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Reformen af strukturpolitikken for perioden 2007-2013 medførte ændringer af 
finansieringsordningerne og grundlaget for tildeling af støtte under denne politik.

En vigtig ændring var oprettelsen af en ny Europæisk Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL), der er knyttet sammen med den fælles landbrugspolitik.

Mens de finansielle overslag for 2000-2006 knyttede finansiering af udviklingen af 
landdistrikter sammen med strukturfondene og samhørighedspolitikken og dermed adskilte 
den fra finansieringen af den fælles landbrugspolitik, udgør ELFUL i den nye finansielle 
ramme for 2000-2013 en del af midlerne til den fælles landbrugspolitik og er derfor blevet 
afkoblet fra samhørighedspolitikken.

Lovgivernes hensigt med at adskille ELFUL fra de øvrige strukturfonde og knytte den 
sammen med den fælles landbrugspolitik var at fremme anvendelsen af denne type 
finansiering og gøre det lettere at vedtage en integreret fremgangsmåde i landdistrikterne.

En passende koordinering af bistanden under de forskellige fonde, navnlig Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond og 
komplementariteten mellem dem, var imidlertid af central betydning for disse ændringers 
succes.

Efter gennemførelsen af disse ændringer rejser spørgsmålet sig, om denne adskillelse rent 
faktisk har ført til en mere effektiv udnyttelse af den tilgængelige finansiering.

At knytte den fælles landbrugspolitik sammen med finansiering af udvikling af 
landdistrikterne medfører kun en tilsyneladende forenkling af de budgetmæssige systemer. I 
realiteten betyder det, at finansiering af ikkelandbrugsmæssige aktiviteter adskilles fra 
samhørighedspolitikkens anvendelsesområde og et bredere perspektiv for regional 
udvikling og som følge heraf enten en dobbelt medtagelse af nogle mål (f.eks. 
miljøbeskyttelse og uddannelse) eller udeladelse af dem på begge områder.

Der er derfor en risiko for, at den finansiering, der er tilgængelig inden for EFRU, i lyset af de 
budgetmæssige begrænsninger i vid udstrækning vil blive anvendt til at øge den økonomiske 
konkurrenceevne i større bycentre eller i de mest dynamiske regioner, mens finansiering fra 
ELFUL vil blive koncentreret omkring forbedring af landbrugets konkurrenceevne.

I denne situation vil udgifter til støtte af ikke landbrugsmæssige aktiviteter og udvikling af 
SMV'er i landdistrikter ikke være omfattet af nogen af fondene.

Der kan også mangle midler til at sikre grundlæggende offentlige tjenester og investering i 
infrastruktur i landdistrikter, som det er meningen, Samhørighedsfonden også skal bidrage til.

I denne sammenhæng bliver det især vigtigt at finde frem til en transparent, langsigtet strategi 
for udvikling af landdistrikter på nationalt og regionalt plan for klart at kunne fastsætte 
prioriteringer og mål inden for udvikling af landdistrikter og tilpasse disse til de forskellige 
tilgængelige finansieringskilder.

Hvis den anden søjle knyttes sammen med samhørighedspolitikkens foranstaltninger, vil det 
imidlertid kræve en nøje koordinering af aktiviteterne på nationalt plan.



DT\728007DA.doc 3/4 PE407.841v01-00

DA

Endvidere skal andre faktorer, der påvirker udvikling og metoderne til finansiering af 
udviklingen af landdistrikter, undersøges.

1. Det er endnu ikke defineret helt præcist, hvad der forstås ved et landdistrikt. Dette 
betyder, at det i forbindelse med udvikling af landdistrikter er vigtigt at tænke over, 
hvordan landdistrikterne kan defineres med hensyn til deres karakteristika og 
udviklingsmål.

Traditionelt kan landdistrikterne differentieres fra byområder på grundlag af deres lavere
befolkningstæthed, anderledes beskæftigelsesstruktur, lavere indkomstniveau og dårligere
adgang til offentlige goder. I forbindelse med territorial samhørighed bør en lavere 
befolkningstæthed ikke være et afgørende karakteristikum.

Et af EU's udviklingsmål går ud på at modernisere de sociale strukturer, herunder 
beskæftigelsesstrukturerne. Det er derfor muligt at øge den territoriale samhørighed ved 
at bringe beskæftigelsesstrukturerne i landdistrikter og byområder på linje med hinanden.
Indkomstniveau og adgang til offentlige goder er derfor fortsat de største 
udfordringer for den territoriale samhørighed, og de kan forbedres mest effektivt 
gennem støtte til ikkelandbrugsmæssige aktiviteter i landdistrikter.
Foranstaltningerne til udvikling af landdistrikter bør imidlertid ikke dræne de 
ressourcer, der er beregnet til direkte betalinger til landbrugere.

2. Der bør forventes væsentlige ændringer af EU's fælles landbrugspolitik i de kommende 
par år. Den første mulighed for at foretage ændringer kunne være det kommende 
sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik. I tidligere tvister om den fælles 
landbrugspolitiks struktur har den dominerende holdning været, at denne finansiering 
styrker diversificeringen af EU's økonomi, mens den ikke øger dets konkurrenceevne.
Dette synspunkt er navnlig berettiget inden for EU's nuværende finansielle politik, men 
det afhænger reelt af, hvordan EU's finansiering bruges. Politiske mål for udvikling af 
landdistrikter behøver især ikke at være i strid med Lissabonmålene, forudsat at denne 
udvikling baseres på anvendelsen af den relative konkurrenceevnemekanisme (bedre 
omkostningseffektivitet), navnlig inden for lokal fødevareforarbejdning og udvikling af 
infrastruktur og tjenester som f.eks. turisme, uddannelse og miljøbeskyttelse.

3. Med hensyn til ELFUL blev nedenstående prioriteringer fastlagt for perioden 2007-2013: 
1. Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne. 2. Forbedring af miljøet 
og landskabet. 3. Forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og tilskyndelse til 
diversificering. 4. Opbygning af lokal beskæftigelses- og diversificeringskapacitet 
(LEADER). Det er dog et spørgsmål, om den anden søjle i den fælles 
landbrugspolitik bør forblive en "politisk korrekt" mekanisme for indirekte støtte til 
landbruget. Bør finansieringen også rettes mod støttemodtagere i landdistrikter 
uden for landbrugssektoren og støttemodtagere, der, selv om de bliver i 
landdistrikterne, vil gå fra landbrug til andre sektorer? Vil det, at udviklingen i 
landdistrikter bringes inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik ikke 
betyde, at landmændene fratages tidligere EU-støttemetoder?

4. En af de vigtigste kilder til uenighed i debatten om den fælles landbrugspolitik vil være 
niveauet for direkte betalinger til landbruget (første søjle) og niveauet for national 
medfinansiering i lyset af bestræbelserne på at bevare den fælles landbrugspolitiks 
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fællesskabskarakter. Kommissionens forslag om at nedsætte de direkte betalinger til store 
landbrug og om at styrke den anden søjle i den fælles landbrugspolitik, dvs. udvikling af 
landdistrikter ved at øge moduleringsgraden, bør overvejes.

5. Problemerne med gennemførelse af politikken for udvikling af landdistrikter er resultatet 
af adskillelsen af sektorpolitikkerne fra politikken for territorial samhørighed og 
adskillelsen af begge politikkers økonomiske og sociale aspekter. Dette forklarer den 
klare vægt, der hidtil er blevet lagt på opsplitning af ansvaret frem for på 
koordinering af aktiviteterne. Formålet med koordinering bør imidlertid netop være 
at sikre en kombineret fremgangsmåde i anvendelsen af finansieringen. I de enkelte 
medlemsstater findes der adskillige modeller for koordinering af aktiviteter i tilknytning 
til tildelingen af finansiering til foranstaltninger inden for udvikling af landdistrikter. Det 
er vanskeligt at hævde, at et bestemt lands løsning kunne bruges som model for de øvrige 
lande. Det ser ud til, at politisk vilje vil kunne få større betydning med hensyn til at sikre 
succes, end en eller anden organisatorisk ordning.
En hensigtsmæssig løsning kunne derfor gå ud på at anvende den åbne 
koordinationsmetode på dette aspekt af samarbejdet på EU-plan.

Det bør dog gøres helt klart, at politikken for udvikling af landdistrikter har en enorm 
indflydelse på territorial samhørighed. Derfor ser det ikke ud til at være berettiget at adskille 
foranstaltninger inden for udvikling af landdistrikter fra samhørigheds- og 
regionaludviklingspolitikken. Denne politik er bedre end den fælles landbrugspolitik i stand 
til at bistå med ikkelandbrugsmæssige aspekter af udviklingen af landdistrikter såsom 
omskoling af folk til arbejde i mere produktive områder af økonomien.
Det er dog kun muligt at inddrage politikken for udvikling af landdistrikter i samhørigheds-
og regionaludviklingspolitikken, hvis regionaludviklingen modtager en passende finansiering,
og denne finansiering anvendes i overensstemmelse med de prioriteringer, der er fastsat for 
landdistrikterne.
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