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KORT BEGRUNDELSE

Med forslaget oprettes en ny Europæisk Fiskerifond (EFF) for perioden 2007-2013. EFF 
erstatter det nuværende Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIFG). EU-støtte til 
EFF udgør 0,7 milliarder euro årligt for perioden 2007-2013. Tre fjerdedele af dette budget 
bevilges til de mest tilbagestående områder. 
Med forslaget bringes EU-støtten til fiskerisektoren på linje med den fortsatte reform af den 
fælles fiskeripolitik (CFP), som blev vedtaget af Rådet i december 2002. Den nye fond har til 
formål at fremme gennemførelsen af de omfattende ændringer i henhold til denne reform som 
f.eks. en begrænsning af overfiskeri for at genoprette fiskebestande og sprede de økonomiske 
aktiviteter i fiskeriområder.

EFF vil være på linje med den nye tilgang til EU-støtte, der indebærer en forenkling af 
programmerings- og støttemekanismerne. Fællesskabet vil fastlægge strategiske 
retningslinjer, som skal danne ramme om forberedelsen og gennemførelsen af fonden. 
Hovedprincipperne for fonden vil være uændrede og omfatter udarbejdelse af flerårige 
programmer, partnerskaber, medfinansiering, subsidiaritet, proportionalitet og fælles ledelse. 
Den nye EFF har fire primære mål, også kaldet prioriterede opgaver:

1. Tilpasning af fiskeriaktiviteterne og bedre beskyttelse af havmiljøet
2. Akvakultur, forarbejdning og afsætning

3. Foranstaltninger af kollektiv interesse som f.eks. foranstaltninger til beskyttelse af 
vandfauna, fiskerihavne og udvikling af nye markeder

4. Bæredygtig udvikling af kystfiskeriområder
Det er op til medlemsstaterne at afgøre, hvilken sammensætning af ovennævnte 
foranstaltninger der passer bedst til deres område.

Ordførerens bemærkninger
Regionaludviklingsudvalget hilser forslaget velkommen, idet det styrker forbindelsen til 
regionalpolitikken og sandsynligvis vil medføre en større samhørighed. 

Kystområder med fiskeriaktiviteter er underlagt ugunstige territoriale omstændigheder, idet de 
ofte er beliggende i udkantsområder. Det har en negativ indflydelse på deres økonomiske 
udvikling, især hvad angår spredningen af økonomiske aktiviteter. Fondens fire prioriterede 
opgaver, især foranstaltningerne af kollektiv interesse og bæredygtig udvikling af 
kystfiskeriområder, vil bidrage til at forbedre den økonomiske situation for 
kystfiskeriområderne.

Vigtigheden af spredningsforanstaltninger
EFF's primære hensigt er, som ved enhver anden EU-politik, at skabe bæredygtige 
arbejdspladser. En spredning af økonomiske aktiviteter i de pågældende områder er stærkt 
tiltrængt efter et tab på gennemsnitligt 8.000 arbejdsplader årligt i EU's fiskerisektor. 
Prioriteret opgave 4 ("Bæredygtig udvikling af kystfiskeriområder") er primært rettet mod en 
spredning af økonomiske aktiviteter.
Forslaget skal give større vægt til fremme af beskæftigelsen for mennesker, der er aktivt 
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beskæftiget i fiskerisektoren, via skabelsen af yderligere job eller erstatningsjob uden for 
fiskerisektoren. 

"Bæredygtig udvikling af kystfiskeriområder" er et centralt supplement til 
regionalpolitikken
Prioriteret opgave 4 er ikke alene bedst egnet som en tilskyndelse til bæredygtige 
beskæftigelsesmuligheder uden for fiskerisektoren. Den spiller også en vigtig rolle som et 
supplement til regionalpolitikken. 
Den nye EFF, især prioriteret opgave 4, kan fungere som den nødvendige tilskyndelse til at 
opretholde kystområdernes økonomiske levedygtighed, især de områder, der i alt for høj grad 
er afhængige af fiskeriet, som er mindre end NUTS III. Disse områder er for små til at blive 
omfattet af samhørighedspolitikken og berøres konstant af ulemper på grund af et manglende 
engagement i forbindelse med samhørighed på nationalt plan.

Sikring af tilstrækkelige ressourcer til "Bæredygtig udvikling af kystfiskeriområder"
På grund af den særdeles vigtige prioriterede opgave 4 vedrørende samhørighed og 
bæredygtig udvikling skal forslaget indeholde minimumsmængder for hver af de fire 
prioriterede opgaver. Medlemsstaterne skal sikres tilstrækkelig fleksibilitet til selv at beslutte, 
hvilke foranstaltninger der bedst opfylder deres behov, men EU skal sikre, at ingen af de 
prioriterede opgaver, især opgave 4, bliver tilsidesat. 

Ved at fastsætte en minimumsstøtte for programmer i forbindelse med prioriteret opgave 4, og 
i sidste ende for alle de forskellige programmer, øges sammenhængen med forslaget til en 
europæisk landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne, der fastsætter minimumsstøtte for 
programmerne for hver enkelt opgave.

Et nøjagtigt budgetminimum snarere end tilstrækkelige ressourcer
Desuden forudses der ingen stigning i udgifterne til fiskeristøtte i perioden 2007-2013 i 
forslaget. Stigningen fra 4 til 4,9 milliarder euro for en programmeringsperiode på syv år er en 
ren fremskrivning af det budget, der er tildelt fiskeriområdet i et mindre EU med 15 
medlemsstater. 
Dette beløb bør opfattes som det absolut nødvendige minimumsbeløb for at sikre, at EFF kan 
yde et positivt bidrag til samhørighed, når man tager i betragtning, at den nye fiskeripolitik, 
der skal bekæmpe overfiskeri, vil kræve vigtig tilpasning i de kystregioner, der er afhængige 
af fiskeriøkonomien.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1
Betragtning 9

(9) Fondens virksomhed og de operationer, 
den er med til at finansiere, bør være 
forenelige med de øvrige EF-politikker og i 
overensstemmelse med EF-retsforskrifterne.

(9) Fondens virksomhed og de operationer, 
den er med til at finansiere, bør være 
forenelige med de øvrige EF-politikker, især 
som supplement til regionalpolitik, og skal 
være i overensstemmelse med EF-
retsforskrifterne.

Begrundelse

Den Europæiske Fiskerifond spiller en vigtig rolle med hensyn til at supplere 
regionalpolitikken på mikroplan i områder, der er mindre begunstigede på grund af deres 
perifere placering.

Ændringsforslag 
Betragtning 24

(24) For at mindske den fælles fiskeripolitiks 
samfundsøkonomiske konsekvenser bør der 
indføres ledsageforanstaltninger i form af en 
politik for udvikling af kystområderne.

(24) For at mindske den fælles fiskeripolitiks 
samfundsøkonomiske konsekvenser bør der 
indføres ledsageforanstaltninger i form af en 
politik for udvikling af kystområderne med 
det formål at sprede de økonomiske 
aktiviteter og skabe bæredygtig 
beskæftigelse;

Begrundelse

EFF skal primært sørge for at skabe bæredygtige job og støtte til spredning af de økonomiske 
aktiviteter.

Ændringsforslag 3
Artikel 18 a (ny)

Artikel 18 a

Fællesskabets økonomiske bidrag til 
prioriteret opgave 4, som der henvises til i 
afsnit IV, kapitel IV, og især de 
støtteberettigede foranstaltninger, der 
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henvises til i artikel 43, skal dække mindst 
25 % af fondens samlede bidrag til hvert 
enkelt nationalt program.

Begrundelse

Når man tager vigtigheden af prioriteret opgave 4 for samhørighed og bæredygtig 
beskæftigelse i betragtning, skal der sikres en minimumsstøtte for denne opgave.
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