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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om komplementaritet och samordning av sammanhållningspolitiken med åtgärder för 
landsbygdsutveckling
(2008/2100(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 158 och 159 i EG-fördraget,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden1, särskilt artikel 9 i denna,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om 
stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU)2,

– med beaktande av rådets beslut 2006/702/EG av den 6 oktober 2006 om gemenskapens 
strategiska riktlinjer för sammanhållningen3,

– med beaktande av rådets beslut 2006/144/EG av den 20 februari 2006 om gemenskapens 
strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013)4,

– med beaktande av Europeiska unionens territoriella agenda och det första 
handlingsprogrammet för genomförande av den territoriella agendan,

– med beaktande av kommissionens arbete med grönboken om territoriell sammanhållning,

– med beaktande av analysen från nätverket Observationsorgan i samverkan för europeisk 
regional utvecklingsplanering (ESPON) om territoriets framtid och territoriella scenarier 
för Europa,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 
utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-.../2008), och av följande skäl:

A. Begreppet landsbygdsområde har ännu inte exakt definierats med avseende på särdrag och 
utvecklingsmål för dessa områden.

B. Landsbygdsområdena i Europeiska unionen skiljer sig kraftigt åt mellan de olika 
medlemsstaterna. I många länder i Västeuropa har dessa områden upplevt ett demografiskt 
och ekonomiskt uppsving, men i de nya medlemsstaterna handlar det huvudsakligen om 

                                               
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.
3 EUT L 291, 21.10.2006, s. 11.
4 EUT L 55, 25.2.2006, s. 20.
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områden varifrån befolkningen flyttar in till städerna eller söker möjligheter att skola om 
sig.

C. Ett av EU:s utvecklingsmål är att modernisera den sociala strukturen, bland annat 
sysselsättningsstrukturen.

D. Den territoriella sammanhållningen kan ökas genom att utjämna inkomstnivån per capita 
och genom att närma sysselsättningsstrukturerna på landsbygden och i städerna till 
varandra.

E. Trenden mot högre livsmedelspriser har dämpat trycket att begränsa 
jordbruksproduktionen.

F. Reformen av strukturpolitiken för perioden 2007–2013 medförde förändringar av 
fondernas struktur och villkoren för fördelning av stöd från dem. Man inrättade också den 
nya Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), som är kopplad till 
den gemensamma jordbrukspolitiken och separerad från sammanhållningspolitiken.

G. För att EJFLU ska lyckas måste dess verksamhet kompletteras av EU:s strukturfonder. 
Det måste alltså finnas en adekvat samordning av stödet från de olika fonderna, särskilt 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Sammanhållningsfonden och 
Europeiska socialfonden (ESF), och dessa fonder måste komplettera varandra. 

H. Det faktum att EJFLU inrättats och att finansieringen av annat än jordbruk separerats från 
sammanhållningspolitiken, och därmed från ett brett regionalt utvecklingsperspektiv, kan 
leda till att vissa mål dubbleras (till exempel miljöskydd eller utbildning) alternativt 
förbises helt och hållet.

I. Mot bakgrund av budgetbegränsningar finns det en risk att finansieringen från ERUF i 
stor utsträckning kommer att användas för att gynna den ekonomiska konkurrenskraften i 
större tätortsområden eller i de mest dynamiska regionerna, medan EJFLU:s resurser 
kommer att inriktas på att förbättra jordbrukets konkurrenskraft. Stöd till annan 
verksamhet än jordbruk, till exempel stöd till utveckling av små och medelstora företag på 
landsbygden kan då hamna mellan de båda fonderna och inte omfattas av någon av dem.

J. De politiska målen för landsbygdsutveckling får inte strida mot Lissabonmålen om denna 
utveckling ska grunda sig på en tillämpning av mekanismen för relativ konkurrenskraft 
(bättre kostnadseffektivitet), särskilt inom lokal livsmedelsbearbetning, utveckling av 
infrastruktur samt tjänster som turism, utbildning och miljöskydd.

1. Europaparlamentet anser att de traditionella kriterierna för att skilja landsbygdsområden 
från stadsområden (lägre befolkningstäthet, annorlunda sysselsättningsstruktur, lägre 
inkomstnivå och sämre tillgång till allmännyttiga tjänster) ger en ofullständig bild av 
situationen. Därför bör inkomstnivån per capita, inte den lägre befolkningstätheten, vara 
den avgörande faktorn ur ett territoriellt sammanhållningsperspektiv.

2. Eftersom landsbygdsområdena i Europeiska unionen, vilka utgör omkring 80 procent av 
dess yta, skiljer sig kraftigt åt i de olika medlemsstaterna anser Europaparlamentet att det 
krävs en anpassad och integrerad strategi för att dessa områden ska kunna utvecklas.
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3. Europaparlamentet är övertygat om att åtgärder för landsbygdsutveckling kräver hänsyn 
till förekommande naturresurser och till regionernas särskilda förutsättningar, för att de 
ska kunna genomföras på ett bra sätt.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala myndigheterna att i 
samarbete med Europeiska kommissionen ta fram en öppen och långsiktig strategi för 
landsbygdsutveckling på nationell och regional nivå, för att kunna fastställa tydliga mål 
och prioriteringar för landsbygdsutvecklingen samt på ett lämpligt sätt anpassa stödet från 
olika tillgängliga källor till dessa mål och prioriteringar.

5. Åtgärder för landsbygdsutveckling har ett stort inflytande på den territoriella 
sammanhållningen, och Europaparlamentet anser att man bör överväga hur berättigat det 
är att separera uppgifterna för landsbygdsutvecklingen från sammanhållningspolitiken och 
den regionala utvecklingspolitiken.

6. Europaparlamentet anser att åtgärder för landsbygdsutveckling kan inordnas i 
sammanhållningspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken enbart under 
förutsättning att landsbygdsutvecklingen får tillräcklig finansiering och att medlen 
används i linje med de prioriteringar som fastställts för landsbygden, utan att denna 
finansiering fördenskull tär på resurser som är avsedda för direktstöd till jordbruket.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att presentera detaljerade uppgifter om hur 
EJFLU och strukturfonderna används på landsbygden och att undersöka om åtskillnaden 
mellan EJFLU och strukturfonderna ledde till en effektivare användning av den 
tillgängliga finansieringen på landsbygden. 

8. Europaparlamentet understryker att inkomstnivån per capita och tillgången till 
allmännyttiga tjänster kvarstår som de största utmaningarna för den territoriella 
sammanhållningen, och det effektivaste sättet att ta itu med dem är att ge stöd till annat än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområdena.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ge tillräckligt stöd 
till projekt som har som mål att utveckla humankapitalet med särskild tonvikt på 
möjligheter till omskolning och fortbildning för landsbygdsinvånare.

10. Europaparlamentet framhåller att små och medelstora företag har en viktig roll att spela 
för landsbygdsutvecklingen och bidrar till att utjämna skillnader på regional och lokal 
nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna samt regionala och 
lokala myndigheter att stödja företagsamheten på landsbygden, bland annat genom att 
undanröja administrativa och rättsliga hinder.

11. Europaparlamentet noterar att svårigheterna att genomföra åtgärder för 
landsbygdsutveckling beror på att sektorspolitiken inkräktar på den territoriella 
sammanhållningspolitiken och på att de ekonomiska och sociala dimensionerna 
konkurrerar med varandra inom de båda politikområdena. En annan orsak är att det finns 
så många organisationsmodeller för kompetensfördelning och samordning av åtgärder i 
medlemsstaterna.

12. Europaparlamentet anser att reformen av landsbygdsfinansieringen bör föregås av 



PR\742211SV.doc 7/10 PE412.207v01-00

SV

grundliga undersökningar av kommissionen, i syfte att bedöma den gemensamma 
jordbrukspolitikens inflytande på den regionala utvecklingen ur ett territoriellt 
sammanhållningsperspektiv och att samla exempel på god praxis för landsbygdspolitiken 
som helhet.

13. Europaparlamentet uppmanar rådet att sammankalla ett gemensamt möte med 
ministerråden för jordbruk och regional utveckling med målet att komma fram till 
optimala metoder för att samordna sammanhållningspolitiken med 
landsbygdsutvecklingen.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillämpa den öppna 
samordningsmetoden på unionsnivå för åtgärder för landsbygdsutveckling.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Reformen av strukturpolitiken för perioden 2007–2013 medförde förändringar av fondernas 
struktur och villkoren för fördelning av stöd från dem.
En viktig förändring var inrättandet 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 därmed separerad från finansieringen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. I den nya budgetramen för 2007–2013 ingår däremot 
EJFLU i en post som är kopplad till den gemensamma jordbrukspolitiken och har följaktligen 
separerats från sammanhållningspolitiken.
Lagstiftarnas syfte med att separera EJFLU från de övriga strukturfonderna och koppla den 
till den gemensamma jordbrukspolitiken var att göra det lättare att utnyttja denna typ av 
finansiering och att underlätta införandet av en integrerad strategi i landsbygdsområdena.

För att dessa förändringar skulle lyckas krävdes dock en adekvat samordning av stödet från de 
olika fonderna, särskilt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 
Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden (ESF), och att man såg till att dessa 
fonder kompletterade varandra.
Efter att förändringarna införts uppstod frågan om separeringen egentligen ledde till en 
effektivare användning av den tillgängliga finansieringen.
Att fonderna för den gemensamma jordbrukspolitiken kopplas till finansieringen av 
landsbygdsutvecklingen innebär endast en skenbar förenkling av budgetförfarandet. 
I praktiken innebär det att finansiering av annat än jordbruk separeras från 
sammanhållningspolitiken, och därmed från ett brett regionalt utvecklingsperspektiv, 
vilket i sin tur antingen leder till att vissa mål dubbleras (till exempel miljöskydd och 
utbildning) eller att de förbises på båda områdena.
Mot bakgrund av befintliga budgetbegränsningar finns det därför en risk att finansieringen 
från ERUF i stor utsträckning kommer att användas för att gynna den ekonomiska 
konkurrenskraften i större tätortsområden eller i de mest dynamiska regionerna, medan 
EJFLU:s resurser kommer att inriktas på att förbättra jordbrukets konkurrenskraft. 
I detta läge skulle stöd till annan verksamhet än jordbruk 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, vilka Sammanhållningsfonden också är 
avsedd att bidra till.
I detta sammanhang blir det särskilt viktigt att ta fram en öppen och långsiktig strategi för 
landsbygdsutveckling på nationell och regional nivå, för att kunna fastställa tydliga mål och 
prioriteringar för landsbygdsutvecklingen samt på ett lämpligt sätt anpassa stödet från olika 
tillgängliga källor till dessa mål och prioriteringar.
Att koppla den andra pelaren till sammanhållningspolitiska åtgärder skulle dock kräva en nära 
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samordning av åtgärder på nationell nivå.
Dessutom måste andra faktorer som påverkar utvecklingen och finansieringsmetoderna för 
landsbygdsutvecklingen undersökas.
1. Begreppet landsbygdsområde har ännu inte exakt definierats. När man talar om 

landsbygdsutveckling är det alltså viktigt att reflektera över hur landsbygdsområden ska 
definieras utifrån särdrag 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 en avgörande faktor.
Ett av EU:s utvecklingsmål är att modernisera den sociala strukturen, bland annat
sysselsättningsstrukturen. Den territoriella sammanhållningen kan alltså ökas genom att 
harmonisera sysselsättningsstrukturerna på landsbygden och i städerna. Inkomstnivån 
och tillgången till allmännyttiga tjänster kvarstår därför som de största 
utmaningarna för den territoriella sammanhållningen, och det effektivaste sättet att 
ta itu med dem är att ge stöd till annat än jordbruksverksamhet i 
landsbygdsområden. Åtgärder för landsbygdsutveckling bör dock inte tära på 
resurser som är avsedda för direktstöd till jordbruket.

2. Väsentliga förändringar av EU:s gemensamma jordbrukspolitik är att vänta de närmaste 
åren. Det första provet för dessa förändringar kan bli hälsokontrollen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Vid tidigare debatter om den gemensamma jordbrukspolitikens 
utformning har den dominerande åsikten varit att finansieringen stärker diversifieringen 
av EU:s ekonomi men att den inte har lyckats öka konkurrenskraften. Med tanke på EU:s 
nuvarande ekonomiska politik kan denna åsikt delvis vara befogad, men i själva verket 
beror det helt på hur EU:s medel används. De politiska målen för landsbygdsutveckling 
får framför allt inte strida mot Lissabonmålen om denna utveckling ska grunda sig på en 
tillämpning av mekanismen för relativ konkurrenskraft (bättre kostnadseffektivitet), 
särskilt inom lokal livsmedelsbearbetning, utveckling av infrastruktur samt tjänster som 
turism, utbildning och miljöskydd.

3. Följande prioriterade områden har fastställts för EJFLU under perioden 2007–2013: 
1. Ökad konkurrenskraft inom jordbruket och skogsbruket. 2. Förbättring av miljön och 
markerna i landsbygden. 3. Bättre livskvalitet på landsbygden och en diversifierad 
landsbygdsekonomi. 4. Uppbyggnad av lokal kapacitet för sysselsättning och 
diversifiering (Leader). Det uppstår dock ett problem, nämligen frågan 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 till stödmottagare som 
stannar kvar på landsbygden men går över från jordbruk till andra typer av yrken? 
Skulle inte ett kvarhållande av landsbygdsutvecklingen inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken innebära att man berövar jordbrukarna 
hittillsvarande sätt att få finansiering från EU:s fonder?

4. En av de mest omstridda frågorna i debatten om den gemensamma jordbrukspolitiken är 
omfattningen av direktstödet till jordbruket (första pelaren) och nivån på den nationella 
medfinansieringen, samtidigt som gemenskapskaraktären på den gemensamma 
jordbrukspolitiken bevaras. Kommissionens förslag om att minska direktstödet till stora 
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gårdar och stärka den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare, dvs. 
landsbygdsutvecklingen, genom ökad modulering förtjänar uppmärksamhet. 

5. Svårigheterna att genomföra åtgärder för landsbygdsutveckling beror på att 
sektorspolitiken inkräktar på den territoriella sammanhållningspolitiken och på att de 
ekonomiska och sociala dimensionerna konkurrerar med varandra inom de båda 
politikområdena. Detta förklarar varför tonvikten i den tidigare verksamheten legat på 
ansvarsfördelningen snarare än på åtgärdernas synergieffekter. Syftet med 
samordningen bör dock vara just att uppnå synergier i användningen av medlen. 
I de olika medlemsstaterna finns det många samordningsmodeller för åtgärder för 
finansiering av landsbygdsutvecklingen. Det blir då svårt att hävda att ett visst lands 
lösning skulle kunna fungera som en modell för andra länder. Den politiska viljan tycks ha 
större betydelse för framgången än något organisatoriskt arrangemang.
En gynnsam lösning kunde därför vara att tillämpa den öppna samordningsmetoden 
på unionsnivå för denna del av samarbetet.

Det bör dock understrykas att åtgärder för landsbygdsutveckling har ett stort inflytande på den 
territoriella sammanhållningen. Därför ter det sig inte motiverat att separera uppgifterna för 
landsbygdsutveckling från sammanhållningspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken. 
Dessa politikområden har bättre förutsättningar än den gemensamma jordbrukspolitiken att 
komma till rätta med problem som rör landsbygdsutvecklingen utanför jordbruket, till 
exempel omskolning av människor för arbete i andra, mer produktiva delar av ekonomin.
Likväl går det bara att inordna åtgärderna för landsbygdsutveckling i 
sammanhållningspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken om landsbygdsutvecklingen 
får tillräcklig finansiering och de tilldelade medlen används i linje med de prioriteringar som 
fastställts för landsbygden.
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