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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Bakgrund: reformen av strukturpolitiken

Kommissionens förslag utgör en del av reformen av strukturfonderna. Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF) regleras även av förslaget till allmänna bestämmelser för ERUF, 
Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden1, som skiljer mellan ERUF, ESF 
och Sammanhållningsfonden å ena sidan och stöd till fiske, jordbruk och miljön under stöd till 
”utnyttjande och bevarande av naturresurser” å den andra. Kommissionen har därför föreslagit 
att stöd till fiske från och med perioden 2007–2013 skall koncentreras till den nya 
Europeiska fiskerifonden (EFF), som kommer att ersätta nuvarande Fonden för fiskets 
utveckling (FFU). Anslag som är avsedda att ekonomiskt stödja fisket genom EFF skulle 
således skiljas ut under en egen budgetpost. Kommissionen har räknat med utgifter på 
7,6 miljarder euro för den gemensamma fiskeripolitiken, varav 4,963 miljarder euro skulle 
tilldelas EFF. 

Det är i första hand de utmaningar som utvidgningen har gett upphov till som gör det 
nödvändigt att se över förordningarna om ERUF. Utvidgningen har inte bara fördjupat de 
regionala skillnaderna, utan EU:s gränser har också blivit fler. I sitt förslag om budgetplanen 
från februari 2004 lade kommissionen fram en ambitiös sammanhållningspolitik för den 
utvidgade unionen och föreslog en tilldelning på 336,1 miljarder euro (373,9 miljarder euro 
före överföringar till fonderna för fiske och landsbygdsutveckling). 

De program som skall finansieras genom strukturfonderna skulle återfinnas bland tre nya mål 
för sammanhållningspolitiken: konvergens, regional konkurrenskraft och regional 
sysselsättning samt territoriellt samarbete. Dessutom kommer den nya 
sammanhållningspolitikens betoning av regionala aspekter till uttryck i kommissionens 
förslag till förordning om ERUF, där kommissionen föreslår att specifika regionala 
förhållanden skall ägnas särskild uppmärksamhet, särskilt de yttersta randområden som 
definieras i artikel 299.2 i EG-fördraget och områden med naturbetingade svårigheter, såsom 
mycket låg befolkningstäthet. 

2. Förslaget till förordning om ERUF och fisket 

I förslaget definieras ERUF:s uppgifter, omfattningen av dess stöd samt de slags utgifter som 
berättigar till stöd. De allmänna urvalskriterierna för stöd från strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden definieras i ramförordningen2.

2.1 Fiskeberoende områden

För fiskets del innehåller förslaget särskilda bestämmelser för behandlingen av fiskeberoende 
områden (artikel 9). Medlemsstaterna och regionerna skall se till att det råder 
komplementaritet och konsekvens mellan de stöd som beviljas av ERUF och de som beviljas 

  
1 KOM(2004)0492.
2 KOM(2004)0492.
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av EFF. ERUF-åtgärderna skall koncentreras till ekonomisk diversifiering i områden som är 
beroende av fiske. De program som medfinansieras av ERUF bör därför främja en 
diversifiering av ekonomin på landsbygden och i områden som är beroende av fiske, i riktning 
mot andra verksamheter än de traditionella (skäl 7). 

ERUF:s åtgärder kan inkludera
1) infrastrukturer för bättre tillgänglighet, 
2) snabbare utbyggnad av telekommunikation och service på landsbygden, 
3) nya verksamheter utanför jordbruket eller fisket, 
4) starkare kopplingar mellan områden i städer och områden på landsbygden, 
5) ökad turism och en attraktivare landsbygd.

När de operativa programmen utformas skall medlemsstaterna, för åtgärder enligt 
punkterna 1, 3 och 5 ovan, fastställa tydliga kriterier för att skilja mellan åtgärder som skall
medfinansieras av ERUF å ena sidan och av EFF å den andra. 

Sammanhållningspolitiken utanför EFF skall följaktligen i första hand främja en diversifiering 
av ekonomin i områden som är beroende av fiske, i riktning mot andra verksamheter än de 
traditionella. Eftersom stödet till fisket överförs till EFF och ERUF skall fungera som ett 
komplement till EFF kan det komma att framföras berättigad oro över vilket ekonomiskt 
värde ERUF kommer att ha för fisket. De resurser som finns tillgängliga genom ERUF kan 
emellertid användas på ett mer rationellt och öppet sätt. 

I reformen av strukturfonderna finns det tankar på att EFF skall bidra till finansieringen av 
hållbar utveckling. Dessutom tycks det i reformen av fiskerifonden finnas en föreställning om 
”hållbar utveckling” som en integrerande princip för EFF, och man tycks koncentrera sig på 
överfiske som det förment största sociala och miljömässiga hotet mot fisket. Andra hot mot 
havsmiljön, såsom effekterna av föroreningar, klimatförändringar och aktiva hydrofoner, har 
inte beaktats i detta sammanhang. Med tanke på de områden där det skulle vara möjligt att 
vidta andra åtgärder än de som gäller överfiske skulle det vara välkommet om 
ERUF-förordningen inkluderade en kompletterande grund i syfte att möjliggöra 
gemenskapsfinansiering genom ERUF av andra åtgärder för att förbättra miljösituationen för 
fiskbestånden än de som finansieras genom EFF. 

Dessutom bör de särpräglade socioekonomiska problemen i fiskesektorn, vilka har skapats av 
den gemensamma fiskeripolitiken och de minskande bestånden, beaktas vid tillämpningen av 
sammanhållningspolitikens interventionskriterier. 

2.2 Områden med naturbetingade svårigheter och de yttersta randområdena

Utöver de särskilda bestämmelser som skall gälla för behandlingen av områden som är 
beroende av fiske, innehåller förslaget bestämmelser av regional karaktär som berör områden 
med naturbetingade svårigheter (artikel 10), såsom mycket låg befolkningstäthet (skäl 10), 
och de yttersta randområdena enligt definitionen i artikel 299.1 i EG-fördraget (artikel 11). 
Dessa bestämmelser gäller även områden där fisket spelar en viktig roll.

Kommissionen slår fast att de yttersta randområdena bör ägnas särskild uppmärksamhet. 
Detta skulle ske genom att tillämpningsområdet för ERUF utvidgas till att även omfatta 
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driftsstöd i syfte att ge kompensation för extra kostnader inom vissa sektorer, såsom stöd till 
godstransporter, startstöd inom transportbranschen, restriktioner i fråga om lagring, en 
överdimensionerad produktionsapparat och underhåll av denna samt brist på humankapital på 
den lokala arbetsmarknaden. Kommissionen föreslår en förändring av den rättsliga grunden 
för dessa åtgärder och att artikel 299.2 i fördraget således skall utgöra den enda rättsliga 
grunden. Hittills har rådet använt en tvåfaldig rättslig grund, artiklarna 37 och 299.2 i 
EG-fördraget, för sådana åtgärder. 

För områden med naturbetingade svårigheter1 såsom glesbygder, vissa öar, bergsområden och 
glesbygder vars geografiska läge hämmar deras utveckling, föreslår kommissionen att ERUF 
bör uppmärksamma deras problem. ERUF skall i första hand bidra till investeringar som 
syftar till att förbättra tillgängligheten, utveckla verksamheter i samband med kulturarvet, 
främja ett hållbart utnyttjande av naturresurserna samt stimulera turismen. 

3. Slutsatser

Föredraganden välkomnar på det hela taget kommissionens förslag, inklusive särskiljandet av 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden från EFF. Särskiljandet understryker att ERUF 
är ett komplement till EFF och förbättrar öppenheten i användningen av dessa fonder. Att 
stödet till fisket koncentreras till EFF bör dock inte leda till att gemenskapens stöd till fisket 
och områden som är beroende av fiske minskar totalt sett. 

Föredraganden önskar framhålla att fiskets särskilda karaktär och de problem som är säregna 
för fisket och områden som är beroende av fiske, till skillnad från jordbruk, återigen tycks ha 
behandlats på ett otillfredsställande sätt i kommissionens förslag. De särskilda problemen för 
fisket och de områden som är beroende av fiske orsakas av de bindande åtgärder som måste 
vidtas inom ramen för reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, som syftar till att 
bevara fiskbestånden. Överfiske är inte den enda anledningen till att bestånden bryter 
samman, och målen för den gemensamma fiskeripolitiken bör integreras bättre i andra 
gemensamma politikområden, såsom miljöpolitik, och inte enbart anpassas till dessa.

När det gäller förslagen till bestämmelser för områden som är beroende av fiske stöder 
föredraganden koncentrationen på de fem föreslagna åtgärderna men understryker att listan 
inte bör vara exklusiv. 

Föredraganden instämmer med kommissionen i att de yttersta randområdena och områden 
med naturbetingade svårigheter såsom områden med mycket låg befolkningstäthet måste 
ägnas särskild uppmärksamhet. Tillträde till marknader och extra kostnader för transporter 
och lagring samt för underhåll av produktionsapparaten och humankapitalet på den lokala 
arbetsmarknaden medför extra kostnader för dessa geografiskt missgynnade områden som 
fortfarande har mycket stor potential både som leverantörer av fiskeprodukter och som 
tillhandahållare av en turism som respekterar kulturarvet. Därför är det avgörande att 
tyngdpunkten läggs på att utveckla deras transportinfrastruktur. 

  
1 Med detta menas glesbygdernas problem när det gäller tillgänglighet och långa avstånd till stora marknader, i 
enlighet med protokoll nr 6 till Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, samt de särskilda 
svårigheterna på vissa öar, i bergsområden och i glesbygder vars geografiska läge hämmar deras utveckling.
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Till sist önskar föredraganden rikta uppmärksamheten mot det arbete som bedrivs för att 
utarbeta en europeisk strategi för havet, ett arbete som kan innebära att det blir nödvändigt att 
omvärdera en del av dessa åtgärder.
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