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KORTFATTAD MOTIVERING

Genom förslaget inrättas en ny Europeisk fiskerifond (EFF) för perioden 2007–2013. EFF 
ersätter den nuvarande FFU. EU-medlen till Europeiska fiskerifonden skall uppgå till cirka 
0,7 miljarder euro per år för perioden 2007–2013. Tre fjärdedelar av denna budget skall anslås 
till de regioner som släpar mest efter i utvecklingen.

Genom förslaget bringas EU-medlen till fiskerisektorn i linje med den pågående reformen av 
den gemensamma fiskeripolitiken, som antogs av rådet i december 2002. Den nya fonden 
skall bidra till genomförandet av de viktigaste förändringarna som denna reform medför, 
bland annat att minska fiskeansträngningen, för att möjliggöra återhämtningen av bestånden 
och diversifiera den ekonomiska verksamheten i fiskeregionerna.

Europeiska fiskerifonden kommer att följa den nya strategi som styr all 
gemenskapsfinansiering, vilket underlättar program- och stödmekanismerna. Gemenskapen 
kommer att fastställa strategiska riktlinjer, som skall utgöra ramen för hur fondens verksamhet 
utformas och genomförs.

De huvudsakliga principer som styr fonden förblir oförändrade: flerårig programplanering, 
partnerskap, medfinansiering, subsidiaritet, proportionalitet och delad förvaltning.

Den nya Europeiska fiskerifonden har fyra huvudmål eller prioriteringar:

1. Anpassning av fiskeansträngningen och bättre skydd av den marina miljön.

2. Vattenbruk, beredning och handel.

3. Främja åtgärder av gemensamt intresse avsedda att skydda den akvatiska faunan och 
fiskehamnar samt utveckla nya marknader.

4. Hållbar utveckling i kustfiskeområden.

Det är upp till medlemsstaterna att avgöra vilka åtgärder som är mest lämpliga för deras 
regioner.

Föredragandens kommentarer

Utskottet för regional utveckling välkomnar förslaget eftersom det stärker banden till 
regionalpolitiken och sannolikt kommer att bidra i större utsträckning till sammanhållningen.

Kustområden med fiskeverksamhet möter geografiska svårigheter på grund av sin ofta 
perifera belägenhet. Detta inverkar negativt på deras ekonomiska utveckling, framför allt när 
det handlar om att diversifiera den ekonomiska verksamheten. Fondens fyra prioriteringar, 
särskilt åtgärder av gemensamt intresse och hållbar utveckling i kustfiskeområden kommer att 
bidra till att förbättra den ekonomiska situationen i kustfiskeområdena.
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Viktiga åtgärder för diversifiering

Det viktigaste målet för Europeiska fiskerifonden, liksom för all EU-politik, måste vara att 
skapa hållbar sysselsättning. Behovet att diversifiera den ekonomiska verksamheten i dessa 
områden är stort till följd av en genomsnittlig förlust på 8 000 arbetstillfällen per år inom 
EU:s fiskesektor. Prioritering 4 (”Hållbar utveckling i kustfiskeområden”) är främst inriktad 
på diversifiering av den ekonomiska verksamheten.

Främjandet av flera olika typer av sysselsättning för människor som är yrkesverksamma inom 
fiskerinäringen, genom att skapa ytterligare arbetstillfällen eller ersättningssysselsättning 
utanför fiskerinäringen bör i större utsträckning understrykas i förslaget.

”Hållbar utveckling i kustfiskeområden” – en nyckelåtgärd för att komplettera 
regionalpolitiken

Prioritering 4 är inte enbart mest lämplig när det gäller att stimulera hållbar sysselsättning 
utanför fiskesektorn, utan spelar också en viktig roll som komplement till regionalpolitiken.

Den nya Europeiska fiskerifonden, framför allt prioritering 4, kan ge de incitament som 
behövs för att upprätthålla den ekonomiska livskraften i kustområdena, särskilt i de områden 
som främst är beroende av fiskenäringen, men som är mindre än NUTS III. Dessa områden är 
för små för att utgöra ett eget mål för sammanhållningspolitiken och möter permanenta 
problem på grund av det bristande engagemanget för sammanhållning på nationell nivå.

Garantera tillräckliga medel för ”hållbar utveckling i kustfiskeområden”

Med hänsyn till den stora betydelse prioritering 4 har för sammanhållning och hållbar 
sysselsättning bör förslaget fastställa minimibelopp för vart och ett av de fyra prioriterade 
områdena. Även om medlemsstaterna måste ges tillräcklig flexibilitet för att besluta vilka 
åtgärder som bäst motsvarar deras behov, bör EU säkra att ingen prioritering, särskilt inte 
prioritering 4, försummas.

Genom att fastställa ett minimibelopp för prioritering 4, och eventuellt för alla de olika 
prioriteringarna, skulle förslaget bli mer samstämmigt med förslaget till 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, där ett minimibelopp fastställs för 
varje prioritering. 

Hellre ett strikt minimibelopp än otillräckliga medel

Förslaget omfattar inte heller någon ökning av utgifterna för fisket för perioden 2007–2013. 
Ökningen från 4 miljarder euro till 4,9 miljarder euro för en programperiod på sju år är inget
annat än en extrapolering av de medel som anslagits till fisket inom en union med endast 
15 medlemsstater.

Detta belopp bör betraktas som ett strikt minimibelopp för att kunna säkra att 
Europeiska fiskerifonden på kan bidra på ett konstruktivt sätt till sammanhållningen, eftersom 
den nya fiskeripolitiken, som syftar till att motverka en uttömning av bestånden, kommer att 
kräva stora anpassningar i de kustområden som är ekonomiskt beroende av fisket.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 9

(9) Fondens verksamhet och de insatser den 
hjälper till att finansiera bör överensstämma 
med annan EU-politik och all 
EU-lagstiftning.

(9) Fondens verksamhet och de insatser den 
hjälper till att finansiera bör överensstämma 
med annan EU-politik och all 
EU-lagstiftning och bör särskilt komplettera 
regionalpolitiken.

Motivering

Europeiska fiskerifonden spelar en viktig roll som komplement till regionalpolitiken på 
mikronivå i de områden som är mindre gynnade på grund av sin perifiera belägenhet.

Ändringsförslag 2
Skäl 24

(24) För att lindra den gemensamma 
fiskeripolitikens negativa socioekonomiska 
effekter bör det införas kompletterande 
åtgärder i form av en politik för utveckling 
av kustområden.

(24) För att lindra den gemensamma 
fiskeripolitikens negativa socioekonomiska 
effekter bör det införas kompletterande 
åtgärder i form av en politik för utveckling 
av kustområden i syfte att diversifiera den 
ekonomiska verksamheten och skapa 
hållbar sysselsättning.

Motivering

Det främsta målet för EFF måste vara att skapa hållbar sysselsättning och stödja 
diversifieringen av den ekonomiska verksamheten.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 3
Artikel 18a (ny)

Artikel 18a
Gemenskapens ekonomiska bidrag till 
prioritering 4 i avdelning IV kapitel IV, och 
särskilt till de stödberättigande åtgärder 
som avses i artikel 43, skall utgöra minst 
25 procent av fondens totala bidrag till 
varje nationellt program.

Motivering

Med hänsyn till den stora betydelse prioritering 4 spelar för sammanhållning och hållbar 
sysselsättning bör ett minimibelopp säkras denna prioritering.
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