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KORT BEGRUNDELSE

1. Baggrund: reform af strukturpolitikken

Kommissionens forslag indgår i reformen af strukturfondene. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) er også omfattet af forslaget til forordning om generelle 
bestemmelser for EFRU, Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden1, som 
skelner mellem EFRU, ESF og Samhørighedsfonden på den ene side og støtte til fiskeri, 
landbrug og miljø under udgiftsområdet "bæredygtig forvaltning og beskyttelse af 
naturressourcer" på den anden side. Kommissionen har i den forbindelse foreslået, at støtten 
til fiskeriet i perioden 2007-2013 skal koncentreres om den nye Europæiske Fiskerifond 
(EFF), som vil erstatte det nuværende Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet 
(FIUF). Dermed vil finansieringen af fiskeriet fra EFF komme ind under sin egen budgetpost. 
Kommissionen har budgetteret med udgifter på 7,6 milliarder euro til den fælles fiskeripolitik, 
hvoraf 4,963 milliarder vil blive tildelt EFF. 

Behovet for at revidere forordningerne om EFRU skyldes primært, at udvidelsen har bragt 
nye udfordringer, hvilket ikke kun har øget de regionale forskelle, men også antallet af 
grænser i EU. I sit forslag fra februar 2004 om de finansielle overslag fremlagde 
Kommissionen en ambitiøs samhørighedspolitik for den udvidede Union, hvor den afsatte 
336,1 milliarder euro (373,9 milliarder euro før overførsler til landbrugs- og 
fiskeriinstrumenterne).   

De programmer, som skal finansieres fra strukturfondene, er omfattet af tre nye mål for 
samhørighedspolitikken: konvergens, regional konkurrenceevne og beskæftigelse samt 
territorialt samarbejde. Endvidere kan det nye fokus på det territoriale aspekt af den nye 
samhørighedspolitik også ses i Kommissionens forslag til forordning om EFRU, hvor den 
foreslår, at rette særlig opmærksomhed på territoriale karakteristika, navnlig i medfør af 
artikel 299, stk. 2, i EF-traktaten, og områder med naturbetingede handicap såsom ekstrem lav 
befolkningstæthed. 

2. Forslaget til EFRU-forordning og fiskeriet

I forslaget fastlægges EFRU's opgaver, anvendelsesområdet for dens støtte, og hvilke former 
for udgifter der er støtteberettigede. De generelle kriterier for støtteberettigelse for 
strukturfondene og Samhørighedsfonden er defineret i rammeforordningen2.

2.1 Fiskeriafhængige områder

For så vidt angår fiskeri, indeholder forslaget specifikke bestemmelser vedrørende 
behandlingen af fiskeriafhængige områder (artikel 9). Medlemsstater og regioner skal sikre 
komplementaritet og sammenhæng mellem støtte fra EFRU og støtte fra EFF. Støtte fra 
EFRU koncentreres i fiskeriafhængige områder om områdernes økonomiske diversificering. 

  
1 KOM(2004) 492.
2 KOM(2004) 492.
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Programmer, der finansieres med støtte fra EFRU, bør derfor bidrage til, at økonomien i 
landområder og fiskeriafhængige områder diversificeres, og at traditionelle aktiviteter 
omlægges (betragtning 7). 

Støtte fra EFRU ville bl.a. omfatte:
1) forbedring af transportinfrastrukturen;
2) fremskyndelse af etableringen af telekommunikationsnetværk og udbuddet af 
tjenesteydelser i landdistrikter;
3) udvikling af nye økonomiske aktiviteter uden for landbrugs- og fiskerisektoren;
4) bedre forbindelser mellem byområder og landdistrikter;
5) øget turisme og større udbud af moderne bekvemmeligheder.

Ved foranstaltninger under nr. 1, 3 og 5 skal medlemsstaterne ved udarbejdelsen af 
operationelle programmer angive klare kriterier for, hvornår der er tale om foranstaltninger, 
der modtager støtte fra henholdsvis EFRU og EFF. 

Derfor ville samhørighedspolitikken uden for EFF primært bidrage til, at økonomien i 
fiskeriafhængige områder diversificeres, og at traditionelle aktiviteter omlægges. Som følge af 
overførslen af finansieringen af fiskeriet til EFF, og af at EFRU skal supplere EFF, er det 
rimeligt at sætte spørgsmålstegn ved EFRU's økonomiske værdi for fiskeriet. De ressourcer, 
der er til rådighed fra EFRU, kan imidlertid bruges på en mere rationel og gennemsigtig 
måde.  

En af tankerne med reformen af strukturfondene er, at EFF skal være en fond, som deltager i 
finansieringen af bæredygtig udvikling. Endvidere synes reformen af fiskerifonden at omfatte 
en idé om, at "bæredygtig udvikling" skal være et integreret princip i EFF, og med fokus på 
overfiskning, idet det opfattes som den primære sociale og miljømæssige trussel mod 
fiskeriet. Der er i denne forbindelse ikke taget højde for andre trusler mod havmiljøet såsom 
miljøvirkningerne af forurening, global opvarmning og aktive sonarer. Med tanke på de 
områder, hvor der kan udføres andre aktiviteter end dem, der vedrører overfiskeri, ville det 
være en god idé at lade EFRU-forordningen omfatte muligheden for, at der kan ydes 
supplerende fællesskabsstøtte fra EFRU til andre aktiviteter til forbedring af miljøet for 
fiskebestandene end dem, som finansieres af EFF.  

Endvidere skal der tages højde for de forskellige samfundsøkonomiske problemer i 
fiskerisektoren, som skyldes den fælles fiskeripolitik og de begrænsede ressourcer, i 
forbindelse med anvendelsen af kriterierne for tildeling af støtte under 
samhørighedspolitikken.

2.2 Områder med naturbetingede handicap og fjernområder

Ud over de specifikke bestemmelser om behandlingen af fiskeriafhængige områder omfatter 
forslaget bestemmelser om områder med naturbetingede handicap (artikel 10) såsom ekstrem 
lav befolkningstæthed (betragtning 10), samt fjernområder, som defineret i traktatens artikel 
299, stk. 1 (artikel 11). Disse bestemmelser gælder for områder, hvor fiskeri spiller en vigtig 
rolle.
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Kommissionen anfører, at der skal tages særligt hensyn til fjernområderne, blandt andet ved at 
udvide EFRU's anvendelsesområde til at omfatte finansiering af driftsstøtte, der ydes som 
kompensation for ekstraudgifter inden for visse sektorer, til støtte til godstransportydelser og 
startstøtte til transportydelser og støtte til opbevaringsvanskeligheder, et uforholdsmæssigt 
omfattende produktionsudstyr og vedligeholdelse heraf samt mangel på menneskelige 
ressourcer på det lokale arbejdsmarked. Kommissionen foreslår, at retsgrundlaget for disse 
foranstaltninger ændres, således at kun artikel 299, stk. 2, anvendes som retsgrundlag. Hidtil 
har Rådet anvendt et dobbelt retsgrundlag med artikel 37 og 299, stk. 2, ved denne type 
foranstaltninger. 

Kommissionen foreslår, at EFRU ligeledes skal kunne tage højde for de særlige problemer, 
som områder med naturbetingede handicap1 såsom ekstrem lav befolkningstæthed, visse øer 
og bjergområder og tyndt befolkede områder har, fordi deres geografiske placering bremser 
udviklingen. EFRU skal især bidrage til finansieringen af investeringer, der har til formål at 
gøre områderne mere tilgængelige, fremme og udvikle økonomiske aktiviteter med 
tilknytning til kulturarven, fremme en bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og udvikle 
turistsektoren. 
 

3. Konklusioner

Ordføreren glæder sig generelt over Kommissionens forslag, herunder også adskillelsen af 
strukturfondene og Samhørighedsfonden fra EFF. Dette fremhæver EFRU's komplementaritet 
til EFF og øger gennemsigtigheden i brugen af disse midler. Det at koncentrere finansieringen 
af fiskeriet på EFF bør imidlertid ikke betyde, at Fællesskabets støtte til fiskeriet og 
fiskeriafhængige områder generelt reduceres.  

Ordføreren ønsker at påpege, at det igen ser ud til, at fiskeriets særlige beskaffenhed og de 
problemer, som er specifikke for fiskeriet og fiskeriafhængige områder, til forskel fra 
landbruget, ikke har fået tilstrækkelig opmærksomhed i Kommissionens forslag. Fiskeriets og 
de fiskeriafhængige områders specifikke problemer skyldes de obligatoriske foranstaltninger, 
der skal træffes inden for rammerne af reformen af den fælles fiskeripolitik, og som er rettet 
mod beskyttelse af fiskebestandene. Overfiskning er ikke den eneste grund til bestandenes 
sammenbrud, og målene for den fælles fiskeripolitik bør være bedre integreret med de andre 
fællesskabspolitikker såsom miljøpolitikken, og ikke kun omvendt.   

For så vidt angår forslagene til bestemmelser om fiskeriafhængige områder, er ordføreren enig 
i, at der skal fokuseres på de fem foreslåede foranstaltninger, men fremhæver, at denne liste 
ikke bør være udtømmende.  

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at der er behov for tage særligt hensyn til 
fjernområderne og til områder med naturbetingede handicap såsom områder med ekstremt 
lavt befolkningstæthed. Adgang til markeder og ekstraudgifter til transport, vedligeholdelse af 
produktionsudstyr og menneskelige ressourcer på det lokale arbejdsmarked betyder ekstra 

  
1 Dette drejer sig om, at områder med ekstrem lav befolkningstæthed ligger afsides og har dårlige forbindelser til 
store markeder, jf. protokol nr. 6 til akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse. samt de særlige 
problemer, som visse øer, bjergområder og tyndt befolkede områder har, fordi deres geografiske placering 
bremser udviklingen.
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udgifter for disse geografisk ugunstigt stillede områder, som stadig har et stort potentiale både 
som leverandører af fiskeriprodukter og som turistområder, hvor kulturarven respekteres. 
Derfor er det afgørende, at der fokuseres på at udvikle deres transportinfrastruktur.  

Endelig ønsker ordføreren at henlede opmærksomheden på, at man i øjeblikket er i færd med 
at udarbejde en europæisk strategi for havet, som kan betyde, at politikken vedrørende nogle 
af disse foranstaltninger tages op til fornyet overvejelse.
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