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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om komplementaritet og samordning af samhørighedspolitikken med foranstaltninger 
til udvikling af landdistrikter
(2008/2100(INI))

Europa-Parlamentet,

− der henviser til EF-traktatens artikel 158 og 159,

− der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden, særlig artikel 91,

− der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til 
udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL)2,

− der henviser til Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for samhørighed3,

− der henviser til Rådets afgørelse 2006/144/EF af 20. februar 2006 om Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programmeringsperioden 
2007-2013)4,

− der henviser til EU's territoriale dagsorden og den første handlingsplan for 
gennemførelsen af denne dagsorden,

− der henviser til Kommissionens arbejde med udarbejdelsen af en grønbog om den 
territoriale samhørighed,

− der henviser til undersøgelsen fra observationscentret for EU's fysiske og funktionelle 
udvikling (ORATE) om territorielle fremskridt og scenarier for Europa,

− der henviser til forretningsordenens artikel 45,

− der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at begrebet landdistrikter hidtil ikke har været defineret tilstrækkelig 
præcist, hvad angår særpræg eller udviklingsmål for disse områder,

B. der henviser til, at der mellem landdistrikterne i EU's medlemsstater består betydelige 
uligheder, og mens landdistrikterne i mange vesteuropæiske lande har oplevet en 

                                               
1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
2 EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.
3 EUT L 291 af 21.10.2006, s. 11.
4 EUT L 55 af 25.2.2006, s. 20.



PE412.207v01-00 4/10 PR\742211DA.doc

DA

økonomisk og demografisk vækst, så er distrikterne i de nye medlemsstater overvejende 
præget af udvandring fra landområderne, hvis befolkninger søger efter muligheder for 
omskoling,

C. der henviser til, at et af EU's udviklingsmål er at gøre de sociale strukturer tidssvarende, 
herunder også beskæftigelsesstrukturerne,

D. der henviser til, at den territoriale samhørighed kan styrkes gennem konvergens i per 
capita-indkomst og gennem en tilnærmelse af beskæftigelsesstrukturerne i henholdsvis 
byer og landdistrikter,

E. der henviser til, at den inflationsprægede udvikling i priserne på fødevarer har lampet det 
pres, der udøves for at begrænse landbrugsproduktionen,

F. der henviser til, at reformen af strukturpolitikken for perioden 2007–2013 har medført 
ændringer i indretningen af fondene og de principper, der ligger til grund for 
støttetildelingen, og ligeså har ført til oprettelsen af den nye Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der er tilknyttet den fælles landbrugspolitik 
(FLP) og er forskellig fra samhørighedspolitikken,

G. der henviser til, at forudsætningen for et vellykket udbytte af ELFUL er, at Fællesskabets 
strukturfonde fuldender de aktiviteter, der hører ind under denne fond, hvilket indebærer 
en hensigtsmæssig koordination af bistanden fra de forskellige fonde, især fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden og Den 
Europæiske Socialfond (ESF), idet der sørges for, at fondene er gensidigt supplerende,

H. der henviser til, at oprettelsen af ELFUL og frigørelsen af midler til ikke-
landbrugsorienterede mål, der er forbundet med samhørighedspolitikken og – set i et 
større perspektiv – med den regionale udvikling, kan medføre, at visse mål (f.eks. 
miljøbeskyttelse eller uddannelse) enten overlapper hinanden eller ganske enkelt 
forsømmes,

I. der henviser til, at der på grund af budgetmæssige begrænsninger er risiko for, at de til 
rådighed stående midler inden for EFRU-rammerne i overvejende grad anvendes til at 
styrke den økonomiske konkurrenceevne, der er samlet i storbyområderne eller de mest 
dynamiske regioner, hvorimod ELFUL-midlerne fortrinsvis er beregnet til at forbedre 
landbrugets konkurrenceevne, og at de midler, der er afsat til støtte for ikke-
landbrugsorienterede aktiviteter og udvikling af små og mellemstore virksomheder i 
landdistrikterne kan komme til at ligge mellem de to fonde, men ikke være omfattet af 
nogen af dem,

J. der henviser til, at målene for politikken til udvikling af landdistrikter ikke bør være i 
modstrid med Lissabonmålene, hvis denne udvikling da overhovedet er baseret på den 
relative konkurrenceevne-mekanisme (stigende rentabilitet kombineret med relativt lave 
omkostninger), især inden for den lokalt baserede fødevareindustri, udviklingen af 
infrastruktur og tjenesteydelser såsom turisme, uddannelse og miljøbeskyttelse, 

1. er af den opfattelse, at de kriterier, der traditionelt anvendes til at skelne landdistrikter fra 
byområder (lavere befolkningstæthed, anderledes beskæftigelsesmønster, lavere 
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indkomstniveau og begrænset adgang til offentlige goder og tjenesteydelser) kun giver et 
delvist overblik over situationen; er derfor af den opfattelse, at i den sociale 
samhørigheds perspektiv er det ikke den lavere befolkningstæthed, men per-capita-
indkomstniveauet, der bør være den afgørende faktor;

2. er overbevist om, at for så vidt som der består betydelige uligheder mellem 
medlemsstaternes landdistrikter, der dækker omtrent 80 % af EU's territorium, bør der 
udvikles en hensigtsmæssig og integreret tilgang til udviklingen af disse områder; 

3. er overbevist om, at en vellykket gennemførelse af politikken til udvikling af 
landdistrikter kræver, at disse distrikters naturressourcer og særegne træk tages i 
betragtning;

4. opfordrer medlemsstaterne og de regionale myndigheder til, inden for rammerne af deres 
samarbejde med Kommissionen, at udarbejde en gennemsigtig og langsigtet strategi for 
udviklingen af landdistrikter på nationalt og regionalt niveau for dermed lettere at kunne 
opstille prioriteter og mål for landdistriktudviklingen og tilpasse bistandsmidlerne fra de 
forskellige, tilgængelige kilder i overensstemmelse hermed;

5. mener, at politikken til udvikling af landdistrikter har stor indflydelse på den sociale 
samhørighed, og at fornuften i princippet om adskillelse af aktiviteter under 
samhørighedspolitikkens landdistriktudvikling og foranstaltningerne til regional 
udvikling således bør tages op til overvejelse;

6. mener, at politikken til udvikling af landdistrikter kun kan integreres i 
samhørighedspolitikken og foranstaltningerne til regional udvikling, såfremt der bevilges 
passende fondsmidler til landdistriktudviklingen, såfremt disse midler anvendes i 
overensstemmelse med de prioriteter, der er formuleret angående landdistrikterne og 
såfremt disse dispositioner ikke medfører en nedskæring i de midler, der afsættes til 
direkte støtte til landbruget; 

7. kræver, at Kommissionen fremlægger nøjagtige data om anvendelsen af ELFUL og 
strukturfondene i landdistrikterne og opklarer, hvorvidt adskillelsen af ELFUL og 
strukturfondene har medført en forøgelse af effektiviteten i anvendelsen af de fonde, der 
er tilgængelige i landdistrikterne;

8. fremhæver, at de største udfordringer for den sociale samhørighed fortsat er per-capita-
indkomst og adgang til offentlige goder og tjenesteydelser, og at støtte til ikke-
landbrugsorienterede aktiviteter i landdistrikterne udgør det mest effektive middel til at 
nå disse mål;

9. kræver, at Kommissionen og medlemsstaterne på bedste vis støtter projekter, der har til 
formål at udvikle den menneskelige kapital ved at lægge særlig vægt på perspektiverne 
ved omskoling og erhvervsfaglig efteruddannelse af befolkningen i landdistrikterne;

10. fremhæver små og mellemstore virksomheders betydning for udviklingen af 
landdistrikter og deres bidrag til sammenhængen mellem lokalt og regionalt niveau; 
opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at 
fremme iværksætterånden i landdistrikterne, bl.a. ved at fjerne juridiske og administrative 
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forhindringer;

11. anerkender, at vanskelighederne i forbindelse med gennemførelsen af politikken til 
udvikling af landdistrikter hænger sammen med sammenstød mellem sektorpolitikkerne 
og den territoriale samhørighedspolitik, og mellem henholdsvis de økonomiske og rent 
sociale dimensioner, samt med det store antal organisatoriske metoder til uddelegering af 
beføjelser og samordningen på medlemsstatsniveau;

12. er af den opfattelse, at reformen af finansieringen af landdistriktudviklingen forudsætter, 
at Kommissionen først foretager grundige undersøgelser til vurdering af indvirkningen af 
den fælles landbrugspolitik på regionaludviklingen inden for rammerne af den territoriale 
samhørighed, og at der inden for politikken til udvikling af landdistrikter som helhed 
fastsættes en række bedste praksisser; 

13. opfordrer Rådet til at indkalde til et fælles rådsmøde for ministrene for landbrug og 
udvikling af landdistrikter med henblik på at drøfte de mest hensigtsmæssige metoder til 
samordning af samhørighedspolitikken og foranstaltningerne til udvikling af 
landdistrikter;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at genindføre den åbne 
koordinationsmetode på Fællesskabsniveau inden for rammerne af politikken til 
udvikling af landdistrikter;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

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 (FLP).

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 anvende en integreret fremgangsmåde i landdistrikterne.

Forudsætningen for, at disse ændringer blev vellykkede var imidlertid, at støttemidlerne fra de 
forskellige fonde blev hensigtsmæssigt koordineret, især midlerne fra Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond (ESF), 
og idet der blev draget omsorg for, at fondene gensidigt supplerende hinanden.

Spørgsmålet er efterfølgende, hvorvidt udskillelsen af disse støttemidler reelt har medført en 
forøgelse af effektiviteten i anvendelsen af fondsmidlerne.

At knytte den fælles landbrugspolitik sammen med finansiering af udvikling af 
landdistrikterne medfører kun en tilsyneladende forenkling af de budgetmæssige systemer. I 
virkeligheden bidrager disse dispositioner til, at midler afsat til ikke-
landbrugsorienterede mål udskilles fra samhørighedspolitikken og – set i et større 
perspektiv – fra den regionale udvikling og følgelig, at visse mål (f.eks. miljøbeskyttelse 
eller uddannelse) enten bliver overflødiggjort eller ganske enkelt forsømmes inden for 
disse politikområder.

På grund af de nuværende budgetmæssige begrænsninger er der risiko for, at de til rådighed 
stående midler inden for EFRU-rammerne i overvejende grad anvendes til at styrke den 
økonomiske konkurrenceevne, der er samlet i storbyområderne eller de mest dynamiske 
regioner, hvorimod ELFUL-midlerne fortrinsvis er beregnet til at forbedre landbrugets 
konkurrenceevne.

Under disse omstændigheder kan de midler, der er afsat til støtte for ikke-
landbrugsorienterede aktiviteter og udvikling af små og mellemstore virksomheder i 
landdistrikterne, komme til at ligge mellem de to fonde, men ikke være omfattet af nogen af 
dem.
Manglen på støttemidler vil også få følelige konsekvenser for de grundlæggende offentlige 
tjenesteydelser og for investeringerne i landdistrikternes infrastruktur, der udgør 
politikområder, som samhørighedsfonden også bør bidrage til.
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I denne sammenhæng vil formuleringen af en gennemsigtig og langsigtet strategi for 
udvikling af landdistrikter på nationalt og regionalt niveau være af afgørende betydning, 
såfremt hensigten er at opstille klare prioriteter og mål for landdistriktudviklingen og tilpasse 
bistandsmidlerne fra de forskellige, tilgængelige kilder i overensstemmelse hermed.

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

Endvidere bør også de øvrige faktorer, der øver indflydelse på udviklingen og finansieringen 
af landdistriktudviklingen, tages i betragtning:

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

Landdistrikter skelnes traditionelt fra byområder ved lavere befolkningstæthed, anderledes 
beskæftigelsesmønster, lavere indkomstniveau og begrænset adgang til offentlige goder 
og tjenesteydelser. I forbindelse med territorial samhørighed bør en lavere 
befolkningstæthed ikke være den afgørende faktor.

Et af EU's udviklingsmål er 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. De 
største udfordringer for den sociale samhørighed er fortsat indkomstniveauet og 
adgang til offentlige goder og tjenesteydelser, og at støtte til ikke-
landbrugsorienterede aktiviteter i landdistrikterne udgør det mest effektive middel 
til at nå disse mål. Foranstaltningerne til udvikling af landdistrikter bør imidlertid 
ikke medføre en nedskæring af de midler, der afsættes til direkte støtte til 
landbruget.

2. Den fælles landbrugsstøtte vil i de kommende år med sikkerhed blive genstand for 
omfattende reformer. "Sundhedstjekket" af FLP kan ses som et første skridt i denne 
retning. Indtil nu har debatten om struktureringen af FLP især været styret af ideen om, at 
støttemidlerne under denne politik kun opretholdt de økonomiske uligheder inden for EU, 
men ikke muliggjorde en forøgelse af konkurrenceevnen. Dette synspunkt er måske 
delvist berettiget inden for EU's nuværende finansielle politik, men reelt afhænger det hele 
af, hvordan Fællesskabsmidlerne anvendes. Målene for politikken til udvikling af 
landdistrikter bør ikke være i modstrid med Lissabonmålene, hvis denne udvikling da 
overhovedet er baseret på den relative konkurrenceevne-mekanisme (stigende rentabilitet 
kombineret med relativt lave omkostninger), især inden for den lokalt baserede 
fødevareindustri, udviklingen af infrastruktur og tjenesteydelser såsom turisme, 
uddannelse og miljøbeskyttelse. 

3. Inden for rammerne af ELFUL blev der fastlagt følgende prioriteringer for perioden 
2007–2013:

– Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne,
– Øget beskyttelse af miljøet og landdistrikterne,
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– Forbedring af livskvaliteten og økonomisk differentiering i landdistrikterne,
– Oparbejdelse af lokalorienterede erhvervskompetencer og differentiering (Indbyrdes 

forbindelse mellem aktioner til erhvervsmæssig udvikling af landdistrikterne, 
LEADER).

Ikke desto mindre er det fortsat et aktuelt spørgsmål, hvorvidt FLP's anden søjle skal 
forblive en "politisk korrekt" mekanisme til indirekte støtte af landbruget, eller om 
den bør være en metode til kanalisering af midler over til støttemodtagere, der er 
bosiddende i landdistrikter, men ikke er beskæftiget inden for landbruget, og til 
støttemodtagere, der trods bopæl i et landdistrikt er i færd med at forlade 
landbrugssektoren til fordel for anden form for beskæftigelse. Vil bibeholdelsen af 
landdistriktudviklingen inden for rammerne af FLP være medvirkende til, at 
landmændene fratages de finansieringsmetoder, der hidtil har været anvendt med 
udgangspunkt i Fællesskabsfondene?

4. Fastsættelsen af beløbet til den direkte støtte til landbruget (første søjle) og størrelsen af 
den medfinansiering, der udredes fra nationalt hold, med respekt for den Fællesskabsbasis, 
der er kendetegnende for FLP, vil være de største stridspunkter under drøftelserne om den 
fælles landbrugspolitik. Det vil være hensigtsmæssigt at overveje Kommissionens forslag 
om at nedsætte de direkte betalinger til store landbrug og om at styrke FLP's anden søjle, 
hvilket indebærer en udvikling af landdistrikterne gennem en forhøjelse af 
gradueringssatsen.

5. Vanskelighederne i forbindelse med gennemførelsen af politikken til udvikling af 
landdistrikter hænger sammen med sammenstødene mellem sektorpolitikkerne og den 
territoriale samhørighedspolitik, såvel som mellem disse politikkers økonomiske og 
sociale dimensioner. Som følge heraf har de hidtidige foranstaltninger været rettet 
mod forskellene, hvad beføjelser angår, og ikke mod synergi i foranstaltningerne.
Formålet med samordning bør imidlertid netop være at sikre en kombineret 
fremgangsmåde i anvendelsen af finansieringen. Der findes i de forskellige lande en 
lang række ordninger til samordning af foranstaltninger vedrørende uddelingen af 
støttemidler til udvikling af landdistrikter. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at 
afgøre, om et bestemt lands løsning kan bruges som eksempel til efterfølgelse for de 
øvrige lande. Det synes således at være politisk vilje snarere end nogen organisatorisk 
løsning, der er nøglen til succes på dette område.

Dette er også grunden til, at det meget vel kan være hensigtsmæssigt at anvende den 
åbne koordinationsmetode på Fælleskabsniveau inden for denne del af samarbejdet.

Det bør dog gøres klart, at politikken for udvikling af landdistrikter har en enorm indflydelse 
på den territoriale samhørighed. Derfor forekommer det uigennemtænkt at udskille 
aktiviteterne under samhørighedspolitikkens landdistriktudvikling fra foranstaltningerne til 
regional udvikling. Denne politik kan i mere effektiv grad end FLP medvirke til at løse de 
problemer vedrørende udviklingen af landdistrikter, som ikke angår landbrugssektoren, om 
det så kun vil være i form af hjælp til omskoling af de menneskelige ressourcer, så de kan 
indgå i de mere produktive økonomiske sektorer.

Under alle omstændigheder kan politikken til udviklingen af landdistrikter ikke integreres i 
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samhørighedspolitikken og politikken til regional udvikling, medmindre de nødvendige 
midler afsættes til udvikling af landdistrikter og her bliver anvendt i overensstemmelse med 
de prioriteter, der er formuleret for landdistrikterne.
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