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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med dette forslag er at styrke EU's politik for udvikling af landdistrikterne og 
forenkle gennemførelsen heraf ved at erstatte de forskellige tidligere programmer for 
udvikling af landdistrikterne med ét finansierings- og programmeringsinstrument, nemlig Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Ordføreren hilser forslaget om at styrke udviklingen af landdistrikterne velkommen og mener, 
at man i højere grad skal påskønne den rolle, udviklingen af landdistrikterne spiller i 
forbindelse med at bidrage til en afbalanceret regional udvikling samt regional og national 
vækst i forbindelse med Lissabon-processen og Göteborg-konklusionerne. 

Det er positivt, at der tages skridt til at forenkle politikken for udvikling af landdistrikterne 
ved at samle den under et enkelt finansierings- og programmeringsnetværk, men det skal 
sikres, at forenklingsprocessen omfatter alle niveauer.

Gennemførelsen af politikken for udvikling af landdistrikterne kræver tilstrækkelig 
finansiering, og enhver nedskæring i den planlagte støtte til udvikling af landdistrikterne vil 
have en negativ effekt på landdistrikternes mulighed for at opnå økonomisk vækst og vil 
dermed forhindre disse områder i at bidrage til Lissabon-processen.

Det er nødvendigt at huske på, at EU's landmænd konkurrerer på verdensmarkedet, hvor 
nogle af vores konkurrenter ikke tillægger dyrevelfærd, sikkerhedsstandarder og miljø i 
forbindelse med fødevareproduktion den samme værdi, som vi gør i EU. Derfor skal 
udvikling af landdistrikterne tildeles tilstrækkelige økonomiske midler til at sikre, at 
fødevareproduktionen sker i henhold til bæredygtige principper.

Opfordringen til at afholde høringer og muliggøre deltagelse af lokale aktører i forberedelsen 
af strategier og politikker for udvikling af landdistrikterne hilses velkommen.

Ordføreren anbefaler både på nationalt plan og EU-plan at have en fleksibel tilgang til 
udarbejdelsen af strategier for udvikling af landdistrikterne for at sikre, at lokale og regionale 
programmer på passende vis kan fremme udviklingen af landdistrikterne ved hjælp af 
skræddersyede initiativer, der er udarbejdet efter høring af lokale aktører. 

Det er meget opmuntrende, at forslaget nævner en spredning af landdistrikternes økonomi og 
livskvalitet i landdistrikterne som et af de tre prioritetsområder i den nye politik for udvikling 
af landdistrikterne. Dette område kan blive et lokomotiv for udviklingen i mange 
landdistrikter, og hvis det gennemføres korrekt, kan det have en multiplikatoreffekt, der fører 
til jobskabelse, spredning af aktiviteter og tillægsværdi til produkter, og kan fungere som en 
skabelon for udvikling nedefra og op (bottom up-princippet). Der skal især fokuseres på social 
kapital, særligt ungdomskapital, idet denne vil spille en væsentlig rolle for den langsigtede, 
bæredygtige udvikling af landdistrikterne.

Politikken for udvikling af landdistrikterne skal, i forbindelse med regional- og 
samhørighedspolitikker, støtte skabelse af bæredygtige job uden for landbruget, der ligger 
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inden for en rimelig afstand af arbejdstagernes hjem.

Det anerkendes, at hvert program indeholder et særligt LEADER-område til at finansiere 
gennemførelsen af lokale udviklingsstrategier, der er udarbejdet af lokale udviklingsgrupper, 
og som bygger på de tre temaområder. Men resultatfonden på 3 %, der er tildelt LEADER, 
bør blive indføjet i minimumsbevillingen til LEADER.

Minimumsbevillingen for hvert af de tre områder afspejler en balance mellem de tre områder, 
men giver dog stadig tilstrækkelig fleksibilitet på lokalt, regionalt og nationalt plan til at 
udarbejde programmer, der passer til lokale, regionale og nationale behov.

Desværre bliver der ikke taget tilstrækkeligt hensyn til de mange mennesker, der forlader 
landbruget hvert år, eller de personer, der er deltidsbeskæftiget inden for landbruget. Der skal 
indføres passende muligheder for uddannelse og efteruddannelse for at gøre det muligt for 
disse mennesker at få adgang til andre former for beskæftigelse i deres lokalområde.

Desuden er der bekymring for, at kriteriet for udpegningen af naturligt mindre begunstigede 
områder bliver omdefineret, uden at der tages hensyn til de mange andre faktorer, der bidrager 
til områdernes ugunstige situation, f.eks. placering i udkantsområder, socioøkonomiske 
faktorer osv.

Det vil være en god idé at overveje at etablere en overgangsperiode til udfasning af støtte til 
landmænd i områder, der ikke længere vil være støtteberettigede.

Desuden skal tilskud til beplantning af skovområder, en reduktion af præmier til 
landbrugsskove og en reduktion af tidsrummet for udbetaling af præmier håndteres med 
forsigtighed, idet disse tiltag vil føre til et fald i nyplantning, idet skovbrug ikke længere vil 
blive betragtet som en bæredygtig landbrugsaktivitet. Der vil også være andre følger, f.eks. 
arbejdsløshed i skovbrugsindustrien, som vil være særligt alvorlig i landbrugsområder, samt 
at mulighederne for kulafsondring går tabt osv.

Det er positivt, at der foretages udbetaling af erstatning til landmænd og 
skovejere/skovbestyrere for indkomst, de har givet afkald på, og omkostninger, de er blevet 
påført, som følge af gennemførelsen af lokale netværksaktiviteter. Ikke desto mindre er der 
behov for et selvstændigt finansieringsinstrument for Natura 2000. Der er risiko for, at 
målsætningerne i Natura 2000 ikke kan nås på grund af utilstrækkelig finansiering.

Endelig foreslår ordføreren, at andre af Fællesskabets politikker "landdistrikt-testes", dvs. at 
det skal sikres, at de ikke er i strid med politikker for udvikling af landdistrikterne og på
passende vis aktivt fremmer målsætningerne for udvikling af landdistrikterne.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 10

(10) Programmeringen af 
landdistriktsudviklingen bør følge EF's og de 
nationale prioriteter og komplementere EF-
politikken på andre områder, navnlig 
markedspolitikken på landbrugsområdet, 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik.

(10) Programmeringen af 
landdistriktsudviklingen bør følge EF's og de 
nationale prioriteter og komplementere EF-
politikken på andre områder, navnlig 
markedspolitikken på landbrugsområdet, 
samhørighedspolitikken, politikker for 
social inddragelse og ikke-
forskelsbehandling og den fælles 
fiskeripolitik.

Begrundelse

Der er behov for at forbinde politikker for udviklingen af landdistrikterne med Fællesskabets 
politikker på området for social inddragelse og ikke-forskelsbehandling

Ændringsforslag 2
Betragtning 55

(55) For at fremme en integreret og 
innovativ fremgangsmåde bør 3 % af 
bevillingerne til medlemsstaterne anbringes 
i en EF-reserve, der er bestemt for 
LEADER-metoden.

udgår

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Den strategiske planlægning af programmet kan blive vanskeliggjort, idet der tilbageholdes 
en væsentlig del af budgettet for LEADER-området, og der er risiko for, at der med LEADER-
programmerne ville blive prioriteret kortsigtede, hurtige løsninger på bekostning af mere 
strategiske og bæredygtige mellem- og langsigtede initiativer.

Ændringsforslag 3
Betragtning 66

66) EF-reserven til LEADER-metoden bør 
fordeles på grundlag af, hvilke resultater 
der er opnået med programmerne i denne 
henseende. Kriterierne for fordelingen bør 
fastsættes i overensstemmelse hermed.

udgår

Begrundelse

Som for ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 4
Artikel 3

Fonden skal bidrage til at fremme en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne i 
hele EF og skal komplementere den fælles 
landbrugspolitiks markeds- og 
indkomststøtte, samhørighedspolitikken og 
den fælles fiskeripolitik.

Fonden skal bidrage til at fremme en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne i 
hele EF og skal komplementere den fælles 
landbrugspolitiks markeds- og 
indkomststøtte, samhørighedspolitikken,  
politikker for social inddragelse og ikke-
forskelsbehandling og den fælles 
fiskeripolitik.

Begrundelse

Det er vigtigt at forbinde politikker for udvikling af landdistrikterne til Fællesskabets 
politikker på området for social inddragelse og ikke-forskelsbehandling

Ændringsforslag 5
Artikel 6, stk. 1, litra c)

c) andre organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, ikke-statslige organisationer 

c) andre organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, ikke-statslige organisationer 
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(navnlig på miljøområdet) og organer, som 
er ansvarlige for at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder.

(navnlig på miljøområdet) og organer, som 
er ansvarlige for at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder eller for at 
bekæmpe forskelsbehandling på de 
præmisser, der fremgår af traktatens artikel 
13.

Begrundelse

For at sikre, at der tages hensyn til alle former for forskelsbehandling.

Ændringsforslag 6
Artikel 8, stk. 1

Medlemsstaterne og Kommissionen 
fremmer ligestilling mellem mænd og 
kvinder på alle de forskellige stadier af 
programgennemførelsen.

Medlemsstaterne og Kommissionen 
fremmer ligestilling mellem mænd og 
kvinder samt ikke-forskelsbehandling på de 
præmisser, der fremgår af traktatens artikel 
13, på alle de forskellige stadier af 
programgennemførelsen.

Begrundelse

Politikker for ikke-forskelsbehandling skal gælde alle områder, ikke bare køn.

Ændringsforslag 7
Artikel 17, stk. 1

1. Landdistriktsudviklingsprogrammerne 
udarbejdes af medlemsstaterne i snævert 
samarbejde med de i artikel 6 nævnte 
partnere.

1. Landdistriktsudviklingsprogrammerne 
udarbejdes af medlemsstaterne i snævert 
samarbejde med de i artikel 6 nævnte 
partnere. Den enkelte medlemsstat skal 
udarbejde og offentliggøre en høringsplan 
og skal derefter fremlægge resultaterne af 
høringsprocessen.

Begrundelse

Høringsprocessen skal være omfattende og gennemsigtig.
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Ændringsforslag 8
Artikel 19, litra c), litra iii)

iii) støtte producentgrupper med oplysning 
og markedsføringsaktiviteter for produkter i 
ordninger vedrørende fødevarekvalitet;

iii) støtte kooperativer/producentgrupper 
med oplysning og markedsføringsaktiviteter 
for produkter i ordninger vedrørende 
fødevarekvalitet;

Begrundelse

Kooperativer spiller en omfattende og effektiv rolle i regionaludvikling, og denne rolle skal 
støttes.

Ændringsforslag 9
Artikel 34, litra a), litra v) a) (nyt)

v) a) støtte til bevarelse af sjældne 
husdyrracer i specifikke regioner.

Begrundelse

Dette er et vigtigt mål med stor indre værdi både fra et miljømæssigt synspunkt og for at 
bevare de pågældende racer.

Ændringsforslag 10
Artikel 37, stk. 4, afsnit 1 a) (ny)

Betalingerne kan forøges med 20 % i 
mindre begunstigede områder for at 
opmuntre til deltagelse.

Begrundelse

Landbrugs- og miljøaftaler er vigtige for at få befolkningen til at tage ansvar for 
landområderne, og det er af afgørende betydning konstant at opfordre til deltagelse i sådanne 
aftaler.

Ændringsforslag 11
Artikel 49, litra a), litra iv) a) (nyt)

iv) a) støtte til øget deltagelse af kvinder i 
landdistrikternes økonomi;
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Begrundelse

Kvinder spiller en vigtig rolle i spredningen af landdistrikternes økonomi, men de står ofte 
over for specifikke problemer som f.eks. begrænset adgang til kapital. Med dette 
ændringsforslag gøres det muligt at støtte tiltag, der kan fjerne disse barrierer. 

Ændringsforslag 12
Artikel 49, litra a), litra iv) b) (nyt)

iv) b) støtte til udvikling af 
informationssamfundet.

Begrundelse

Informationssamfundet er afgørende for en spredning af landdistrikternes økonomi, men 
mange landdistrikter har ikke adgang til bredbånd, satellitkommunikation osv. Denne 
bestemmelse kan hjælpe med til at bygge bro over den digitale kløft og gøre landdistrikterne 
mere attraktive for nye virksomheder og gøre det muligt for nuværende virksomheder at 
komme ind på nye markeder og dermed sikre deres levedygtighed.

Ændringsforslag 13
Artikel 49, litra b), litra i)

i) basale tjenester for erhvervslivet og 
befolkningen i landdistrikterne,

i) basale tjenester for erhvervslivet og 
befolkningen i landdistrikterne, herunder 
transport og infrastruktur i landdistrikterne 
som f.eks. veje, vandforsyning, 
affaldshåndtering og energiforsyning, der 
skal fremmes,

Begrundelse

Transport i tyndt befolkede områder er en basal tjeneste, der skal ydes støtte til i alle 
programmer om udvikling af landdistrikterne.

Uden en konkurrencedygtig infrastruktur kan der ikke foregå en afbalanceret 
regionaludvikling og udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 14
Artikel 52, litra c) a) (nyt)

c) a) specifik erhvervsuddannelse inden for 
turisme på områder som f.eks. 
kundeservice og produktudvikling.
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Begrundelse

Landdistrikterne kan tilbyde en naturlig kulturarv og andre attraktioner. Men det lokale 
turisterhvervs evne til at bruge disse attraktioner på en bæredygtig måde og give turister en 
oplevelse af høj kvalitet bliver ofte hæmmet af mangelfuld service og/eller utilstrækkelig 
produktudvikling. Artikel 56 henviser tli "erhvervsuddannelse", men det er afgørende, at der i 
turisttiltag henvises specifikt til uddannelse.

Ændringsforslag 15
Artikel 58

Foranstaltningerne i artikel 49 skal helst 
gennemføres ved hjælp af lokale 
udviklingsstrategier.

Foranstaltningerne i artikel 49 skal helst 
gennemføres ved hjælp af lokale 
udviklingsstrategier med aktiv deltagelse af 
de lokale myndigheder.

Begrundelse

Ved at sikre aktiv deltagelse af de lokale myndigheder i ELFUL opnås en mere omfattende og 
sammenhængende tilgang til udviklingen af mange landdistrikter. 

Ændringsforslag 16
Artikel 66

Et beløb på mindst 7 % af fondens samlede 
bidrag til programmet afsættes til 
gennemførelse af den prioriterede opgave 
LEADER.

Et beløb på mindst 10 % af fondens samlede 
bidrag til programmet afsættes til 
gennemførelse af den prioriterede opgave 
LEADER.

Begrundelse

En stigning på 3 % af bevillingerne til de LEADER-programmer, der opnår de bedste 
resultater, vil ikke være hensigtsmæssig, da det kan tilskynde til kortsigtede programmer og 
hurtige løsninger for at få adgang til øgede midler snarere end at have en integreret, 
strategisk tilgang til udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 17
Artikel 67, stk. 2, afsnit 1

2. På medlemsstaternes initiativ kan fonden 
for hvert landdistriktsudviklingsprogram
finansiere forberedelse, forvaltning, 
overvågning, evaluering, information og 

2. På medlemsstaternes initiativ kan fonden 
for hvert landdistriktsudviklingsprogram
finansiere forberedelse, forvaltning, 
overvågning, evaluering, information og 
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kontrol. kontrol og støtte 
partnerskabsmedlemmernes deltagelse heri, 
især civile organisationer og ngo'er.

Begrundelse

Der er behov for at sikre, at civile organisationer og ngo'er deltager i driften af disse fonde.

Ændringsforslag 18
Artikel 68, stk. 1

I overensstemmelse med artikel 67, stk. 1, 
oprettes der et europæisk netværk for
landdistriktsudvikling med henblik på 
netværkssamarbejde mellem nationale 
netværk, organisationer og administrationer, 
der er involveret i landdistriktsudviklingen 
på EF-plan.

I overensstemmelse med artikel 67, stk. 1, 
oprettes der straks et europæisk netværk for
landdistriktsudvikling med henblik på 
netværkssamarbejde mellem nationale 
netværk, organisationer og administrationer, 
der er involveret i landdistriktsudviklingen 
på EF-plan.

Begrundelse

Der må ikke igen være forsinkelser i den sidste programmeringsperiode med hensyn til at 
etablere de mange nationale LEADER-netværk, LEADER + og LEADER II.

Ændringsforslag 19
Artikel 69, stk. 1

1. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
landdistriktsnetværk, der samler alle de
organisationer og administrationer, som er 
involveret i landdistriktsudvikling.

1. Hver medlemsstat opretter straks et 
nationalt landdistriktsnetværk, der samler 
alle de organisationer og administrationer, 
som er involveret i landdistriktsudvikling.

Begrundelse

Der må ikke igen være forsinkelser med hensyn til at etablere mange af de nationale netværk.

Ændringsforslag 20
Artikel 77, stk. 1, litra a)

a) sørge for, at operationer udvælges til 
finansiering efter de kriterier, der gælder
for landdistriktsudviklingsprogrammet, og at 
de i hele gennemførelsesperioden opfylder 

a) sørge for, at operationer udvælges til 
finansiering efter de kriterier, der gælder
for landdistriktsudviklingsprogrammet, og at 
de i hele gennemførelsesperioden opfylder 
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EF's og medlemsstaternes regler og er 
forenelige med EF's politik;

EF's og medlemsstaternes regler og er 
forenelige med EF's politik; sådanne 
gældende fællesskabsregler og nationale 
regler bør ikke være for strenge, og der skal 
tillades fleksibilitet i de tilfælde, hvor det 
ikke er i strid med EU's retningslinjer;

Begrundelse

Manglende fleksibilitet kan virke som en hæmsko på lovende projekter.

Ændringsforslag 21
Artikel 81, stk. 1, afsnit 3 a) (ny)

Der skal gøres en stor indsats for at sikre, 
at der i enhver form for dokumentation 
benyttes et enkelt og ukompliceret sprog, så 
det sikres, at alle involverede i 
overvågningsprocessen kan yde effektive 
bidrag.

Begrundelse

Dette vil sikre en mere effektiv deltagelse og give overvågningsudvalgene bedre mulighed for 
at bidrage til processen.

Ændringsforslag 22
Artikel 92

EF-reserve til den prioriterede opgave 
LEADER

1. Det beløb, der henlægges til reserven, jf. 
artikel 70, stk. 2, skal anvendes til at styrke 
LEADER-metodens gennemførelse i 
programmerne.
2. LEADER-metodens gennemførelse 
evalueres på grundlag af objektive kriterier, 
herunder:
a) i hvilken grad LEADER-metoden 
prioriteres,
b) LEADER-metodens geografiske 
rækkevidde,
c) hvor langt gennemførelsen af den 
prioriterede opgave LEADER er nået

udgår
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d) løftestangseffekten på privat kapital,
e) resultaterne af midtvejsevalueringerne.

Begrundelse

Ordføreren støtter ikke oprettelsen af en reservefond for LEADER.
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