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KORT BEGRUNDELSE

Retlig baggrund

Kommissionens forslag til generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden 
udgør et generelt grundlag for reformen af strukturfondene. Lovgivningspakken for 
samhørighedspolitikken består af en forordning for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU)1, en forordning for Den Europæiske Socialfond (ESF)2, en 
forordning for Samhørighedsfonden3 og en forordning om udarbejdelse af en ramme for en 
grænseoverskridende myndighed, der skal forvalte samarbejdsprogrammer4.

I februar 2004 fremlagde Kommissionen to forslag til en ambitiøs samhørighedspolitik for det 
udvidede EU med 27 eller flere medlemsstater. For det første blev der i de finansielle overslag 
for den udvidede Europæiske Union med 27 medlemsstater for perioden 2007-2013 
[KOM(2004)0101] stillet forslag om at afsætte 336,1 mia. EUR (svarende til 373,9 mia. EUR 
før overførslerne til de foreslåede enkeltinstrumenter for landdistrikter og fiskeri) til støtte for 
den nye samhørighedspolitiks tre prioriterede mål. For det andet blev der i den tredje 
samhørighedsrapport [KOM(2004)0107] fremlagt forslag til prioriteringen og gennemførelsen 
af den nye generation af programmer under samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013.

I forslaget om generelle bestemmelser for så vidt angår EFRU, ESF og Samhørighedsfonden 
skelnes der mellem EFRU, ESF og Samhørighedsfonden på den ene side og støtte til fiskeri, 
landbrug og miljø som led i finansieringen af "bevarelse og forvaltning af naturlige 
ressourcer" på den anden side. I overensstemmelse hermed har Kommissionen foreslået, at 
man fra 2007 til 2013 koncentrerer fiskeristøtten om den nye Europæiske Fiskerifond (EFF), 
der afløser det nuværende Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF). Den del af 
fiskeristøtten, der finansieres over EFF, vil således blive placeret under en særskilt 
budgetpost. Kommissionen har lagt op til udgifter på 7,6 mia. EUR til den fælles 
fiskeripolitik, hvoraf 4,963 mia. afsættes til EFF.

Udfordringerne i den nye samhørighedspolitik 

Behovet for at revidere de regler, der gælder for samhørighedspolitikken, skyldes til dels de 
enorme udfordringer, der er forbundet med udvidelsen. Udvidelsen vil få stor betydning for 
målretningen af foranstaltninger, der vedrører konvergensmålet, som fortsat vil have en 
tærskel for BNP pr. indbygger på mindre end 75 % af EU-gennemsnittet. Ifølge den tredje 
samhørighedsrapport lever ca. 92 % af befolkningen i de nye medlemsstater i regioner, hvor 
BNP pr. indbygger er mindre end 75 % af gennemsnittet for de 25 EU-medlemsstater. Dette 
har betydning for 18 regioner med et BNP på under 75 % af EU's BNP før udvidelsen, som 
ikke længere vil henhøre under tærsklen for konvergensmålet. Kommissionen har foreslået en 
overgangsmekanisme, hvor konvergensmålet bør gælde for sådanne "statistisk berørte" 
områder indtil udgangen af 2013.

  
1 KOM(2004)0495.
2 KOM(2004)0492.
3 KOM(2004)0494.
4 KOM(2004)0496.
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Udvidelsen indebærer interessante muligheder for EU som helhed, men i betragtning af, at 
gennemsnittet af EU's BNP er faldet med 12,5 % som en direkte konsekvens af tiltrædelsen af 
ti nye medlemsstater, er det åbenlyst, at udfordringen i den nye samhørighedspolitik ligger i 
så hurtigt som muligt og på en effektiv måde at afhjælpe de betydelige samfundsøkonomiske 
forskelle mellem de 25 EU-medlemsstater.

Mod en strategisk tilgang

For at kunne imødekomme de udfordringer, der er forbundet med den fremtidige 
samhørighedspolitik, foreslår Kommissionen en ny arkitektur baseret på en strategisk tilgang, 
hvor samhørighedspolitikken rationaliseres ved at definere dens prioriteter, sikre koordination 
med det økonomiske og sociale styringssystem og muliggør en regelmæssig og åben 
gennemgang af de opnåede fremskridt, samtidig med at der i fuldt omfang tages hensyn til 
Lissabon- og Göteborg-dagsordenen. Kommissionen stiller derfor forslag om, at Rådet, efter 
høring af Europa-Parlamentet på baggrund af et kommissionsforslag, vedtager et overordnet 
strategidokument, hvori der defineres klare prioriteter for medlemsstaterne og regionerne.
Kommissionen offentliggør en årsrapport, som indeholder en opsummering af 
medlemsstaternes fremskridtsrapporter.

De prioriterede emner for programmerne skal findes under samhørighedspolitikkens tre nye 
mål, nemlig konvergens, regional konkurrenceevne og beskæftigelse, samt territorialt 
samarbejde. Det foreslåede budget for alle disse mål er 336,1 mia. € (svarende til 0,41 % af 
EU's BNP).

Konvergensmålet omfatter regionale og nationale programmer, som der ydes støtte til gennem 
EFRU-, ESF- og samhørighedsfonden, herunder et særligt program for fjernområderne, og 
budgettet for dette mål er på 264 mia. € (78,5 %). Målet om regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse omfatter regionale programmer under EFRU, nationale programmer under ESF, 
og budgettet for dette mål er på 57,9 mia. € (17,2 %). Målet om territorialt samarbejde dækker 
grænseoverskridende og transnationale programmer og netværk under EFRU, med et budget 
på 13,2 mia. € (3,94 %).

Forenkling af forvaltningssystemet og større decentralisering af ansvaret til partnere i 
medlemsstaterne, regioner og lokale myndigheder er nogle af de mest ambitiøse mål med 
reformen. Programmeringen ville blive forenklet ved at ændre de forskellige aktørers rolle.
Rådet ville vedtage strategiske retningslinjer, på grundlag af hvilke medlemsstaterne ville 
udarbejde strategiske nationale rammedokumenter, som skulle drøftes med Kommissionen.
Denne ville så godkende nationale og regionale programmer for hver enkelt medlemsstat, men 
den ville kun fastlægge programmerne på et prioritetsniveau. Forenklingen af 
programmeringen ville blive fremmet, således at den fremtidige EFRU- og ESF-indsats kun 
ville fungere med en fond pr. program, i modsætning til de nuværende flerfondsprogrammer.
Finansieringen af programmerne ville blive knyttet direkte til hovedområderne for den enkelte 
fonds aktiviteter.

Støtteberettigelse og fiskerisektoren

Ved fordelingen af de økonomiske midler mellem medlemsstaterne foreslår Kommissionen, at 
der anvendes den metode baseret på objektive kriterier, der på tidspunktet for Det Europæiske 
Råds møde i Berlin (1999) blev anvendt på “konvergens”-prioriteten (BNP pr. indbygger på 



AD\560620DA.doc 5/7 PE 349.963v02-00

DA

mindre end 75 % af Fællesskabets BNP), men at der midlertidigt tages hensyn til udvidelsens 
statistiske virkning. Derudover foreslår Kommissionen, at midlerne til målet om “regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse” fordeles mellem medlemsstaterne på grundlag af EU’s 
økonomiske, sociale og territoriale kriterier. Hvad angår det tredje mål bør befolkningstallet i 
støtteregionerne og de pågældende medlemsstaters samlede befolkning være afgørende for 
fordelingen af midlerne.

Da en stor del af de økonomiske midler til fiskeriet er blevet overført til EFF, vil 
strukturfondenes rolle bestå i at supplere EFF. I henhold til forslagets artikel 3, stk. 3, skal 
fondene støtte økonomisk diversificering af fiskeriafhængige områder, så de i mindre omfang 
beskæftiger sig med traditionelle aktiviteter. De særlige kendetegn ved de 
samfundsøkonomiske problemer i fiskerisektoren, som ofte er forårsaget af den fælles 
fiskeripolitiks mekanismer og af nedbrydningen af fiskebestanden, bør dog tages med i 
betragtning under anvendelse af samhørighedspolitikkens indsatskriterier. Fiskerisektoren vil 
måske opleve midlertidige kriser, selv i visse relativt rige lande. I overensstemmelse med 
kommissionsforslaget skal der desuden i særligt og ligeligt omfang tages hensyn til de særlige 
territoriale forhold, der er kendetegnende for EU's fjernområder, tyndt befolkede områder i 
EU's nordligste område og visse øer, bjergområder samt EU's grænseområder.

Europa-Parlamentet opfordres til at godkende dette forslag, hvilket betyder, at det ikke kan 
fremsætte ændringsforslag. For imidlertid at fremhæve den rolle, som strukturfondene kan 
indtage med henblik på at yde støtte til EFF, foreslår ordføreren, at konceptet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse" introduceres på en tydelig måde til støtte for 
genopbygningen af områder, der er berørt af nedgang i de traditionelle aktiviteter. Formålet 
hermed er at afspejle, at foranstaltninger til bevarelse af fiskebestandene som led i den fælles 
fiskeripolitik kan påvirke fiskerisamfund i ens grad, både inden og uden for områder, der er 
omfattet af konvergensmålet. I en sådan situation er det ordførerens opfattelse, at 
strukturfondene kan indtage en vigtig rolle for at understøtte virkningen af EFF.

Konklusion

I det store og hele glæder ordføreren sig over den strategiske reform af 
samhørighedspolitikken, som synes at skabe rationalisering og gennemsigtighed i 
organisationen og anvendelsen af strukturfondene. Ordføreren er ligeledes enig med 
Kommissionen i, at det er nødvendigt yderligere at decentralisere ansvaret til partnere lokalt i 
medlemsstater og regioner samt lokale myndigheder. På den anden side er ordføreren ikke 
overbevist om, at forenklingen af forvaltningen også vil mindske de administrative 
vanskeligheder, som navnlig de fattigste regioner står overfor samtidig med, at de med deres 
begrænsede administrative ressourcer forsøger at gøre brug af strukturfondene.

Hvad angår adskillelsen af den Europæiske Fiskerifond fra strukturfondene og overførslen af 
strukturfinansieringen af fiskeriet hovedsageligt til EFF, synes dette at være et godt 
udgangspunkt for en mere effektiv anvendelse af ressourcerne og for en øget gennemsigtighed 
for så vidt angår midlerne. De aktioner, der ledsager behovet for genopbygning af 
fiskerisektoren, og dem, der forbedrer arbejds- og levevilkårene i områder, hvor fiskeri fortsat 
spiller en vigtig rolle, vil blive finansieret gennem EFF. Uden for disse aktiviteter vil 
strukturfondene støtte diversificeringen af landøkonomien og de fiskeriafhængige områder, så
de i mindre omfang beskæftiger sig med traditionelle aktiviteter. Dette tydeliggør den 
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funktion og supplerende rolle, som en række fonde har for fiskeriet, men det bør ikke have 
nogen skadelig virkning på det overordnede niveau af strukturfondmidler, herunder FIUF, der 
for øjeblikket er til rådighed for fiskeriet.
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