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KORTFATTAD MOTIVERING

Rättslig bakgrund

Kommissionens förslag om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden 
utgör en generell grund för reformen av strukturfonderna. 
”Sammanhållningslagstiftningspaketet” består av en förordning om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF)1, en förordning om Europeiska socialfonden (ESF)2, en förordning 
om Sammanhållningsfonden3 samt en förordning om ramarna för en gränsöverskridande 
myndighet som skall leda samarbetsprogrammen4. 

Kommissionen lade i februari 2004 fram två förslag till en ambitiös sammanhållningspolitik 
för en utvidgad union med 27 eller fler medlemsstater. I förslaget till budgetplan för ett 
utvidgat EU med 27 medlemsstater föreslås för det första ett anslag på 336,1 miljarder euro 
(vilket motsvarar 373,9 miljarder euro före överföringen av de föreslagna enhetliga jordbruks-
och fiskeinstrumenten) för perioden 2007–2013 (KOM(2004)0101) som stöd för de 
tre prioriteringarna i den reformerade sammanhållningspolitiken. För det andra innehöll den 
tredje sammanhållningsrapporten (KOM(2004)0107) ett förslag om prioriteringar och 
genomförande för en ny generation sammanhållningspolitiska program för 
perioden 2007-2013.

I förslaget till allmänna bestämmelser för ERUF, ESF och Sammanhållningsfonden görs 
åtskillnad mellan ERUF, ESF och Sammanhållningsfonden å ena sidan och stöd till fiske, 
jordbruk och miljö för ”utnyttjande och bevarande av naturresurser” å andra sidan. 
Kommissionen har följaktligen föreslagit att stödet till fisket från och med 2007–2013 skall 
samlas i den nya Europeiska fiskerifonden (EFF) som skall ersätta den nuvarande Fonden för 
fiskets utveckling (FFU). Fiskerifinansieringen från EFF ligger därmed separat under egen 
budgetrubrik. Kommissionen har räknat med utgifter på 7,6 miljarder euro för den 
gemensamma fiskeripolitiken, varav 4,963 miljarder euro anslås till EFF.

Den nya sammanhållningspolitikens utmaningar

Behovet av att ändra förordningarna om sammanhållningspolitiken är delvis betingat av de 
enorma utmaningar som följer av utvidgningen. Utvidgningen kommer att kraftigt påverka 
inriktningen på de åtgärder som omfattas av konvergensmålet, som även fortsättningsvis skall 
ha en BNP-baserad gräns per capita på 75 procent av EU:s genomsnitt. Enligt den 
tredje sammanhållningsrapporten lever omkring 92 procent av människorna i de nya 
medlemsstaterna i regioner med en BNP per capita som ligger under 75 procent av 
genomsnittet bland EU:s 25 medlemsländer. Detta påverkar 18 regioner som före 
utvidgningen hade en BNP per capita under 75 procent av EU-genomsnittet men som inte 
längre kommer att ligga inom gränsen för konvergensmålet. Kommissionen har föreslagit ett 

  
1 KOM(2004)0495.
2 KOM(2004)0492.
3 KOM(2004)0494.
4 KOM(2004)0496.
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övergångssystem där sådana områden som drabbas ”statistiskt” bör omfattas av 
konvergensmålet till och med 2013 års utgång.

Utvidgningen innebär en intressant möjlighet för hela unionen, men med tanke på att 
unionens genomsnittliga BNP minskar med 12,5 procent som en direkt följd av utvidgningen 
med de tio nya medlemsstaterna framgår det tydligt att utmaningen för den nya 
sammanhållningspolitiken blir att snabbt och effektivt ta itu med de markanta 
samhällsekonomiska skillnader som finns inom EU-25.

På väg mot ett strategiskt förhållningssätt 

För att kunna bemöta utmaningarna i den framtida sammanhållningspolitiken föreslår 
kommissionen en ny arkitektur som bygger på ett strategiskt förhållningssätt. Full hänsyn 
skall tas till riktlinjerna från Lissabon och Göteborg samtidigt som sammanhållningspolitiken 
rationaliseras genom att dess prioriteringar anges, samordning garanteras med systemet för 
ekonomisk styrning och samhällsstyrning och en regelbunden och öppen granskning görs av 
framstegen. Kommissionen föreslår därför att rådet efter samråd med parlamentet och på 
grundval av kommissionens förslag antar ett övergripande strategiskt dokument där tydliga 
prioriteringar fastslås för medlemsstaterna och regionerna. Kommissionen offentliggör i sin 
tur årsrapporter med en sammanfattning av medlemsstaternas framstegsrapporter.

De prioriterade ämnena för programmen återfinns bland de tre nya målen för 
sammanhållningspolitiken: konvergens, regional konkurrenskraft och sysselsättning samt 
territoriellt samarbete. Den budget som föreslagits för samtliga mål uppgår till 
336,1 miljarder euro (0,41 procent av EU:s BNI). 

Konvergensmålet omfattar regionala och nationella program från ERUF, ESF och 
Sammanhållningsfonden och inkluderar ett särskilt program för regionerna i gemenskapens 
yttersta randområden. Budgeten för detta mål uppgår till 264 miljarder euro (78,5 procent). 
Det regionala konkurrenskrafts- och sysselsättningsmålet utgörs av regionala program från 
ERUF och nationella program från ESF, och budgeten uppgår till 57,9 miljarder euro 
(17,2 procent). I målet för det territoriella samarbetet ingår gränsöverskridande och 
transnationella program och nätverk från ERUF, med en budget på 13,2 miljarder euro 
(3,94 procent). 

Ett av de mest ambitiösa målen med reformen är att förenkla ledningssystemen och öka 
decentraliseringen av ansvaret till parterna i medlemsstaterna, regionerna och de lokala 
instanserna. Programplaneringen förenklas genom att de olika aktörernas roller justeras. Rådet 
antar strategiska riktlinjer och på grundval av dessa utarbetar medlemsstaterna strategiska 
nationella ramdokument som sedan förhandlas med kommissionen. Kommissionen antar 
sedan nationella och regionala program för varje medlemsstat, men i fråga om programmen 
fastställer den enbart prioriteringarna. Förenklingen av programplaneringen skulle stimuleras 
så att framtida insatser från ERUF och ESF enbart fungerar med en fond per program, till 
skillnad från dagens program som finansieras från flera fonder. Programmens finansiering 
kopplas direkt till respektive fonds huvudsakliga åtgärdsområde.
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Behörighet och fiskerisektorn 

Kommissionen föreslår att de ekonomiska resurser som avdelas till sammanhållningspolitiken 
fördelas mellan medlemsstaterna enligt den metod, baserad på objektiva kriterier, som 
användes vid toppmötet i Berlin (1999) för ”konvergensprioriteringarna” (BNP per capita 
skall ligga under 75 procent av gemenskapens BNP), men man kommer tillfälligt att ta hänsyn 
till utvidgningens statistiska konsekvenser. Kommissionen föreslår också att resurserna för 
målet ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” skall fördelas mellan medlemsstaterna på 
grundval av gemenskapens ekonomiska, sociala och territoriella kriterier. Inom det tredje 
målet skall resurserna fördelas efter befolkningen i de bidragsberättigade områdena liksom 
efter de berörda medlemsstaternas sammanlagda befolkningsstorlek.

Eftersom en stor del av de ekonomiska resurserna för fisket har överförts till EFF kommer 
strukturfonderna att fungera som komplement till EFF. Enligt artikel 3.3 i förslaget skall stöd 
från fonderna gå till ekonomisk diversifiering, bort från den traditionella 
näringsverksamheten, i områden som är beroende av fisket. De karaktäristiska 
samhällsekonomiska problemen inom fiskerisektorn, som ofta uppstår på grund av 
mekanismerna i den gemensamma fiskepolitiken och på grund av utfiskningen, bör beaktas 
vid tillämpningen av åtgärdskriterierna för sammanhållningspolitiken. Även i relativt rika 
länder kan fiskerisektorn drabbas av tillfälliga kriser. I enlighet med kommissionens förslag 
bör även särskild och likvärdig uppmärksamhet ges åt de specifika territoriella egenskaperna i 
unionens yttersta randområden som utgörs av glesbygden i de nordligaste delarna av unionen 
samt vissa öar, bergsområden och gränsområden.

Europaparlamentet uppmanas att godkänna förslaget, vilket betyder att det inte kan lägga fram 
några ändringsförslag. För att betona att strukturfonderna kan fungera som stöd för EFF 
föreslår dock föredraganden att begreppet ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” 
uttryckligen förs in som stöd till omstruktureringen i områden som drabbats av nedgång i den 
traditionella näringsverksamheten. Avsikten med detta är att återspegla det faktum att de 
bevarandeåtgärder som vidtagits inom den gemensamma fiskeripolitiken kan påverka 
fiskesamhällen lika hårt, oavsett om de omfattas av målområdena för konvergensen eller inte. 
Under sådana förhållanden anser föredraganden att strukturfonderna kan ha en viktig roll för 
att stödja EFF:s inverkan. 

Slutsats

Generellt sett välkomnar föredraganden den strategiska reformen av 
sammanhållningspolitiken, eftersom den verkar innebära en rationalisering av och större insyn 
i strukturfondernas organisation och användning. Föredraganden håller också med 
kommissionen om behovet av att ytterligare decentralisera ansvaret till parterna på plats i 
medlemsstaterna och regionerna samt till lokala instanser. Föredraganden är å andra sidan inte 
helt övertygad om att den förenklade hanteringen också skulle minska de administrativa 
svårigheter som framför allt de fattigaste regionerna stött på när de med sina blygsamma 
administrativa resurser försökt tillgå strukturfonderna.

Åtskillnaden mellan Europeiska fiskerifonden (EFF) och strukturfonderna samt överföringen 
av strukturella fiskerianslag till framför allt EFF tycks vara en bra utgångspunkt för ett mer 
effektivt utnyttjande av resurserna och för ökad insyn i finansieringen. De åtgärder som 
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uppstår till följd av omstruktureringsbehoven inom fiskerisektorn, liksom åtgärderna för att 
förbättra arbets- och levnadsvillkoren i områden där fiskerinäringen fortfarande har en viktig 
roll, kommer att finansieras via EFF. Utöver detta går stöd från strukturfonderna till 
diversifiering av landsbygdsekonomier och områden som är beroende av fiskerinäringen för 
att styra dessa i riktning mot annan verksamhet än de traditionella näringarna. Därmed 
förtydligas funktionerna hos de olika fonder som påverkar fiskerinäringen och deras 
kompletterande egenskaper framhävs, men detta bör inte leda till negativa konsekvenser för 
nivån på den allmänna finansiering som för närvarande är tillgänglig för fiskerinäringen från 
strukturfonderna, inklusive från FFU.
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