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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje: reforma strukturne politike

Predlog Komisije je del reforme strukturnih skladov. Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR) prav tako ureja predlog za splošne določbe o ESRR, Evropski socialni sklad (ESS) in 
Kohezijski sklad, ki razlikuje med ESRR, ESS in Kohezijskim skladom1 na eni strani in 
podporo ribištvu, kmetijstvu in okolju iz skladov za „ohranjanje in upravljanje z naravnimi 
viri“ na drugi. V skladu s tem Komisija predlaga, da je v obdobju 2007–2013 pomoč v 
ribištvu usmerjena predvsem v sklad Evropski ribiški sklad (ERS), ki bo nadomestil trenutni 
Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR). Tako bi bilo financiranje ribištva iz sklada 
ERS ločeno z lastno rubriko proračuna. Komisija predvideva stroške v višini 7,6 milijarde 
EUR za SRP, od tega 4,963 milijarde za ERS.  

Potreba po pregledu uredb ESRR pretežno izhaja iz težav, ki so posledica razširitve, ki ni le 
poslabšala regionalnih razlik, ampak tudi povečala skupno število meja EU. Komisija je v 
predlogu iz februarja 2004 v zvezi s finančnimi načrti predstavila ambiciozno politiko 
kohezije za razširjeno unijo, v kateri predlaga dodelitev 336,1 milijarde EUR (373,9 milijarde 
EUR pred prenosom v kmetijske in ribiške instrumente).     

Programi, ki bodo prejemali sredstva iz strukturnih skladov, bodo s področja treh novih ciljev 
politike kohezije: konvergence, regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja ter teritorialnega 
sodelovanja. Poleg tega je poudarek na teritorialnem vidiku nove politike kohezije opazen 
tudi v predlogu Komisije za uredbo ESRR, v katerem predlaga posebno pozornost, namenjeno 
teritorialnim posebnostim, še posebno najbolj oddaljenim regijam iz člena 299(2) Pogodbe ES 
in območjem s težkimi naravnimi razmerami, kot je izjemno nizka gostota prebivalstva. 

2. Predlog za uredbo ESRR in ribištvo

Predlog opredeli naloge sklada ESRR, obseg njegove pomoči in vrste odhodkov, upravičene 
do pomoči. Splošna merila upravičenosti do financiranja iz strukturnih skladov in 
kohezijskega sklada so določena z okvirno uredbo2.

2.1 Območja, odvisna od ribištva

V zvezi z ribištvom vsebuje predlog posebne določbe za obravnavanje območij, odvisnih od 
ribištva (člen 9). Države članice in regije morajo zagotavljati dopolnjevanje in doslednost 
med podporo, ki jo odobri ESRR, in podporo ERS. Posredovanje ESRR bo usmerjeno 
predvsem v gospodarsko raznovrstnost območij, odvisnih od ribištva. Programi, ki jih 
sofinancira ESRR, bi zato morali podpirati raznovrstnost podeželskega gospodarstva in 
območij, odvisnih od ribištva, ne pa tradicionalnih dejavnosti (uvodna izjava 7). 

Področja posredovanja sklada ESRR bi vključevala:
1) infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti; 

  
1 KOM(2004)492.konč.
2 KOM(2004)492 konč.
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2) pospeševanje uvajanja telekomunikacijskih omrežij in storitev v podeželskih območjih; 
3) razvijanje novih gospodarskih dejavnosti zunaj kmetijskega in ribiškega sektorja; 
4) krepitev povezav med mestnimi in podeželskimi območji; 
5) razvijanje turizma in podeželskih čarov.

Za dejavnosti iz točk 1), 3) in 5) bodo države članice postavili jasne omejitve, ko bodo 
pripravljale operativne programe za dejavnosti, ki jih podpira ESRR na eni strani ali ERS na 
drugi. 

Tako bi zunaj ERS politika kohezije v glavnem podpirala raznovrstnost območij, odvisnih od 
ribištva, ne pa tradicionalnih dejavnosti. Zaradi prenosa financiranja ribištva na ERS in vloge 
ESRR, ki dopolnjuje ERS, lahko pride do razumljivih vprašanj v zvezi z gospodarsko 
vrednostjo sklada ESRR v ribištvu. Vendar pa se viri iz ESRR lahko uporabijo na bolj 
racionalen in jasno razviden način.   

Reforma strukturnih skladov vključuje zamisel, po kateri je ERS sklad, ki sodeluje pri 
financiranju trajnostnega razvoja. Reforma skladov za ribištvo vsebuje idejo „trajnostnega 
razvoja“ kot integracijskega načela sklada ERS in osredotočenost na pretiran ribolov, saj se ga 
ima za poglavitno socialno-okoljsko grožnjo ribištvu. V tem smislu niso obravnavane druge 
grožnje morskemu okolju, kot so učinki onesnaženja, segrevanja podnebja in aktivnih 
sonarjev. Ob upoštevanju področij, na katerih se izvajajo dejavnosti, ki niso povezane s 
pretiranim ribolovom, je dobrodošla zamisel, v skladu s katero bi v uredbo ESRR vključili 
dopolnilno osnovo, s katero bi lahko bilo financiranje skupnosti iz ESRR prejeto za 
dejavnosti, ki so namenjene izboljšanju razmer staleža rib, drugačne od tistih, ki jih financira 
ERS.    

Pri uporabi meril za posredovanje politike kohezije je treba upoštevati posebno naravo 
socialno-ekonomskih težav v ribiškem sektorju, ki jih povzročata skupna ribiška politika in 
usihajoč ribji stalež.

2.2 Območja s težkimi naravnimi razmerami in najbolj oddaljene regije 

Poleg posebnih določb, ki urejajo obravnavanje območij, odvisnih od ribištva, vključuje 
predlog tudi določbe teritorialne vrste, ki obravnavajo območja s težkimi naravnimi 
razmerami (člen 10), kot je izjemno nizka gostota prebivalstva (uvodna izjava 10), in najbolj 
oddaljene regije iz člena 229(1) Pogodbe (člen 11). Te določbe prav tako veljajo za območja, 
kjer igra ribištvo pomembno vlogo.

Komisija ugotavlja, da je treba posebno pozornost posvečati najbolj oddaljenim regijam. To je 
izvedljivo s povečanjem obsega ESRR na financiranje operativne pomoči, povezane s 
povračili dodatnih stroškov v nekaterih sektorjih, za podporo prevoznim storitvam in začetno 
pomoč za prevozne storitve ter podporo v zvezi s skladiščnimi omejitvami, čezmerno 
velikostjo in vzdrževanjem proizvodnih orodij ter pomanjkanjem človeškega kapitala na 
lokalnem trgu dela. Komisija predlaga spremembo pravne podlage za te ukrepe in tako člen 
299(2) kot edino pravno podlago. Do sedaj je Svet sprejel dvojno pravno podlago členov 37 
in 299(2) za tovrstne ukrepe. 
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V zvezi z območji s težkimi naravnimi razmerami1, kot so tista z izjemno nizko gostoto 
prebivalstva, nekateri otoki, gorska območja in redko poseljena območja, kjer geografske 
razmere upočasnjujejo njihov razvoj, Komisija predlaga, da njihove težave obravnava ESRR  
ESRR bo še posebno prispeval k financiranju v vlaganja za izboljšanje dostopnosti in tudi k 
razvijanju gospodarskih dejavnosti, povezanih s kulturno dediščino, spodbujanjem trajnostne 
uporabe naravnih virov in podpiranjem turizma. 
 

3. Sklepi

Poročevalec na splošno pozdravlja predlog Komisije, vključno z ločevanjem strukturnih 
skladov in kohezijskega sklada od ERS. Ločevanje poudarja dopolnjevanje ESRR in ERS ter 
izboljšuje jasnost uporabe teh skladov. Vendar pa osredotočanje financiranja ribištva iz ERS 
ne pomeni splošnega zmanjšanja pomoči Skupnosti ribištvu in območjem, odvisnim od 
ribištva.    

Poročevalec želi poudariti, da predlog Komisije v celoti ne pokriva posebne narave ribištva in 
težav, značilnih za ribištvo in območja, odvisna od ribištva, ki se v celoti razlikujejo od 
kmetijstva.  Posebne težave ribištva in območij, odvisnih od ribištva, povzročajo ukrepi, ki so 
obvezni v okviru reforme skupne ribiške politike, usmerjene v ohranjanje ribjega staleža. 
Pretiran ribolov ni edini razlog za upad staleža, zato bi morali biti cilji skupne ribiške politike 
bolje integrirani v druge politike Skupnosti, kot je okoljska politika, in ne obratno.    

V zvezi s predlogi določb za območja, odvisna od ribištva, se poročevalec strinja z 
osredotočanjem na pet predlaganih ukrepov, poudarja pa, da seznam ne sme biti 
izključevalen.    

Poročevalec se s Komisijo strinja, da obstaja potreba po posebni pozornosti, namenjeni 
najbolj oddaljenim regijam in območjem s težkimi naravnimi razmerami, kot so tista z 
izjemno nizko gostoto prebivalstva. Dostop do trga in dodatni stroški za prevoz, skladiščenje 
in tudi vzdrževanje proizvodnih orodij in človeškega kapitala na lokalnem trgu dela 
predstavljajo dodatne stroške za te regije z neugodnimi geografskimi razmerami, ki pa imajo 
kljub temu izjemne zmožnosti kot dobavitelji ribiških proizvodov in kot ponudniki turističnih 
storitev s spoštovanjem kulturne dediščine. Zato je najpomembnejši razvoj infrastrukture za 
boljšo dostopnost.   

Na koncu želi poročevalec opozoriti na delo, ki poteka na področju opredelitve evropske 
strategije za morje, ki lahko vodi do ponovnega razmisleka o politiki v zvezi z nekaterimi od 
teh ukrepov.

  
1 To velja za težjo dostopnost in oddaljenost od velikih trgov, kar otežuje razmere v območjih z izjemno nizko 
gostoto prebivalstva iz Protokola 6 k Aktu o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, pa tudi na posebne težave 
nekaterih otokov, gorskih območij in redko poseljenih območij, kjer geografske razmere upočasnjujejo njihov 
razvoj. 
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