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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 anser att öronmärkningen av strukturfonderna till Lissabonstrategins 
målsättningar för programmeringsperioden 2007–2013 måste ta hänsyn till de regionala 
särdragen, eftersom den riskerar att få negativa följder för målen att uppnå regional 
sammanhållning och minska de regionala skillnaderna.

2. Europaparlamentet understryker att politiken för landsbygdsutveckling måste åtfölja och 
komplettera initiativen inom den gemensamma jordbrukspolitiken och ta hänsyn till dess 
mer allmänna mål, såsom att öka jordbrukets produktion och inkomster, att uppnå stabila 
marknader och försörjningstrygghet samt att säkra livsmedelsförsörjningen. 

3. Europaparlamentet betonar att landsbygdsområdena kan få problem med att anpassa sig 
till denna nya inriktning av regionalpolitiken på grund av deras specifika särdrag, det vill 
säga en åldrande befolkning, svårtillgänglighet på grund av dåligt utbyggda 
kommunikations- och transportnät, en fortsatt utflyttning från landsbygden, 
landsbygdsbefolkningens lägre kvalifikationer, bristen på infrastruktur och allmänna 
tjänster, jordbrukarnas mångsidiga verksamhet samt bristande teknik när det gäller att 
utforma projekt och upprätta kompetenscentrum som sammanför företag och utbildnings-
och forskningsinstitut.

4. Europaparlamentet erinrar i detta sammanhang om att alla regioner inom unionen, 
inklusive landsbygdsområden och avlägsna områden, i princip ska erbjudas samma 
utvecklingsmöjligheter för att undvika ytterligare regional marginalisering av de mest 
missgynnade områdena. 

5. Europaparlamentet understryker att det i många landsbygdsområden erbjuds färre 
utvecklingsmöjligheter, särskilt för ungdomar och kvinnor, på grund av svårigheterna att 
tillgå allmänna tjänster, bristen på arbetstillfällen och ålderspyramiden. 

6. Europaparlamentet påpekar att det i en del områden inte finns några alternativ till vissa 
former av jordbruksproduktion, en produktion som i många fall måste uppehållas med 
hjälp av stöd, vilken kostnaden än är, på grund av miljö- och regionalpolitiska skäl. Detta 
gäller särskilt jordbruksproduktion i avlägsna regioner och bergsområden som drabbats av 
ökenspridning.

7. Europaparlamentet påpekar att Europeiska rådet i Göteborg den 15–16 juni 2001 
utvidgade Lissabonmålen till att omfatta hållbarhet och sammanhållning, och att politiken 
för utveckling av landsbygden har som mål att skapa ett hållbart jordbruk, upprätthålla 
annan landsbygdsverksamhet än jordbruk, främja den lokala utvecklingspotentialen, 
skydda miljön, säkra en balanserad fysisk planering och utveckla de små och medelstora 
företagen.

8. Europaparlamentet understryker att en hållbar och balanserad regional utveckling endast 
kan uppnås om samverkan mellan landsbygd och städer – t.ex. inom områdena för 
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utbildning, integration, livsmedelsförsörjning, avfallshantering, energiförbrukning och 
miljöskydd – utgår ifrån och speglar båda parters intressen. Parlamentet framhåller även 
att det, för att uppnå detta mål, behövs särskilda program för kontakter mellan landsbygd 
och städer.

9. Europaparlamentet anser att de utmaningar som landsbygden kommer att stå inför kräver 
en balanserad utvecklingspolitik som omfattar alla ekonomiska och sociala aktörer, såväl 
småföretag som mikroföretag inom produktion och service, med tanke på den roll de 
spelar i den integrerade, regionala utvecklingen. 

10. Europaparlamentet anser att politiken för landsbygdsutveckling, beträffande de nya 
medlemsstaterna, måste inriktas på att effektivisera jordbruket och minska skillnaderna i 
den ekonomiska utvecklingen mellan landsbygd och städer, bland annat genom att stödja 
verksamhet utanför jordbrukssektorn, vilket även kan göras genom att använda 
strukturfonderna. 

11. Europaparlamentet anser att EU:s uppgift, framför allt i de nya medlemsstaterna, är att 
skapa förutsättningar för en omstrukturering av jordbruket, en hållbar ekonomisk och 
social utveckling samt ett balanserat förhållande mellan landsbygd och städer.

12. Europaparlamentet gläder sig över de ambitioner som visades vid den andra europeiska 
konferensen om landsbygdsutveckling i Salzburg 2003, men beklagar att de medel som 
beviljats inom den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare genom den senaste 
budgetplanen avsevärt minskats, vilket kan medföra en ökad konkurrens mellan 
regionerna och mellan aktörerna i landsbygdsområdena.

13. Europaparlamentet anser att åtgärder för att styrka den andra pelaren inte får involvera 
överföring av medel från första pelaren eftersom de nya medlemsstaterna ska ha möjlighet 
att stärka sin jordbruksstruktur. Åtgärderna bör i stället finansieras genom 
strukturfondernas och Sammanhållningsfondens bidrag till programmen för landsbygdens 
utveckling.

14. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att utvärdera alla de instrument som 
används för tillämpningen och det finansiella genomförandet av programmeringen av 
EJFLU, ERUF och ESF för varje region för att kontrollera att tilldelningen av medel gör 
det möjligt att på ett så effektivt sätt som möjligt utveckla landsbygdsområdena.

15. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om att ingående analysera fördelarna för de 
olika ekonomiska aktörerna i landsbygdsområdena, både jordbrukare och annan 
verksamhet, och de uppnådda resultaten, särskilt när det gäller att skapa eller bibehålla 
sysselsättning. Parlamentet uppmanar än en gång kommissionen att inleda en detaljerad 
studie av varje region för att avgöra vilken hjälp dessa aktörer behöver för att kunna 
utforma en ny och konsekvent landsbygdspolitik. 

16. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att stärka styrelseformerna och 
partnerskapen med hjälp av en bättre samordning mellan myndigheter och alla parter på 
arbetsmarknaden i EU och på nationell och lokal nivå, för att utforma, genomföra och 
följa upp landsbygdspolitiken.
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17. Europaparlamentet föreslår att åtgärder vidtas från och med den stödperiod som inleds 
2014 för att se till att strukturfonderna i större omfattning är inriktade på 
landsbygdsområdenas behov och att finansiering inom den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra pelare omfattar mer än jordbrukssektorn, i syfte att garantera en 
integrerad landsbygdspolitik. Parlamentet kräver i detta sammanhang att samverkan 
mellan den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken stärks. 
Parlamentet anser att det behövs en närmare samordning mellan den gemensamma 
jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken för att främja synergieffekter mellan 
den regionala utvecklingspolitiken och landsbygdens utvecklingspolitik och verka för att 
dessa kompletterar varandra, vilket skulle möjliggöra ett övergripande och integrerat 
genomförande av de båda områdenas målsättningar. 

18. Europaparlamentet noterar att det finns ett behov av att utveckla en konsekvent och 
långsiktig strategi för landsbygdsutveckling i syfte att främja en så effektiv användning 
som möjligt av de tillgängliga stöden.

19. Europaparlamentet ber kommissionen att innan 2011 tillsätta en högnivågrupp, inom 
ramen för hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken, som ska lägga fram 
förslag för att säkra framtiden för landsbygdsekonomin och för de som bor i dessa 
områden efter 2013.
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