
(Ekstern oversættelse)

PA\583570DA.doc PE 364.667v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionaludviklingsudvalget

FORELØBIG
2005/0129(CNS)

24.10.2005

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets strategiske retningslinjer for 
udvikling af landdistrikterne
(KOM(2005)0304 – C6-0000/0000 – 2005/0129(CNS))

Rådgivende ordfører: Elspeth Attwooll



(Ekstern oversættelse)

PE 364.667v01-00 2/11 PA\583570DA.doc

DA

PA_Leg



(Ekstern oversættelse)

PA\583570DA.doc 3/11 PE 364.667v01-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Selv om der er meget at glæde sig over i de strategiske retningslinjer, mener vi, at der opstår 
visse problemer på grund af deres udformning.

For det første er der ikke fastsat et generelt mål, der kan anvendes til at måle synergierne 
mellem de foranstaltninger, der træffes under hvert kernepunkt.

For det andet er der en vis overlapning både inden for og mellem de nærmere retningslinjer 
for flere kernepunkter. Det kan skabe problemer for medlemsstaterne, når de skal fastslå, 
hvilke af kernepunkterne deres programmer skal høre under. Det er nogle steder heller ikke 
klart, hvad der præcist opfordres til eller tillades.

For det tredje er den hovedprioritet, der er angivet for hvert kernepunkt, ikke altid fuldt ud i 
overensstemmelse med Rådets forordning.

Endvidere bør det tydeliggøres, hvis aktiviteter kernepunkterne er rettet mod, særlig på grund 
af den del af finansieringen, der er afsat i forordningen til hvert af dem.

I den forbindelse mener den rådgivende ordfører, at:

a) kernepunkt 1 hovedsageligt vedrører de aktiviteter, der er involveret i primærproduktion i 
landbrugs- og skovbrugssektoren, med henblik på at fremme både diversificering på den 
enkelte bedrift og i skovbruget og inddragelse i aktiviteter, som kan medvirke til at skabe 
effektivitet eller give værditilvækst i primærproduktionen;

b) kernepunkt 2 skal omfatte alle aktører, herunder de berørte aktører i primærproduktionen, 
der leverer miljøvenlige produkter, f.eks. fremme af biodiversitet, større bæredygtighed, 
bevarelse af det naturlige landskab og kulturarven;

c) formålet med kernepunkt 3 er at bistå landsamfund mere generelt og på to forbundne 
områder:

− for det første med deres økonomiske udvikling ved at fremme erhvervsaktiviteter, der 
passer til landdistrikternes økonomi, og som hovedsageligt ikke er udført af 
primærproducenter, såsom sekundær produktion, støtteydelser til primærproduktion, 
udvikling af turisme, håndværk og andre initiativer;

− for det andet med forbedring af lokale rekreative faciliteter med henblik på at opnå en god 
livskvalitet og undgå affolkning.

I begge tilfælde lægges der vægt på kvinders og unges potentiale som økonomiske aktører.

d) formålet med kernepunkt 4, der er en videreførelse af det tidligere Leader-program, er at 
samle partnerskaber, der indgås af dem, der er omfattet af hvert af de andre kernepunkter, 
med henblik på at etablere en sammenhængende overordnet udviklingsstrategi, der er i 
overensstemmelse med lokale forhold.
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På baggrund heraf og i lyset af ovennævnte problemer foreslås en række ændringsforslag.

Under kernepunkt 1 bør der i hovedretningslinjen lægges mere vægt på at fremme innovation 
og integration i fødevarekæden, brændstofkæden bør tilføjes, og omtalen af investering i 
fysiske og menneskelige ressourcer bør opfattes som en støtte for innovative og integrerende 
aktiviteter. Den ændrede udgave synes at være i bedre overensstemmelse med den 
efterfølgende mere detaljerede retningslinje. Der er også foreslået en række ændringer, særlig 
under andet og femte led, som skal sikre, at de planlagte aktionstyper belyses bedre.

I hovedretningslinjen under kernepunkt 2 virker henvisningen til "naturvenlige landbrugs- og 
skovbrugssystemer" forvirrende, da den kunne opfattes, som om den betyder naturligt 
oparbejdet økonomisk værdi. Det kan ikke være korrekt, da forordningen omhandler områder 
med naturbetingede ulemper under dette kernepunkt. Formålet med ændringsforslaget til 
retningslinjen er at præcisere, at der lægges vægt på miljøvenlige produkter, f.eks. fremme af 
biodiversitet og bæredygtighed samt bevarelse af det naturlige og kulturelle landskab. Der er 
foreslået mindre ændringer til de nuværende led, og der er tilføjet et nyt led vedrørende 
kultur- og naturværdier.

Den retningslinje, der foreslås under kernepunkt 3, henviser til "den overordnede prioritering 
af beskæftigelsesmulighederne". Det synes ikke at være i overensstemmelse med 
forordningen, som også understreger livskvaliteten, og den afspejler ikke, at økonomisk 
udvikling er en primær drivkraft til at skabe beskæftigelsesmuligheder. Formålet med den 
foreslåede omformulering er en mere nøjagtig gengivelse af det, der synes at være hensigten i 
forordningen. Der er også foreslået en række præciseringer i ledene, herunder en præcisering, 
der skal bringe leddet i bedre overensstemmelse med kvinders rolle og behov i 
landdistrikternes økonomi, herunder spørgsmålet om ubetalt arbejde, der medfører manglende 
forsørgelse, når de bliver ældre (behandlet i Europa-Parlamentets beslutning af 3. juli 2003 
(P5_TA(2003)0342) om kvinder i EU's landdistrikter).

Der foreslås kun en mindre ændring af kernepunkt 4, da anvendelsen af ordet "eget" gør 
hensigten mindre tydelig end ønskeligt, og en omformulering anbefales.

I retningslinjen vedrørende prioriteternes omsætning til programmer bør man benytte 
lejligheden til både at tilføje en henvisning til fysisk planlægning og til at inddrage 
interessenter i henhold til forordningens artikel 6. Tilsvarende synes det under retningslinjen 
vedrørende komplementaritet mellem Fællesskabets ordninger hensigtsmæssigt både at 
medtage TEN-T og Life+ og at erkende, at det i nogle medlemsstater er nødvendigt at tage fat 
på komplementariteten mellem forskellige fonde på regionalt og nationalt plan.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Kommissionens forslag1 2 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Bilag, afsnit 3.1, retningslinje, afsnit 2

De midler, der afsættes til kernepunkt 1, skal 
medvirke til at gøre Europas fødevaresektor
stærk og dynamisk ved at koncentrere sig 
om prioriteterne innovation og overførsel af 
viden i fødevarekæden og i sektorer, hvor
investering i fysiske og menneskelige 
ressourcer skal prioriteres.

De midler, der afsættes til kernepunkt 1, skal 
medvirke til at gøre landbrugs- og 
skovbrugssektoren stærk og dynamisk ved 
at koncentrere sig om de to prioriteter
fremme af innovation og integration i 
fødevare- og brændstofkæden og 
investering i fysiske og menneskelige 
ressourcer, herunder fremme af anvendelse 
af IKT-teknologi.

Ændringsforslag 2
Bilag, afsnit 3.1, afsnit 1, led 2

- forbedring af integrationen i 
fødevarekæden. Europas fødevareindustri er 
en af verdens mest konkurrencedygtige og 
innovative, men den står over for voksende 
konkurrence på verdensplan. Der er i 
landbrugsøkonomien store muligheder for at 
skabe og afsætte nye produkter, at fastholde 
mere værdi i landdistrikterne ved hjælp af 
kvalitetsordninger og at forbedre europæiske 
produkters omdømme i tredjelande. Brug af 
konsulenttjeneste og støtte for at opfylde 
Fællesskabets standarder vil medvirke til 
denne integrationsproces. En 
markedsorienteret landbrugssektor vil 
bidrage yderligere til at befæste den 
europæiske fødevaresektors stilling som en 
vigtig kilde til beskæftigelse og økonomisk 
vækst;

- forbedring af integrationen i 
fødevarekæden. Europas fødevareindustri er 
en af verdens mest konkurrencedygtige og 
innovative, men den står over for voksende 
konkurrence på verdensplan. Der er i 
landbrugsøkonomien store muligheder for at 
skabe og afsætte nye produkter og at 
fastholde mere værdi i landdistrikterne ved 
hjælp af kvalitetsordninger, inddragelse af 
primærproducenter i forarbejdning og 
markedsføringsinitiativer og fremme af 
lokal detailhandel for at begrænse 
transportafstanden for en fødevare. Der er 
også plads til at forbedre europæiske 
produkters omdømme i tredjelande, særlig 
ved at udvikle nichemarkeder. Brug af 
konsulenttjeneste og støtte for at opfylde 
Fællesskabets standarder og bistand til 
forskning og salgsfremme vil medvirke til 
disse integrationsprocesser. En 
markedsorienteret landbrugssektor vil 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Af hensyn til klarheden er Kommissionens oprindelige tekst gengivet uden fede typer og kursiv for at 
fremhæve ændringerne i ændringsforslagene. Det oprindelige format bliver anvendt igen i den endelige udgave.
Dette vedrører ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 14.
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bidrage yderligere til at befæste den;
europæiske fødevaresektors stilling som en 
vigtig kilde til beskæftigelse og økonomisk 
vækst;

Ændringsforslag 3
Bilag, afsnit 3.1, afsnit 1, andet afsnit, led 4

- fremme af dynamisk iværksætterånd. De 
seneste reformer har skabt et 
markedsorienteret grundlag for det 
europæiske landbrug. Det giver 
landbrugsbedrifterne nye muligheder. Men 
realiseringen af disse økonomiske 
muligheder afhænger af, at der udvikles 
strategiske og organisatoriske 
kvalifikationer;

- fremme af dynamisk iværksætterånd. De 
seneste reformer har skabt et 
markedsorienteret grundlag for det 
europæiske landbrug. Det giver 
landbrugsbedrifterne nye muligheder. Men 
realiseringen af disse økonomiske 
muligheder afhænger af, at der udvikles 
strategiske, erhvervsmæssige og 
organisatoriske kvalifikationer;

Ændringsforslag 4
Bilag, afsnit 3.1, afsnit 1, led 5

- udvikling af nye afsætningsmuligheder 
for landbrugs- og skovbrugsprodukter. Nye 
afsætningsmuligheder kan give større 
værditilvækst. Støtte til investering og 
uddannelse i nonfood-produktion kan i 
forbindelse med udvikling af 
landdistrikterne supplere de 
foranstaltninger, der træffes med afsæt i den 
første grundpille, ved at skabe innovative, 
nye afsætningsmuligheder for 
produktionen eller medvirke til at udvikle 
vedvarende energimaterialer, 
biobrændstoffer og forarbejdningskapacitet;

- støtte til forskning, investering og 
uddannelse ved udvikling og anvendelse af 
nye produkter, processer og teknologier. En 
sådan støtte kan supplere de 
foranstaltninger, der træffes med afsæt i den 
første grundpille, eller medvirke til at 
udvikle innovative produktionsmetoder 
eller, f.eks. vedvarende energimaterialer, 
biobrændstoffer og forarbejdningskapacitet;

Ændringsforslag 5
Bilag, afsnit 3.2, retningslinje

For at beskytte og forøge naturressourcerne 
og landskaberne i EU’s landdistrikter bør de 
midler, der afsættes til kernepunkt 2, bidrage 
til tre områder, som er prioriteret på EU-

For at beskytte og forøge naturressourcerne 
og landskaberne i EU’s landdistrikter bør de 
midler, der afsættes til kernepunkt 2, bidrage 
til tre områder, som er prioriteret på EU-
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plan: biodiversitet og bevarelse af 
naturvenlige landbrugs- og 
skovbrugsmetoder, vand og
klimaændringen. Foranstaltningerne under 
kernepunkt 2 bør træffes, så disse 
miljømålsætninger inddrages, og bidrage til 
indførelse af Natura 2000-netværk i 
landbruget og skovbruget, til Göteborg-
forpligtelsen til at standse biodiversitetens 
tilbagegang inden 2010 og til 
vandrammedirektivets målsætninger samt til 
Kyoto-protokollens målsætninger for 
bekæmpelse af klimaændringen.

plan: fremme af biodiversitet og bæredygtig 
anvendelse af landbrugs- og skovbrugsjord, 
bekæmpelse af klimaændringen og fremme 
af andre miljøvenlige produkter, f.eks. 
bevarelse af det kulturelle og naturlige 
landskab og fremme territorial ligevægt.
Foranstaltningerne under kernepunkt 2 bør 
træffes, så disse miljømålsætninger 
inddrages, og bidrage til indførelse af Natura 
2000-netværk i landbruget og skovbruget, til 
Göteborg-forpligtelsen til at standse 
biodiversitetens tilbagegang inden 2010 og 
til vandrammedirektivets målsætninger samt 
til Kyoto-protokollens målsætninger for 
bekæmpelse af klimaændringen.

Ændringsforslag 6
Bilag, afsnit 3.2, led 3

- bekæmpelse af klimaændringen.
Landbruget og skovbruget er i forreste linje, 
når det gælder udvikling af vedvarende 
energi- og materialekilder til 
bioenergianlæg. Udviklingen af disse 
energikilder skal tage hensyn til ønsket om 
at formindske emissionerne af drivhusgasser 
og bevare skovenes kulstofbinding og de 
organiske stoffer i jordbundsstrukturen;

- bekæmpelse af klimaændringen.
Landbruget og skovbruget er i forreste linje, 
når det gælder udvikling af vedvarende 
energi- og materialekilder til 
bioenergianlæg. Udviklingen af disse 
energikilder skal tage hensyn til ønsket om 
at formindske emissionerne af drivhusgasser 
og behovet for at øge skovenes 
kulstofbinding og de organiske stoffer i 
jordbundsstrukturen;

Ændringsforslag 7
Bilag, afsnit 3.3, titel

Forbedring af livskvaliteten i 
landdistrikterne og fremme af 
diversificeringen

Forbedring af livskvaliteten i 
landdistrikterne og fremme af 
diversificeringen af landdistrikternes 
økonomi

Ændringsforslag 8
Bilag, afsnit 3.3, retningslinje

De midler, der afsættes til diversificering af De midler, der afsættes til diversificering af 
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landdistrikternes økonomi og til livskvalitet i 
landdistrikterne under kernepunkt 3, skal 
bidrage til den overordnede prioritering af
beskæftigelsesmulighederne. De 
foranstaltninger, der kan træffes under 
kernepunkt 3, skal navnlig benyttes til 
fremme af kapacitetsopbygning, erhvervelse 
af kvalifikationer og tilrettelæggelse af lokal 
strategiudvikling samt bidrage til at sikre, at 
landdistrikterne også er attraktive for 
fremtidige generationer. Når uddannelse, 
oplysning og iværksætterånd skal fremmes, 
bør der især tages hensyn til kvinders og 
unge menneskers behov.

landdistrikternes økonomi og 
foranstaltninger til forbedring af 
livskvaliteten i landdistrikterne under 
kernepunkt 3, skal bidrage til den 
overordnede prioritering, som er at fremme 
udviklingen af afbalancerede og 
integrerede økonomier i landdistrikterne 
for at forbedre livskvaliteten og skabe nye
beskæftigelsesmuligheder. De 
foranstaltninger, der kan træffes under 
kernepunkt 3, skal navnlig benyttes til 
fremme af kapacitetsopbygning, erhvervelse 
af kvalifikationer og tilrettelæggelse af lokal 
strategiudvikling samt bidrage til at sikre, at 
landdistrikterne også er attraktive for 
fremtidige generationer. Når uddannelse, 
oplysning og iværksætterånd skal fremmes, 
bør der især tages hensyn til at fjerne 
hindringer for dem, der for tiden har svært 
ved at komme ind på arbejdsmarkedet på 
grund af køn eller alder eller på grund af et 
handicap.

Ændringsforslag 9
Bilag, afsnit 3.3, led 2

- fremme af kvindernes adgang til 
arbejdsmarkedet. Lokale initiativer for at 
oprette børnepasningsinstitutioner i 
landdistrikterne kan forbedre 
beskæftigelsesmulighederne og lette 
kvindernes adgang til arbejdsmarkedet. Det 
kan omfatte udvikling af en 
børnepasningsinfrastruktur, eventuelt i 
tilknytning til initiativer, der skal fremme
oprettelse af små virksomheder i forbindelse 
med landdistriktsaktiviteter;

- forbedring af livskvalitet for kvinder i 
landdistrikterne og fremme af deres adgang 
til det officielle arbejdsmarked. Initiativer 
kan f.eks. omfatte udvikling af 
børnepasningsfaciliteter og andre 
plejefaciliteter af høj kvalitet, adgang til 
uddannelse og til mikrolån til oprettelse af 
virksomheder og oprettelse og udvikling af 
netværk for kvinder;

Ændringsforslag 10
Bilag, afsnit 3.3, led 2 a (nyt)

- foranstaltninger til imødegåelse af 
affolkningen af landdistrikter, særlig i 
forbindelse med unge, ved at forbedre 
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lokale rekreative faciliteter samt adgangen 
til tjenester og kulturelle aktiviteter og 
fritidsaktiviteter;

Ændringsforslag 11
Bilag, afsnit 3.3, led 6

- udvikling af udbuddet af vedvarende 
energikilder og innovativ udnyttelse af dem 
kan være med til at skabe nye 
afsætningsmuligheder for landbrugs- og 
skovbrugsprodukter, levering af lokale 
tjenesteydelser og diversificering af 
landdistrikternes økonomi;

- udvikling af udbuddet af vedvarende 
energikilder og innovativ udnyttelse af dem 
kan være med til at skabe nye 
afsætningsmuligheder for landbrugs- og 
skovbrugsprodukter, levering af lokale 
tjenesteydelser og diversificering af 
landdistrikternes økonomi og kan desuden 
hjælpe med at mindske virkningen af 
klimaændringen;

Ændringsforslag 12
Bilag, afsnit 3.3, led 7

- tilskyndelse til udvikling af turisme.
Turismen er en vigtig vækstsektor i mange 
landdistrikter. Øget brug af IKT inden for 
turisme, f.eks. til reservation, reklame, 
afsætning og tilrettelæggelse af 
tjenesteydelser og rekreative aktiviteter, kan 
medvirke til at forøge de besøgendes antal 
og gøre deres ophold længere, især når der 
skabes forbindelse til de mindre 
foretagender og opmuntres til 
landbrugsturisme;

- tilskyndelse til udvikling af turisme.
Turismen er en vigtig vækstsektor i mange 
landdistrikter. Øget brug af IKT inden for 
turisme, f.eks. til reservation, reklame, 
afsætning og tilrettelæggelse af 
tjenesteydelser og rekreative aktiviteter, kan 
medvirke til at forøge de besøgendes antal 
og gøre deres ophold længere, især når der 
skabes forbindelse til de mindre 
foretagender og opmuntres til 
landbrugsturisme, andre former for 
miljømæssig bæredygtig turisme og 
sportsrelateret turisme;

Ændringsforslag 13
Bilag, afsnit 3.3, led 8 a (nyt)

- bevarelse og opgradering af natur- og 
kulturværdien. Natur- og kulturværdien 
spiller en afgørende rolle ikke kun for 
beskyttelsen af miljøet i landdistrikterne, 
men også for tiltrækning af turister og for, 
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at de, der lever i landdistrikterne, kan 
opretholde en høj livskvalitet. Investeringer 
er således afgørende for beskyttelse og 
forvaltning af Natura 2000-områderne og 
andre steder og bygninger af høj natur- og 
kulturværdi.

Ændringsforslag 14
Bilag, afsnit 3.4, retningslinje

De ressourcer, der afsættes til kernepunkt 4 
(Leader), skal ikke blot bidrage til 
prioriteterne under punkt 1 og 2 og ikke 
mindst under punkt 4, men også spille en 
vigtig rolle for prioriteten bedre styring og 
mobilisering af landdistrikternes eget
udviklingspotentiel.

De ressourcer, der afsættes til kernepunkt 4 
(Leader), skal ikke blot bidrage til 
prioriteterne under punkt 1 og 2 og ikke 
mindst under punkt 4, men også spille en 
vigtig rolle for prioriteten bedre styring og 
mobilisering af det naturlige 
udviklingspotentiel i lokalområdet.

Ændringsforslag 15
Bilag, afsnit 3.4, andet afsnit, led 4 a (nyt)

- tilskynde til samarbejde mellem lokale 
aktionsgrupper i forskellige medlemsstater 
og mellem disse og lignende grupper i 
tredjelande.

Ændringsforslag 16
Bilag, afsnit 3.5, retningslinje

Når medlemsstaterne udarbejder deres 
nationale strategier, skal de sikre, at der er
den størst mulige overensstemmelse mellem 
kernepunkterne, og at eventuelle 
modsætninger undgås. De må også 
overveje, hvordan der kan tages hensyn til 
andre strategier på EU-plan, som f.eks. 
handlingsplanen for økologisk landbrug21, 
Kommissionens seneste meddelelse om 
vedvarende energi22, Kommissionens 
seneste meddelelse om klimaændringen23 
og behovet for at forudse de sandsynlige 
virkninger for landbruget og skovbruget og 

Når medlemsstaterne udarbejder deres 
nationale strategier, skal de anvende en 
integreret strategi, der omfatter passende 
fysisk planlægning, og som sikrer den størst 
mulige overensstemmelse mellem 
kernepunkterne, og de skal sikre størst 
mulig inddragelse af alle relevante organer 
i henhold til partnerskabsprincippet i 
artikel 6 i Rådets forordning. De må også 
overveje, hvordan der kan tages hensyn til 
andre strategier på EU-plan, som f.eks. 
handlingsplanen for økologisk landbrug21, 
Kommissionens seneste meddelelse om 
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Kommissionens rapport om EU’s 
skovbrugsstrategi24 (der kan bidrage til 
målsætningerne for både vækst, 
beskæftigelse og bæredygtighed) og de 
kommende tematiske miljøstrategier.

vedvarende energi22, Kommissionens 
seneste meddelelse om klimaændringen23 
og behovet for at forudse de sandsynlige 
virkninger for landbruget og skovbruget og 
Kommissionens rapport om EU’s 
skovbrugsstrategi24 (der kan bidrage til 
målsætningerne for både vækst, 
beskæftigelse og bæredygtighed) og de 
kommende tematiske miljøstrategier.

Ændringsforslag 17
Bilag, afsnit 3.6, retningslinje

Samvirket mellem struktur- og 
beskæftigelsespolitikken og politikken for 
landdistrikternes udvikling skal fremmes. I 
denne sammenhæng skal medlemsstaterne 
sikre, at der er komplementaritet og 
sammenhæng mellem de aktiviteter, der 
finansieres af henholdsvis EFRU, 
Samhørighedsfonden, ESF, EFF og ELFUL 
på et givet territorium og inden for et givet 
aktivitetsområde. De vigtigste ledeprincipper 
for afgrænsning og samordning mellem de 
aktiviteter, der støttes af de forskellige 
fonde, bør fastlægges inden for den 
nationale strategis referencerammer/i den 
nationale strategiplan.

Samvirket mellem struktur- og 
beskæftigelsespolitikken og politikken for 
landdistrikternes udvikling skal fremmes. I 
denne sammenhæng skal medlemsstaterne 
sikre, at der er komplementaritet og 
sammenhæng mellem de aktiviteter, der 
finansieres af henholdsvis TEN-T, Life+, 
EFRU, Samhørighedsfonden, ESF, EFF og 
ELFUL på et givet territorium og inden for 
et givet aktivitetsområde. De vigtigste 
ledeprincipper for afgrænsning og 
samordning mellem de aktiviteter, der støttes 
af de forskellige fonde, bør fastlægges inden 
for den regionale eller nationale strategis 
referencerammer/i den regionale eller 
nationale strategiplan, alt efter hvad der er 
hensigtsmæssigt for den berørte 
medlemsstat.


