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KORTFATTAD MOTIVERING

Det finns mycket i de strategiska riktlinjerna som bör välkomnas, men ändå förefaller det som 
om vissa problem uppstår på grund av deras inramning.

För det första anges det inte något övergripande mål som kan tillämpas för att mäta 
samverkanseffekterna mellan de åtgärder som vidtagits enligt de olika axlarna.

För det andra förekommer vissa överlappningar både inom och mellan de detaljerade riktlinjer 
som anges för flera av axlarna. Detta kan medföra svårigheter för medlemsstaterna då de skall 
avgöra i vilken axel delar av deras program bör ingå. Ibland är det också oklart vad som 
egentligen uppmuntras eller åtminstone vad som är tillåtet.

För det tredje speglar den huvudprioritering som fastställs för varje enskild axel inte alltid helt 
och fullt huvudtemat för rådets förordning.

Dessutom tycks det krävas vissa klargöranden kring frågan om axlarnas inriktning, i 
synnerhet med tanke på den finansieringsandel som avsatts för var och en av dem i 
förordningen.

I detta sammanhang vill föredraganden framhålla följande:

a) Axel 1 är främst avsedd för dem som arbetar med primärproduktionen inom jord- och 
skogsbrukssektorn och syftar till att främja diversifiering både på gårdarna och i skogen samt 
involvering i verksamhet som kommer att effektivisera primärproduktionen eller öka dess 
värde.

b) Axel 2 är avsedd för samtliga aktörer, medräknat aktörer inom primärproduktionen, som 
deltar i en ekologisk jordbruksproduktion och t.ex. bidrar till den biologiska mångfalden, ökar 
hållbarheten samt bevarar det naturliga landskapet och kulturarvet.

c) Axel 3 syftar till att bistå landsbygdens samhällen mer allmänt på två områden som är 
förknippade med varandra, nämligen följande:

- För det första med deras ekonomiska utveckling genom att främja affärsverksamhet inom 
andra viktiga områden än primärproduktionen som även lämpar sig för ekonomin på 
landsbygden, t.ex. sekundärproduktion, tjänster till stöd för primärproduktionen, 
utveckling av turism och hantverk samt andra satsningar.

- För det andra med att förbättra de lokala rekreationsmöjligheterna i syfte att uppnå en hög 
livskvalitet och motverka flykten från landsbygden.

I bägge fallen har tonvikten lagts vid kvinnors och ungdomars potential som ekonomiska 
aktörer.

d) Axel 4 följer upp det tidigare Leaderprogrammet och har som mål att inrätta partnerskap 
mellan dem som omfattas av någon annan axel samt införa en samstämd allmän 
utvecklingsstrategi som är anpassad till lokala traditioner.
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I detta avseende och mot bakgrund av de problem som anges ovan föreslås olika 
ändringsförslag.

I samband med axel 1 bör ytterligare tonvikt läggas vid den riktlinje som går ut på att sporra 
nyskapande och integrering i livsmedelskedjan. Det bör även införas en hänvisning till 
bränslekedjan, och hänvisningen till investeringar i fysiskt och mänskligt kapital bör uppfattas 
som ett stöd till nyskapande och integrerande verksamhet. Den ändrade versionen torde på 
bättre sätt spegla de mer detaljerade riktlinjer som följer. Det finns även vissa ansatser till 
ändringar, i synnerhet i samband med den andra och den femte strecksatsen, som syftar till att 
illustrera de planerade åtgärderna på bättre sätt.

Hänvisningen till huvudriktlinjen enligt axel 2, ”bevarande av jord- och skogsbruk med högt 
naturvärde”, förefaller förvirrande, eftersom den skulle kunna tänkas syfta på ett ekonomiskt 
värde som uppstått på naturlig väg. Detta kan inte stämma, eftersom förordningen under 
denna axel omfattar ekologiskt eftersatta områden. Det ändringsförslag som görs till riktlinjen 
syftar till att klargöra prioriteringen av ett miljövänligt jordbruk, medräknat främjande av den 
biologiska mångfalden, ökad hållbarhet samt bevarande av natur- och kulturlandskapet. Vissa 
mindre ändringar har föreslagits till befintliga strecksatser, och en ny hänvisning inkluderar 
kultur- och naturarvet.

Den riktlinje som föreslås i samband med axel 3 hänför sig till ”den överordnade principen 
om att skapa arbetstillfällen”. Detta verkar inte motsvara förordningens innehåll, som även 
betonar livskvaliteten, utan verkar snarare bortse från att ekonomisk utveckling är en primär 
drivkraft bakom jobbskapandet. Den omformulering av texten som föreslås syftar till att ge en 
bättre bild av vad det egentligen torde stadgas om i förordningen. Vissa strecksatser har 
likaledes klargjorts, däribland en som bör riktas närmare in på kvinnors uppgifter och behov i 
landsbygdens ekonomier, medräknat frågan om oavlönat arbete som för med sig 
inkomstbortfall för kvinnorna senare i livet(frågan återfinns i Europaparlamentets resolution 
av den 3 juli 2003 (P5_TA(2003)0342) om kvinnor på EU:s landsbygd).

När det gäller axel 4 föreslås endast smärre ändringar. Ordet ”egen” (en. ”endogenous”) 
utvecklingspotential tycks emellertid ge upphov till alltför stor oklarhet, åtminstone i den 
engelska versionen, och därför rekommenderas en omformulering.

I den riktlinje som handlar om att omsätta prioriteringarna i program borde man ta vara på 
möjligheten att både införa en hänvisning till fysisk planering och till involverandet av aktörer 
enligt artikel 6 i förordningen. På motsvarande sätt vore det i samband med den riktlinje som 
hänför sig till komplementaritet mellan gemenskapsinstrumenten lämpligt att ta med såväl 
TEN-T som Life+ och erkänna att man i vissa medlemsstater bör ta itu med 
komplementariteten mellan olika slags fonder på både regional och nationell nivå.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:



PA\583570SV.doc 5/11 PE 364.667v01-00

SV

Kommissionens förslag1 2 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Bilaga, punkt 3.1, ”Riktlinje”, stycke 2

De resurser som avsatts för axel 1 bör bidra 
till en stark och dynamisk europeisk 
livsmedelssektor genom att de inriktas på de 
prioriterade områdena kunskapsöverföring 
och innovation i livsmedelskedjan och 
investeringar i fysiskt och mänskligt kapital.

De resurser som avsatts för axel 1 bör bidra 
till en stark och dynamisk jord- och 
skogsbrukssektor genom att de inriktas på 
de två prioriterade områdena stimulering av 
innovation och integration i 
livsmedelskedjan och bränslekedjan samt
investeringar i fysiskt och mänskligt kapital, 
medräknat främjande av användningen av 
informations- och kommunikationsteknik.

Ändringsförslag 2
Bilaga, punkt 3.1, stycke 1, strecksats 2

– att förbättra integrering i livsmedelskedjan. 
Europas livsmedelsindustri tillhör världens 
mest konkurrenskraftiga och innovativa, 
men står inför allt hårdare internationell 
konkurrens. Inom landsbygdsekonomin 
finns goda förutsättningar för att skapa och 
marknadsföra nya produkter, att behålla 
fördelar på landsbygden genom 
kvalitetsprogram och att förbättra imagen 
hos europeiska produkter på 
världsmarknaden. Rådgivande tjänster och 
stöd i syfte att uppnå gemenskapsstandarder 
kommer att bidra till den integreringen. En 
marknadsinriktad jordbrukssektor kommer 
att bidra till att ytterligare befästa den 
europeiska livsmedelssektorns ställning som 
en viktig arbetsgivare och källa till 
ekonomisk tillväxt

– att förbättra integrering i livsmedelskedjan. 
Europas livsmedelsindustri tillhör världens 
mest konkurrenskraftiga och innovativa, 
men står inför allt hårdare internationell 
konkurrens. Inom landsbygdsekonomin 
finns goda förutsättningar för att skapa och 
marknadsföra nya produkter samt att behålla 
fördelar på landsbygden genom 
kvalitetsprogram, involverande av 
primärproducenter i förädlings- och
saluföringsinitiativ samt främjande av lokal 
detaljhandel i syfte att reducera 
livsmedelstransporternas längd. Det finns 
även goda förutsättningar för att förbättra 
imagen hos europeiska produkter på 
världsmarknaden, i synnerhet genom att 
utveckla nischmarknader. Rådgivande 
tjänster och stöd i syfte att uppnå 
gemenskapsstandarder och bistånd till 
forskning och säljfrämjande åtgärder 
kommer att bidra till dessa 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Av klarhetsskäl har kommissionens ursprungliga text lagts fram utan markeringar, dvs. utan fetstil och 
kursiveringar, i syfte att understryka modifieringarna i ändringsförslagen. Den ursprungliga formateringen 
kommer att återinföras i den slutliga versionen. Detta påverkar ändringsförslagen 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 
och 14.



PE 364.667v01-00 6/11 PA\583570SV.doc

SV

integreringsprocesser. En marknadsinriktad 
jordbrukssektor kommer att bidra till att 
ytterligare befästa den europeiska 
livsmedelssektorns ställning som en viktig 
arbetsgivare och källa till ekonomisk tillväxt

Ändringsförslag 3
Bilaga, punkt 3.1, stycke 1, strecksats 4

– att främja en dynamisk företagaranda. De 
nyligen genomförda reformerna har skapat 
en marknadsorienterad miljö för det 
europeiska jordbruket, vilket skapat nya 
möjligheter för branschen. Om dessa 
möjligheter kan omsättas i praktiken beror 
dock på hur den strategiska och 
organisatoriska förmågan utvecklas

– att främja en dynamisk företagaranda. De 
nyligen genomförda reformerna har skapat 
en marknadsorienterad miljö för det 
europeiska jordbruket, vilket skapat nya 
möjligheter för branschen. Om dessa 
möjligheter kan omsättas i praktiken beror 
dock på hur den strategiska, 
näringsinriktade och organisatoriska 
förmågan utvecklas

Ändringsförslag 4
Bilaga, punkt 3.1, stycke 1, strecksats 5

– att utveckla nya marknader för 
jordbruksprodukter. Nya marknader kan 
erbjuda ökat mervärde. Stöd för 
investeringar och utbildning på området för 
annan produktion än livsmedelsproduktion 
inom ramen för landsbygdsutveckling kan 
komplettera åtgärder som vidtagits inom den 
första pelaren genom att det skapas nya, och 
nyskapande, marknader för produktion 
eller genom att man gynnar utvecklingen av 
varor för förnybar energi, som biobränslen 
och förädlingskapacitet

– Stöd för forskning, investeringar och 
utbildning i utveckling och användning av 
nya produkter, processer och tekniker. 
Sådant stöd kan komplettera åtgärder som 
vidtagits inom den första pelaren genom att 
man gynnar utvecklingen av nyskapande 
produktionsmetoder eller, till exempel, 
varor för förnybar energi, som biobränslen 
och förädlingskapacitet

Ändringsförslag 5
Bilaga, punkt 3.2, ”Riktlinje”

För att bevara och förbättra EU:s 
naturresurser och landskap i 
landsbygdsområden, bör de resurser som 
avsatts för axel 2 bidra till följande tre 
prioriterade områden på EU-nivå: biologisk 

För att bevara och förbättra EU:s 
naturresurser och landskap i 
landsbygdsområden, bör de resurser som 
avsatts för axel 2 bidra till följande tre 
prioriterade områden på EU-nivå: främja 
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mångfald och bevarande av jord och 
skogsbruk med högt naturvärde, vatten och 
klimatförändring. De åtgärder som står till 
förfogande under axel 2 bör användas för att 
integrera dessa miljömål och bidra till 
genomförandet av nätverket Natura 2000 i 
fråga om jord- och skogsbruk, till åtagandet 
från toppmötet i Göteborg om att till 2010 
vända nedgången i den biologiska 
mångfalden, till målen i vattenramdirektivet 
och till målen i Kyoto-protokollet om att 
dämpa klimatförändringen.

biologisk mångfald och bärkraftig 
användning av jord- och skogsbruksmark, 
bekämpa klimatförändring och bidra till 
andra miljövänliga insatser som bevarandet 
av kultur- och naturlandskapet samt 
främjandet av den territoriella jämvikten.
De åtgärder som står till förfogande under 
axel 2 bör användas för att integrera dessa 
miljömål och bidra till genomförandet av 
nätverket Natura 2000 i fråga om jord- och 
skogsbruk, till åtagandet från toppmötet i 
Göteborg om att till 2010 vända nedgången i 
den biologiska mångfalden, till målen i 
vattenramdirektivet och till målen i 
Kyoto-protokollet om att dämpa 
klimatförändringen.

Ändringsförslag 6
Bilaga, punkt 3.2, strecksats 3

– att bekämpa klimatförändringar. Jord och 
skogsbruket ligger mycket långt fram i 
utvecklingen av förnybar energi och som 
leverantör av material till 
bioenergianläggningar. Vid utvecklingen av 
dessa energikällor måste man beakta målet 
att minska utsläpp av växthusgaser och 
bevara den kolsänkeeffekt som skogar och 
organiskt material i marken har

– att bekämpa klimatförändringar. Jord- och 
skogsbruket ligger mycket långt fram i 
utvecklingen av förnybar energi och som 
leverantör av material till 
bioenergianläggningar. Vid utvecklingen av 
dessa energikällor måste man beakta målet 
att minska utsläpp av växthusgaser och 
behovet av att utöka den kolsänkeeffekt som 
skogar och organiskt material i marken har

Ändringsförslag 7
Bilaga, punkt 3.3, rubrik

Att förbättra livskvaliteten i 
landsbygdsområden och uppmuntra 
mångfald

Att förbättra livskvaliteten i 
landsbygdsområden och uppmuntra 
mångfald inom ekonomin på landsbygden

Ändringsförslag 8
Bilaga, punkt 3.3, ”Riktlinje”

De resurser som är avsatta för mångfald 
inom landsbygdsekonomin och livskvalitet 
på landsbygden under axel 3 bör bidra till 

De resurser som är avsatta för mångfald 
inom landsbygdsekonomin och åtgärder för 
bättre livskvalitet på landsbygden under 
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den överordnade principen om att skapa 
arbetstillfällen. De åtgärder som finns 
tillgängliga under axel 3 bör främst 
användas för att främja 
kapacitetsuppbyggnad, förvärvande av 
färdigheter och organisation av lokal 
strategiutveckling samt för att se till att 
landsbygdsområden även är attraktiva för 
kommande generationer. När utbildning, 
information och entreprenörskap skall 
främjas, bör de särskilda behoven hos 
kvinnor och unga beaktas.

axel 3 bör bidra till den överordnade 
principen om att stimulera utvecklingen av 
balanserade och integrerade ekonomier i 
landsbygdsområdena för att förbättra 
livskvaliteten och skapa nya arbetstillfällen. 
De åtgärder som finns tillgängliga under 
axel 3 bör främst användas för att främja 
kapacitetsuppbyggnad, förvärvande av 
färdigheter och organisation av lokal 
strategiutveckling samt för att se till att 
landsbygdsområden även är attraktiva för 
kommande generationer. När utbildning, 
information och entreprenörskap skall 
främjas, bör särskild uppmärksamhet fästas 
vid att avskaffa hindren för de personer 
som för närvarande har svårigheter att få 
tillträde till arbetsmarknaden på grund av 
kön, ålder eller funktionshinder.

Ändringsförslag 9
Bilaga, punkt 3.3, strecksats 2

– att uppmuntra till fler kvinnor på 
arbetsmarknaden. Lokala initiativ för bättre 
barnomsorg på landsbygden kan göra det 
lättare för kvinnor att få fotfäste på 
arbetsmarknaden. Det kan handla om
utbyggd barnomsorg, eventuellt i 
kombination med olika initiativ för att 
uppmuntra startandet av småföretag som 
sysslar med landsbygdsrelaterad 
verksamhet

– att förbättra livskvaliteten för kvinnor på 
landsbygden och uppmuntra deras tillträde 
till den formella arbetsmarknaden. 
Initiativen kan till exempel omfatta 
utveckling av högklassig barnomsorg och 
andra former av omsorg, tillhandahållande 
av yrkesutbildning och tillgång till 
mikrokrediter för etablering av småföretag 
samt inrättande och utveckling av 
kvinnonätverk

Ändringsförslag 10
Bilaga, punkt 3.3, strecksats 2a (ny)

– åtgärder för att motverka flykten från 
landsbygden särskilt när det gäller unga 
människor genom att förbättra de lokala 
rekreationsmöjligheterna samt tillgången 
till tjänster och kultur- och 
fritidsaktiviteter. 
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Ändringsförslag 11
Bilaga, punkt 3.3, strecksats 6

– att utveckla tillhandahållandet och den 
innovativa användningen av förnybara 
energikällor. Detta kan bidra till att skapa 
nya avsättningsmöjligheter för jord och 
skogsbruksprodukter, tillhandahållandet av 
lokala tjänster och ökad mångfald inom 
landsbygdsekonomin

– att utveckla tillhandahållandet och den 
innovativa användningen av förnybara 
energikällor. Detta kan bidra till att skapa 
nya avsättningsmöjligheter för jord- och 
skogsbruksprodukter, tillhandahållandet av 
lokala tjänster och ökad mångfald inom 
landsbygdsekonomin och dessutom till att 
lindra konsekvenserna av 
klimatförändringar

Ändringsförslag 12
Bilaga, punkt 3.3, strecksats 7

– att uppmuntra turismen. Turism är en 
viktig tillväxtsektor på många ställen på 
landsbygden. Om IKT används inom 
turistnäringen för bokningar, reklam, 
marknadsföring, utformning av tjänster och 
fritidsaktiviteter kan det locka fler turister 
som stannar längre, speciellt om man 
upprättar band till mindre företag och 
uppmuntrar jordbruksturism

– att uppmuntra turismen. Turism är en 
viktig tillväxtsektor på många ställen på 
landsbygden. Om IKT används inom 
turistnäringen för bokningar, reklam, 
marknadsföring, utformning av tjänster och 
fritidsaktiviteter kan det locka fler turister 
som stannar längre, speciellt om man 
upprättar band till mindre företag och 
uppmuntrar jordbruksturism, andra former 
av miljövänlig turism och sportrelaterad 
turism

Ändringsförslag 13
Bilaga, punkt 3.3, strecksats 8a (ny)

– att bevara och uppdatera natur- och 
kulturarvet. Detta arv spelar en avgörande 
roll inte endast för att skydda miljön på 
landsbygden, utan även för att locka 
turister och bevara en hög livskvalitet för 
landsbygdens invånare. Investeringar är 
därför mycket viktiga för att skydda och
förvalta Natura 2000-områden och andra 
platser och byggnader med ett högt natur-
och kulturvärde. 

Ändringsförslag 14
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Bilaga, punkt 3.4, ”Riktlinje”

De resurser som avsatts för axel 4 (Leader) 
bör bidra till prioriteringarna inom axlarna 1 
och 2, och framförallt axel 3, men skall även 
spela en viktig roll när det gäller 
prioriteringen att förbättra styrningen och 
mobiliseringen av landsbygdsområdenas 
egen utvecklingspotential.

De resurser som avsatts för axel 4 (Leader) 
bör bidra till prioriteringarna inom axlarna 1 
och 2, och framförallt axel 3, men skall även 
spela en viktig roll när det gäller 
prioriteringen att förbättra styrningen och 
mobiliseringen av den utvecklingspotential 
som finns på lokal nivå.

Ändringsförslag 15
Bilaga, punkt 3.4, stycke 2, strecksats 4a (ny)

– att främja samarbete mellan lokala 
insatsgrupper i olika medlemsstater samt 
mellan medlemsstater och liknande 
grupper i tredje länder.

Ändringsförslag 16
Bilaga, punkt 3.5, ”Riktlinje”

När medlemsstaterna utarbetar sina 
strategier skall de se till att synergieffekter 
mellan och inom axlarna maximeras och att 
eventuella motsättningar undviks. De bör 
också överväga hur andra EU-strategier 
(exempelvis handlingsplanen för ekologiska 
livsmedel och ekologiskt jordbruk , 
kommissionens senaste meddelande om 
förnybar energi , kommissionens 
meddelande om klimatförändring , behovet 
av att bedöma troliga effekter på jord och 
skogsbruk, samt kommissionens rapport om 
EU:s skogsbruksstrategi , som kan bidra till 
att målen för tillväxt, sysselsättning och 
hållbarhet uppnås), och de kommande 
tematiska miljöstrategierna  kan beaktas.

När medlemsstaterna utarbetar sina 
strategier bör de tillämpa en integrerad 
metod som omfattar lämplig fysisk 
planering och maximering av
synergieffekter mellan axlarna samt försöka 
involvera alla lämpliga organ i så vid 
utsträckning som möjligt i enlighet med 
den partnerskapsprincip som anges i 
artikel 6 i rådets förordning. De bör också 
överväga hur andra EU-strategier 
(exempelvis handlingsplanen för ekologiska 
livsmedel och ekologiskt jordbruk , 
kommissionens senaste meddelande om 
förnybar energi , kommissionens 
meddelande om klimatförändring , behovet 
av att bedöma troliga effekter på jord- och 
skogsbruk, samt kommissionens rapport om 
EU:s skogsbruksstrategi , som kan bidra till 
att målen för tillväxt, sysselsättning och 
hållbarhet uppnås), och de kommande 
tematiska miljöstrategierna  kan beaktas.
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Ändringsförslag 17
Bilaga, punkt 3.6, ”Riktlinje”

Synergieffekterna mellan struktur , 
sysselsättnings och 
landsbygdsutvecklings¬politiken måste 
stödjas. Därför bör medlemsstaterna sörja 
för överensstämmelse och sammanhållning 
mellan de åtgärder som skall finansieras av 
ERUF, sammanhållningsfonden, ESF, EFF 
och EJFLU inom ett givet område och en 
given verksamhet. Den viktigaste 
riktlinjerna i fråga om avgränsning av och 
samordning mellan de åtgärder som får stöd 
från de olika fonderna bör fastställas inom 
referensramverken för de nationella 
strategierna/den nationella strategiplanen.

Synergieffekterna mellan struktur-, 
sysselsättnings- och 
landsbygdsutvecklingspolitiken måste 
stödjas. Därför bör medlemsstaterna sörja 
för överensstämmelse och sammanhållning 
mellan de åtgärder som skall finansieras av 
TEN-T, LIFE+, ERUF, 
sammanhållningsfonden, ESF, EFF och 
EJFLU inom ett givet område och en given 
verksamhet. De viktigaste riktlinjerna i fråga 
om avgränsning av och samordning mellan 
de åtgärder som får stöd från de olika 
fonderna bör fastställas inom 
referensramverken för regionala eller 
nationella strategier/regionala eller 
nationella strategiplaner allt efter vad som 
är relevant för den berörda medlemsstaten.


