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KORTE MOTIVERING

1. Achtergrond: de hervorming van het structuurbeleid

Het voorstel van de Commissie maakt deel uit van de hervorming van de structuurfondsen. 
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) valt ook onder het voorstel voor 
algemene bepalingen inzake het EFRO, het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het 
Cohesiefonds1, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen het EFRO, het ESF en het 
Cohesiefonds enerzijds, en steun aan de visserij, de landbouw en het milieu krachtens 
maatregelen voor het behoud en beheer van natuurlijke hulpbronnen anderzijds. Daarom heeft 
de Commissie voorgesteld vanaf 2007-2013 de steun voor de visserij te concentreren in het 
nieuwe Europese Visserijfonds (EVF) dat het huidige Financieel Instrument voor de 
Oriëntatie van de Visserij (FIOV) zal vervangen. De financiering van de visserij komt dus 
afzonderlijk in een eigen begrotingslijn. De Commissie heeft uitgaven van 7,6 miljard Euro 
voor het Gemeenschappelijk Visserijbeleid voorzien, waarvan 4,963 miljard wordt 
toegewezen aan het EVF.

De herziening van de EFRO-verordeningen is vooral nodig vanwege de uitbreiding, waardoor 
niet alleen de ongelijkheid tussen de regio's is vergroot, maar ook het totaal aantal 
EU-grenzen is toegenomen. In haar voorstel van februari 2004 betreffende de financiële 
vooruitzichten presenteerde de Commissie een ambitieus cohesiebeleid voor de uitgebreide 
Unie, met een krediettoewijzing van 336,1 miljard Euro (373,9 miljard vóór de overdracht 
naar de plattelands- en visserijinstrumenten).

De programma's die worden gefinancierd uit de structuurfondsen zijn te vinden onder drie 
nieuwe doelstellingen van het cohesiebeleid: convergentie, regionaal concurrentievermogen 
en werkgelegenheid, en territoriale samenwerking. Daarnaast legt het voorstel van de 
Commissie voor de EFRO-verordening de nadruk op het territoriale aspect van het nieuwe 
cohesiebeleid, waar wordt voorgesteld bijzondere aandacht te besteden aan territoriale 
specifieke kenmerken, in het bijzonder aan de ultraperifere regio's als gedefinieerd in 
artikel 299, lid 2 van het EG-Verdrag, en de gebieden met natuurlijke handicaps, zoals een 
buitengewoon geringe bevolkingsdichtheid.

2. Het voorstel voor de EFRO-verordening en visserij

Het voorstel geeft een omschrijving van de taken van het EFRO, het toepassingsgebied van de 
steunmaatregelen, alsook de soorten uitgaven die in aanmerking komen voor subsidie. De 
algemene subsidiabiliteitscriteria voor financiering uit de structuurfondsen en het 
cohesiefonds zijn vastgelegd in de kaderverordening2.

2.1 Van de visserij afhankelijke gebieden

Met betrekking tot de visserij bevat het voorstel specifieke bepalingen ten aanzien van 
gebieden die afhankelijk zijn van de visserij (artikel 9). De lidstaten en regio's moeten zorgen 
voor een complementaire en consistente samenhang tussen de steun uit het EFRO en uit het 

  
1 COM(2004)0492 def.
2 COM(2004)0492 def
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EVF. De EFRO-maatregelen worden geconcentreerd op de economische diversificatie van 
gebieden die afhankelijk zijn van de visserij. Programma's die mede worden gefinancierd uit 
het EFRO moeten derhalve de diversificatie van plattelandseconomieën en van visserij 
afhankelijke gebieden stimuleren, en alternatieven voor traditionele activiteiten helpen vinden 
(overweging 7).

De EFRO-maatregelen hebben betrekking op:
1) infrastructuur ter verbetering van de toegankelijkheid;
2) versnelling van de uitrol van telecommunicatienetwerken en -diensten in 

plattelandsgebieden;
3) ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten buiten de sectoren landbouw en visserij;
4) versterking van de banden tussen stedelijke gebieden en plattelandsgebieden;
5) ontwikkeling van het toerisme en van de plattelandsvoorzieningen.

Voor acties uit hoofde van punt 1), 3) en 5) stellen de lidstaten duidelijke afbakeningscriteria 
vast bij de voorbereiding van operationele programma's voor acties die moeten worden 
ondersteund uit het EFRO enerzijds, of uit het EVF anderzijds.

Buiten het EVF steunt het cohesiebeleid dus voornamelijk de diversificatie van de gebieden 
die afhankelijk zijn van de visserij en alternatieven voor traditionele activiteiten. Omdat de 
financiering van de visserij is overgeheveld naar het EVF, en het EFRO slechts een 
complementaire functie vervult ten opzichte van het EVF kan er terecht bezorgdheid ontstaan 
over de economische waarde van het EFRO voor de visserij. Maar de middelen die uit het 
EFRO beschikbaar komen kunnen echter op een rationelere en transparantere wijze worden 
ingezet. 

De hervorming van de structuurfondsen houdt in dat het EVF mede wordt gebruikt voor de 
financiering van duurzame ontwikkeling. Voorts lijkt de hervorming van het visserijfonds 
gebaseerd op het idee dat 'duurzame ontwikkeling' een integraal principe is van het EVF, en 
dat overbevissing de grootste bedreiging van de visserij zou zijn. Andere bedreigingen van het 
mariene milieu, zoals de effecten van vervuiling, klimaatsverandering, en actieve sonars zijn 
in dit verband niet in aanmerking genomen. Gezien de terreinen waarop andere activiteiten 
dan die met betrekking tot overbevissing kunnen worden uitgevoerd, zou het een welkom idee 
zijn om in de EFRO-verordening een aanvullende basis op te nemen voor communautaire 
financiering van andere maatregelen gericht op verbetering van het milieu van de 
visbestanden dan die welke uit het EVF worden gefinancierd.

Daarnaast moet bij de toepassing van de criteria voor cohesiebeleidsmaatregelen rekening 
worden gehouden met de bijzondere aard van de sociaal-economische problemen in de 
visserijsector als gevolg van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de afnemende bestanden.

2.2 Gebieden met natuurlijke handicaps en ultraperifere regio's  

Naast de specifieke bepalingen betreffende de behandeling van gebieden die afhankelijk zijn 
van de visserij houdt het voorstel bepalingen met een territoriaal aspect in, die gebieden met 
natuurlijke handicaps (artikel 10), zoals een buitengewoon geringe bevolkingsdichtheid 
(overweging 10), alsmede de ultraperifere regio's zoals gedefinieerd in artikel 299, lid 1 van 
het Verdrag (artikel 11). Deze bepalingen zijn van toepassing op gebieden waar de visserij 
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een belangrijke rol speelt.

De Commissie verklaart dat specifieke aandacht moet worden besteed aan de ultraperifere 
regio's. Daarvoor wordt het toepassingsgebied van het EFR verruimd tot de financiering van 
exploitatiesteun ter compensatie van de extra kosten op bepaalde gebieden alsmede van steun 
voor goederenvervoerdiensten en starterssteun voor vervoerdiensten, en steun in verband met 
opslagproblemen, de buitensporige omvang en het onderhoud van productiemiddelen, en 
gebrek aan menselijk kapitaal op de plaatselijke arbeidsmarkt. De Commissie stelt een 
wijziging voor van de rechtsgrondslag, en derhalve artikel 299, lid 2 als enige 
rechtsgrondslag. Tot dusver heeft de Raad dit soort maatregelen gebaseerd op een tweeledige 
rechtsgrondslag, namelijk artikel 37 en artikel 299, lid 2.
De Commissie stelt voor dat het EFRO bijdraagt aan de aanpak van problemen in gebieden 
met natuurlijke handicaps1 zoals een buitengewoon geringe bevolkingsdichtheid, bepaalde 
eilanden, berggebieden en dunbevolkte gebieden waarvan de geografische ligging een rem is 
op de ontwikkeling. Het EFRO moet in het bijzonder bijdragen tot de financiering van 
investeringen die zijn gericht op verbetering van de toegankelijkheid, bevordering en 
ontwikkeling van economische activiteiten die verband houden met het cultureel erfgoed, 
bevordering van het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en stimulering van de 
toeristische sector.

3. Conclusies
Over het algemeen genomen juicht de rapporteur het voorstel van de Commissie toe, met 
inbegrip van het onderscheid tussen de structuurfondsen en het cohesiefonds enerzijds en het 
EVF anderzijds. Door dit onderscheid wordt het complementaire karkater van het EFRO ten 
opzichte van het EVF onderstreept en de transparantie van het gebruik van deze fondsen 
vergroot. De concentratie van de financiële middelen voor de visserij in het EVF zou echter 
niet een verlaging van de communautaire financiering voor de visserij en voor van visserij 
afhankelijke gebieden tot gevolg mogen hebben.
De rapporteur wijst erop dat de specifieke aard van de visserij en de specifieke problemen van 
de visserij en van gebieden die afhankelijk zijn van de visserij, als afgezet tegen de landbouw, 
eens te meer onvoldoende in aanmerking worden genomen in het Commissievoorstel. De 
specifieke problemen van de visserij en van gebieden die afhankelijk zijn van de visserij 
worden veroorzaakt door de verplichte maatregelen die genomen zijn in het kader van de 
hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid, gericht op het behoud van de 
visbestanden. Overbevissing is niet de enige oorzaak van de drastische daling van de 
bestanden en de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet beter 
geïntegreerd worden in andere communautaire beleidsterreinen zoals het milieubeleid, en niet 
alleen andersom.
De rapporteur onderschrijft de concentratie op de vijf voorgestelde maatregelen in de 
voorstellen voor van visserij afhankelijke gebieden, maar benadrukt dat de lijst niet exclusief 
is.

  
1 Deze omschrijving heeft betrekking op de toegankelijkheid en verwijderde ligging ten opzichte van grote 
markten van gebieden met een buitengewoon geringe bevolkingsdichtheid, zoals genoemd in Protocol 6 bij de 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, alsook op de specifieke problemen van bepaalde eilanden, 
berggebieden  en dunbevolkte gebieden wier geografische ligging een rem is op de ontwikkeling.
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De rapporteur is het met de Commissie eens dat ultraperifere regio's en gebieden met 
natuurlijke handicaps zoals een buitengewoon geringe bevolkingsdichtheid specifieke 
aandacht verdienen. Toegang tot de markten en vervoer, opslag alsmede het onderhoud van 
productiemiddelen, en menselijk kapitaal op de plaatselijke arbeidsmarkt betekenen extra 
kosten voor deze geografisch ongunstig gelegen regio's, die nog steeds een fantastisch 
potentieel hebben als leveranciers van visserijproducten en voor een toerisme dat het cultureel 
erfgoed respecteert. Aandacht voor de ontwikkeling van de infrastructuur ter verbetering van 
de toegankelijkheid is dus van cruciaal belang.

Tenslotte wil de rapporteur de aandacht vestigen op de voorbereiding van een Europese 
strategie voor de zee, die misschien een herziening van het beleid met betrekking tot bepaalde 
voorgestelde maatregelen nodig maakt.


