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Reformen av strukturpolitiken för perioden 2007–2013 medförde förändringar av 
finansieringsarrangemangen och villkoren för tilldelning av stöd enligt denna politik.

En viktig förändring var upprättandet av den nya Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) som är kopplad till den gemensamma jordbrukspolitiken.

Enligt budgetramen för 2000–2006 var finansieringen av landsbygdsutvecklingen kopplad till 
strukturfonderna och sammanhållningspolitiken och separerad från finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Enligt den nya budgetramen för 2007–2013 ingår däremot 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i de anslag som är kopplade till den 
gemensamma jordbrukspolitiken och har följaktligen separerats från 
sammanhållningspolitiken.

Lagstiftarnas syfte med att separera Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
från de andra strukturfonderna och koppla den till den gemensamma jordbrukspolitiken var att 
underlätta användningen av denna typ av finansiering och göra det lättare att införa ett 
integrerat tillvägagångssätt i landsbygdsområdena.

För att dessa förändringar skulle lyckas krävdes dock en lämplig samordning av stödet från de 
olika fonderna, särskilt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 
Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden (ESF), och att man såg till att de 
kompletterade varandra.

Efter införandet av dessa förändringar uppstod frågan om denna separation egentligen ledde 
till en effektivare användning av den tillgängliga finansieringen.

Att koppla den gemensamma jordbrukspolitiken till finansieringen av landsbygdsutvecklingen 
innebär endast en förenkling av budgetförfarandet till det yttre. I praktiken innebär det att 
finansiering som rör annat än jordbruk separeras från sammanhållningspolitiken och 
ett bredare regionalt utvecklingsperspektiv, och följaktligen antingen ett upprepande av
vissa mål (till exempel miljöskydd och utbildning) eller ett utelämnande av dessa på 
båda områden.

Mot bakgrund av befintliga budgetbegränsningar finns det därför en risk för att finansieringen 
från Europeiska regionala utvecklingsfonden i stor utsträckning kommer att användas för att 
främja den ekonomiska konkurrenskraften på stora centralorter eller i de mest dynamiska 
regionerna, medan Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kommer att inriktas 
på att förbättra jordbrukets konkurrenskraft.

I denna situation skulle utgifter för stöd till annat än jordbruksverksamhet och utvecklingen av 
små och medelstora företag på landsbygden hamna mellan de båda fonderna och inte omfattas 
av någon av dem.

Det skulle även kunna bli brist på medel för att garantera grundläggande offentliga tjänster 
och investeringar i infrastruktur på landsbygden, som Sammanhållningsfonden också är 
avsedd att bidra till.

I detta sammanhang blir det särskilt viktigt att ta fram en öppen, långsiktig strategi för 
landsbygdsutveckling på nationell och regional nivå för att kunna fastställa tydliga 
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prioriteringar och mål för landsbygdsutvecklingen och anpassa dessa till de olika 
finansieringskällor som finns.

Att koppla den andra pelaren till sammanhållningspolitiska åtgärder skulle dock kräva en nära 
samordning av åtgärder på nationell nivå.

Dessutom måste ytterligare faktorer som påverkar utvecklingen och sättet att finansiera 
landsbygdsutvecklingen undersökas.

1. Det återstår att exakt definiera vad ett landsbygdsområde är. Det innebär att när man talar 
om landsbygdsutveckling är det viktigt att tänka på hur landsbygdsområden kan 
definieras utifrån kännetecken och utvecklingsmål.

Traditionellt sett kunde man skilja landsbygdsområden från stadsområden genom deras 
lägre befolkningstäthet, annorlunda sysselsättningsstruktur, lägre inkomstnivå och sämre 
tillgång till allmännyttiga tjänster. Ur ett territoriellt sammanhållningsperspektiv bör lägre 
befolkningstäthet inte vara ett avgörande kännetecken.

Ett av EU:s utvecklingsmål är att modernisera sociala strukturer, bland annat 
sysselsättningsstrukturer. Det är därför möjligt att öka den territoriella sammanhållningen 
genom att samordna sysselsättningsstrukturerna på landsbygden och i städerna. 
Inkomstnivån och tillgången till allmännyttiga tjänster förblir därför de största 
utmaningarna för territoriell sammanhållning, och det effektivaste sättet att ta itu 
med dem är genom stöd till annat än jordbruksverksamhet i landsbygdssamhällen. 
Åtgärder för landsbygdsutveckling bör dock inte uttömma resurser som är avsedda 
för direktstöd till jordbrukare.

2. Betydande förändringar av EU:s gemensamma jordbrukspolitik är att vänta de kommande 
åren. Den första möjligheten till förändring kan bli hälsokontrollen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Vid tidigare debatter om den gemensamma jordbrukspolitikens 
uppbyggnad har den dominerande åsikten varit att denna finansiering stärker 
diversifieringen av EU:s ekonomi men att den inte lyckas främja EU:s konkurrenskraft. 
Med tanke på EU:s nuvarande finanspolitik är denna åsikt delvis motiverad, men det 
beror helt på hur EU:s medel spenderas. Landsbygdsutvecklingens politiska mål ska 
framför allt inte strida mot Lissabonmålen under förutsättning att denna utveckling 
bygger på tillämpningen av mekanismen för relativ konkurrenskraft (bättre 
kostnadseffektivitet), särskilt inom lokal livsmedelsbearbetning och i samband med 
utvecklingen av infrastrukturer och tjänster, som turism, utbildning och miljöskydd.

3. När det gäller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling fastställdes följande 
prioriteringar för perioden 2007–2013: 1. Ökad konkurrenskraft inom jordbruks- och 
skogsbrukssektorerna. 2. Förbättrad miljö och landsbygd. 3. Ökad livskvalitet i 
landsbygdsområdena och främjande av diversifiering. 4. Lokal kapacitetsuppbyggnad för 
sysselsättning och diversifiering (Leader). Det finns dock ett problem som gäller om 
den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare bör förbli en ”politiskt korrekt” 
mekanism för indirekt jordbruksstöd. Bör finansieringen också rikta sig till 
stödmottagare på landsbygden utanför jordbrukssektorn och stödmottagare som 
stannar kvar i landsbygdsområden men flyttar från jordbruk till andra 
yrkessektorer? Skulle inte bibehållandet av landsbygdsutvecklingen inom ramen för 
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den gemensamma jordbrukspolitiken innebära att man tar ifrån jordbrukarna 
tidigare metoder för EU-finansiering?

4. En av de största orsakerna till oenighet i debatten om den gemensamma 
jordbrukspolitiken är omfattningen av direktstödet till jordbruket (första pelaren) och den 
nationella medfinansieringsnivån när det gäller insatser för att bevara den gemensamma 
jordbrukspolitikens gemenskapskaraktär. Kommissionens förslag om att minska 
direktstödet till stora gårdar och stärka den gemensamma jordbrukspolitikens 
andra pelare, dvs. landsbygdsutvecklingen, genom ökad modulering bör beaktas.

5. Svårigheterna med att genomföra landsbygdsutvecklingspolitiken beror på separationen 
av sektorsspecifika strategier från territoriell sammanhållningspolitik och separationen av 
de ekonomiska och sociala aspekterna inom de båda politikområdena. Detta förklarar 
det tydliga fokus hittills på ansvarsfördelning snarare än på samordning av 
åtgärder. Syftet med samordningen bör dock vara att just säkerställa ett kombinerat 
tillvägagångssätt för användningen av medlen. I de enskilda medlemsstaterna finns det 
flera modeller för samordning av åtgärder när det gäller finansiering av åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Det är svårt att hävda att ett visst lands lösning skulle kunna 
fungera som en modell för andra länder. Den politiska viljan tycks ha större inverkan på 
framgången än något organisatoriskt arrangemang.
En lämplig lösning kunde därför vara att tillämpa den öppna samordningsmetoden 
på denna aspekt av samarbete på EU-nivå.

Det bör dock klargöras att landsbygdsutvecklingspolitiken har stor inverkan på territoriell 
sammanhållning. Därför tycks det inte vara försvarligt att separera åtgärder för 
landsbygdsutveckling från sammanhållningspolitik och regional utvecklingspolitik. Denna 
politik har bättre förutsättningar än den gemensamma jordbrukspolitiken att stödja aspekter av 
landsbygdsutvecklingen som inte rör jordbruk, som omskolning av människor för arbete i mer 
produktiva ekonomiska sektorer.
Att inkludera landsbygdsutvecklingspolitiken i sammanhållningspolitiken och den regionala 
utvecklingspolitiken är dock endast möjligt om landsbygdsutvecklingen får tillräcklig 
finansiering och medlen används i linje med de prioriteringar som fastställts för 
landsbygdsområden.


	728007sv.doc

