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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. vurderer, at øremærkningen af strukturfondsmidlerne til Lissabonstrategiens målsætninger 
for programmeringsperioden 2007-2013 bør tage hensyn til regionernes specifikke
forhold, da den muligvis kan være til skade for målsætningerne om territorial samhørighed
og mindskelse af de regionale skævheder;

2. understreger, at politikken for udvikling af landdistrikter skal ledsage og komplettere 
ordningen for den fælles landbrugspolitik og tage hensyn til denne politiks mere generelle 
mål, herunder større landbrugsproduktion og -indtjening, markedsstabilitet, 
forsyningssikkerhed og selvforsyning med fødevarer;

3. understreger, at landdistrikterne risikerer kun med besvær at kunne tilpasse sig denne nye 
kurs for regionalpolitikken på grund af deres specifikke forhold: en aldrende befolkning, 
problemer med adgangen på grund af mangelfulde kommunikations- og transportnet, den 
vedvarende afvandring fra landdistrikterne, lavere kvalifikationsniveau blandt 
befolkningen i landdistrikter, mangel på infrastruktur og offentlige tjenester, 
landbrugernes mangesidede virksomhed, manglende knowhow i forbindelse med 
gennemførelsen af projekter og etableringen af kompetencecentre for sammenslutninger af 
virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner;

4. påpeger i denne sammenhæng, at alle regioner i EU som helhed, herunder landdistrikter 
og fjerntliggende områder, i princippet skal have samme udviklingsmuligheder for at 
forhindre enhver yderligere territorial udelukkelse af de mest ugunstigt stillede områder;

5. understreger, at udviklingsmulighederne navnlig for unge og kvinder i mange 
landdistrikter er begrænsede på grund af vanskeligheder i forbindelse med adgangen til 
offentlige tjenester, mangel på job og alderspyramiden;

6. understreger, at der i visse områder ikke findes alternativer til bestemte
landbrugsproduktionsformer, som af miljø- og regionalpolitiske årsager ofte skal 
opretholdes for enhver pris, navnlig i fjerntliggende områder og områder med 
bjerglandbrug, der er berørt af ørkendannelse;

7. påpeger, at Det Europæiske Råd i Gøteborg den 15.-16. juni 2001 udvidede 
Lissabonmålene til at omfatte bæredygtighed og samhørighed, og at politikken for 
udvikling af landdistrikter netop har som mål at skabe et bæredygtigt landbrug, bevare 
ikkelandbrugsaktiviteter i landdistrikterne, fremme det lokale udviklingspotentiale, 
beskytte miljøet, sikre en afbalanceret fysisk planlægning og udviklingen af små og 
mellemstore virksomheder;

8. understreger, at en bæredygtig og afbalanceret regionaludvikling kun kan lykkes, hvis 
udvekslingen mellem land- og bydistrikter – for eksempel på områderne for uddannelse, 
integration, forsyning af fødevarer, affaldsbortskaffelse, energiforbrug og miljøbeskyttelse 
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– er baseret på en tilgang, der ligeligt tager hensyn til de to distrikter; understreger 
ligeledes, at der med henblik på dette bør udarbejdes specifikke programmer for 
relationerne mellem land- og bydistrikter;

9. mener, at de fremtidige problemer for landdistrikterne kræver en afbalanceret 
udviklingspolitik, der omfatter alle samfundsaktører og økonomiske aktører, herunder små 
virksomheder og mikrovirksomheder inden for produktion og tjenesteydelser, idet de er af 
betydning for den integrerede lokaludvikling;

10. mener, at politikken for udvikling af landdistrikter i forbindelse med de nye medlemsstater 
navnlig skal forbedre landbrugets effektivitet og mindske den forskel i økonomisk 
udvikling, der er mellem land og by, bl.a. ved at støtte ikkelandbrugsmæssige aktiviteter, 
hvilket er et mål, der også kan nås ved at bruge strukturfondene;

11. mener, at EU's rolle er at lette omstruktureringen af landbruget, bæredygtig økonomisk og 
social udvikling og et afbalanceret forhold mellem land og by, navnlig i de nye 
medlemsstater;

12. glæder sig over de ambitioner, der blev bekendtgjort ved den anden europæiske 
konference om udvikling i landdistrikterne, som blev afholdt i Salzburg i 2003, men 
beklager, at den finansiering, der gennem de sidste finansielle overslag blev tildelt den 
anden søjle af den fælles landbrugspolitik, er blevet stærkt reduceret, hvilket muligvis kan 
medføre ineffektivitet og skabe skel mellem landbrugere og landdistriktsbeboere;

13. er af den opfattelse, at de nye medlemsstater skal have mulighed for at konsolidere deres 
landbrugsstrukturer, og den anden søjle derfor ikke skal konsolideres gennem overførsel 
af midler, som var tildelt den første søjle, men gennem strukturfondenes og 
Samhørighedsfondens bidrag til udviklingsprogrammerne for landdistrikterne;

14. henstiller til Kommissionen at evaluere alle de instrumenter, der bruges ved 
iværksættelsen og den finansielle gennemførelse af programmeringen for fondene 
ELFUL, EFRU og ESF i forhold til de enkelte regioner for at sikre, at landdistrikterne 
udvikles så effektivt som muligt ved tildeling af midlerne;

15. gentager Europa-Parlamentets opfordring til præcist at analysere fordelene for de 
forskellige økonomiske aktører i landdistrikterne, både landbrugere og ikkelandbrugere, 
og de resultater, der er opnået navnlig i forbindelse med oprettelse og bevarelse af 
arbejdspladser; opfordrer på ny Kommissionen til præcist at gennemføre en undersøgelse 
region for region, der klarlægger disse aktørers støttebehov, for at fastsætte en ny og 
sammenhængende politik for landdistrikterne;

16. mener, at det er nødvendigt at styrke forvaltningen og partnerskabet ved en bedre 
koordinering mellem de offentlige myndigheder og alle de økonomiske partnere og 
arbejdsmarkedsparterne på EU-plan, nationalt og lokalt plan for at fastlægge, gennemføre 
og overvåge lokalpolitikkerne for landdistrikter;

17. foreslår, at der for støtteperioden efter 2014 træffes foranstaltninger for i større omfang at 
tilpasse strukturfondene til landdistrikternes behov, og at finansieringen af den anden søjle 
af den fælles landbrugspolitik udvides, så den går ud over landbrugssektoren, for at sikre 
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en integreret landbrugspolitik; opfordrer i denne sammenhæng til at styrke synergien 
mellem den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken; erkender behovet for en 
bedre koordinering mellem de to politiske områder for at skabe synergi og 
komplementaritet mellem regionalpolitikker og politikker for udvikling i landdistrikter og 
således sikre en omfattende og integreret gennemførelse;

18. understreger, at der er behov for at udarbejde en sammenhængende og langsigtet strategi 
for udvikling af landdistrikterne for at gøre det lettere at bruge alle tilgængelige midler 
effektivt;

19. anmoder Kommissionen om inden 2011 at danne en arbejdsgruppe på højt plan, der skal 
indgå i den fælles landbrugspolitiks sundhedstjek og udarbejde forslag til sikring af 
fremtiden for økonomien i landdistrikterne og for alle, der bor i landdistrikterne efter 
2013.
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