbart 
förekommer i städerna utan också på landsbygden, även om de kan ta sig andra uttryck 
där, i synnerhet som det på landsbygden även är fråga om regional marginalisering vid 
sidan av social utestängning. I dessa områden som inte nås av den ekonomiska 
utvecklingen drabbas samtliga sociala kategorier som lever där.

2. Europaparlamentet understryker att kvinnorna spelar en central roll i ekonomin på 
landsbygden, men att de ändå nästan helt lyser med sin frånvaro i beslutsorgan. Åtgärder 
måste därför vidtas på samtliga nivåer så att fler kvinnor blir aktiva i kooperativ, 
fackföreningar och lokala politiska organ. Särskilda åtgärder ska vidtas för att stödja 
kvinnorna på landsbygden, genom att respektera deras rättigheter och kämpa mot 
fattigdom.

3. Europaparlamentet understryker att även om säsongarbetare alltid hört till de mest sårbara 
grupperna på landsbygden görs säsongarbetet i dag till största delen av migrerande 
arbetare. Parlamentet anser att man måste se till att de migrerande arbetarna har liknande 
arbetsavtal och arbetsförhållanden som arbetare som är fast bosatta på orten.

4. Även om utflyttningen från landsbygden tidigare var en ”säkerhetsventil” för de 
jordbrukare som inte längre kunde arbeta inom jordbruket har tiderna enligt 
Europaparlamentet nu ändrats, eftersom arbetslösheten drabbar hårdast dem som saknar 
utbildning. Parlamentet tillägger att de företag som etablerat sig på landsbygden är de som 
först drabbas av omstruktureringar och utlokaliseringar, vilket minskar ytterligare de 
möjligheter till mångsidig verksamhet som småjordbrukare i trångmål tidigare kunnat 
räkna med för att dryga ut sin inkomst från jordbruket samt ökar deras fattigdom.

5. Europaparlamentet kräver att lönsam produktion måste upprätthållas på landsbygden, 
vilket innebär att särskild hänsyn måste tas till familjejordbruk samt små och medelstora 
jordbruk, särskilt genom en översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken. Syftet med 
översynen skulle vara att göra den gemensamma jordbrukspolitiken mer rättvis, vilket 
även skulle gälla för icke jordbruksrelaterad företagsverksamhet som tillhandahåller varor 
och tjänster som är nödvändiga för att befolkningen ska stanna kvar eller utökas.

6. Europaparlamentet anser att jordbruksverksamhet ofta är den sista kvarvarande 
verksamheten i landsbygdsområden. Parlamentet understryker vikten av att ha kvar 
offentliga tjänster av hög kvalitet på landsbygden, i bergsområden och i de yttersta 
randområdena, för att motverka isolering, ge alla rätt till utbildning, hälsa, transport, 
kommunikation och kultur samt ge jordbrukarna och deras familjer ett värdigt liv. Det är 
därför nödvändigt att genomföra åtgärder för att ge unga jordbrukare incitament att 
etablera sig, men utöver behovet av att se till att deras etableringar är lönsamma måste 
man bemöda sig om att göra landsbygden beboelig genom att främja lika tillgång till 
allmänna tjänster (post, skolor, kollektivtrafik, hälsovård m.m.) och upprätthålla servicen 
till allmänheten (barn- och äldreomsorg, allmännyttiga bostäder och hyresbostäder m.m.) 
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och ge utrymme för socialt liv som gör det möjligt att bryta isoleringen (butiker, kaféer, 
kulturcenter, etc.).

7. Europaparlamentet anser att produktion av energi från förnybara källor, såsom biogas från 
jordbruk och flisbränsle från skogsbruk i lokala energiproducerande kraftverk, kan på nytt 
väcka liv i ekonomin på landsbygden och i avlägsna områden och stödja en hållbar 
energipolitik, förutsatt att en positiv kolbalans kan garanteras i processen och en negativ 
effekt på den internationella livsmedelstryggheten undvikas. Parlamentet kräver att mer 
struktur- och sammanhållningsmedel ska investeras i att utveckla teknik för sådan 
energiproduktion.

8. Europaparlamentet betonar hur viktiga jordbruk och icke-jordbruksrelaterad ekonomisk 
verksamhet (såsom förädling och direkt marknadsföring av jordbruksprodukter, turism, 
tjänster och små och medelstora industrier) är på landsbygden för sysselsättningen och 
förebyggande av fattigdom och landsbygdsflykt. Parlamentet kräver därför ökade 
möjligheter för fortsatt yrkesutbildning på landsbygden för att stödja företags utveckling.

9. Europaparlamentet anser att de nya medlemsstaterna bör ägnas särskild uppmärksamhet. 
Även om nettomigrationen till landsbygden varit positiv i dessa länder under 
övergångsperioden till en ny marknadsekonomi kan situationen ändras i framtiden och 
förvärra problemen med fattigdom, inte enbart på landsbygden utan även i städerna.

10. Europaparlamentet betonar att, eftersom så få människor bor på landsbygden väger deras 
röster inte särskilt tungt, vilket även har konsekvenser då politiska val görs. Parlamentet 
noterar sålunda att man när man talar om integrering på arbetsmarknaden uppmuntrar till 
specialisering, vilket inte är förenligt med den mångsidiga verksamhet som bristen på 
sysselsättning förutsätter på landsbygden. Parlamentet betonar dessutom att unga 
jordbrukare måste få mer stöd som ett sätt att bekämpa avfolkningen av landsbygden.

11. Europaparlamentet understryker att man bör se över hur medlen för landsbygdsutveckling 
kan kombineras och kompletteras, oberoende av om det rör sig om regionalpolitik eller 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

12. Europaparlamentet understryker vikten av att skydda traditionella former av jordbruk, 
såsom arrendejordbruk, som ökar landsbygdssamhällens sammanhållning i avlägsna 
områden.

13. Europaparlamentet insisterar på att stödet till jordbruksorganisationer, kooperativ, 
kooperativa företag och övriga lokala organ måste ökas på hantverksområdet liksom på 
andra verksamhetsområden som kompletterar jordbruket för att underlätta avsättningen av 
produktionen, skapandet av lokala marknader och förbättra kontakterna mellan 
producenter och konsumenter.
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