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EURÓPSKY NÁMORNÝ A RYBÁRSKY FOND
Námorné ekosystémy a výzvy sú vo svojej podstate globálne. Pre populácie rýb
alebo plastové znečistenie hranice nič neznamenajú. Európska únia preto doma
i v zahraničí musí konať, aby chránila, zachovávala a zabezpečovala udržateľné
využívanie našich morí. Ruka v ruke s našimi rybármi, ako aj s našimi inovačnými
námornými odvetviami, môžeme naše oceány znova ozdraviť.
Karmenu Vella, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo

O ČO IDE?

PREČO IDE O PRIORITU?

Európsky námorný a rybársky fond
(ENRF) podporuje udržateľné odvetvie
rybárstva a námorných záležitostí v EÚ,
ako aj úlohu EÚ ako medzinárodného
lídra v oblasti udržateľného riadenia
oceánov.

More pokrýva vyše dve tretiny našej planéty a má potenciál stimulovať
hospodársky rast, vytváranie pracovných miest a prosperitu. Námorné činnosti,
ako sú rybolov, akvakultúra, pobrežný cestovný ruch, energia z oceánov, „modré“
biotechnológie a podobne, prispievajú k prekvitajúcim pobrežným komunitám
a tvoria bohatú sociálnu štruktúru európskych prímorských regiónov.
Tieto hospodárske činnosti zároveň musia mať environmentálne aj sociálne
udržateľný charakter.

AKÉ DRUHY OPATRENÍ SA PODPORIA?
ENRF sa v období po roku 2020 zameria na štyri priority:

>
>

podpora udržateľného rybárstva a ochrana morských biologických zdrojov,

>
>

umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva a podpora prosperujúcich pobrežných komunít,

prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Európskej únii prostredníctvom udržateľného a konkurencieschopného
akvakultúry a trhov,

posilnenie medzinárodnej správy oceánov a umožnenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne
spravovaných morí a oceánov.

ČO TO ZNAMENÁ Z FINANČNÉHO HĽADISKA?
V návrhu všeobecného dlhodobého rozpočtu Európskej únie je uvedená nepretržitá podpora politík rybárstva a námorných
záležitostí.
Navrhovaný rozpočet fondu EFNR na roky 2021 až 2027 predstavuje 6,14 mld. eur v bežných cenách. So zdrojmi
z ENRF sa bude nakladať najmä zdieľaným a priamym riadením.

ČO JE V NÁVRHU KOMISIE NOVÉ?
>

Zjednodušenie a možnosť širšej voľby pre členské štáty, pokiaľ ide o zacielenie podpory na vlastné strategické
priority, namiesto toho, aby si museli vybrať z „menu“ oprávnených činností.

>

Lepšie zosúladenie s ostatnými štrukturálnymi a investičnými fondmi Európskej únie. Pravidlá, ktoré sa
vzťahujú na všetky fondy, sú stanovené vo všeobecnom nariadení.

>

Väčší dôraz na výsledky. Napríklad rybári získajú finančné prostriedky len vtedy, ak preukážu, že pomohli dosiahnuť
ciele ochrany spoločnej rybárskej politiky.

>
>

Zvýšené zameranie na maloobjemových pobrežných rybárov s cieľom podporiť ich udržateľné rybolovné postupy.

>

Silnejšie synergie s inými politikami EÚ, napr. prispievanie k boju proti zmene klímy a vykonávanie európskej
stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve.

>

Podpora bezpečných, chránených, čistých a udržateľne riadených oceánov. EFNR bude po prvýkrát podporovať
medzinárodné záväzky a ciele Európskej únie. Okrem toho budú k dispozícii finančné prostriedky na účely námorného
dozoru a spolupráce pobrežnej stráže.

Európsky fond regionálneho rozvoja v prípade investícií do odvetví modrého rastu a stratégií pre morské oblasti,

>

nástroj InvestEU, ktorý by mohol zohrávať dôležitú úlohu pri podpore finančných nástrojov a rozvoji cielenej
investičnej platformy pre modrú ekonomiku.

Európsky sociálny fond s cieľom rozvíjať zručnosti v odvetviach rybárstva i námorných záležitostí,
Rámcový program pre výskum a inovácie, napríklad v prípade podpory malých a stredných podnikov pri testovaní
a zavádzaní inovatívnych riešení pre modrý rast,
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Popri ENRF existujú synergie s inými európskymi možnosťami financovania, ako sú:

Print
PDF

AKO EŠTE OVPLYVNÍ BUDÚCI ROZPOČET
EÚ TÚTO OBLASŤ?
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Väčšia a širšia podpora pobrežných komunít. V porovnaní s obdobím 2014 – 2020 sa podpora miestnych
partnerstiev rozširuje aj na všetky odvetvia modrej ekonomiky.

