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EVROPSKI SKLAD ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO
Morski ekosistemi in izzivi so globalne narave. Ribji staleži ali onesnaževanje
s plastiko ne poznajo meja. Evropska unija mora zato z ukrepi doma in v tujini
zavarovati in ohraniti naša morja ter zagotoviti njihovo trajnostno uporabo.
V sodelovanju z našimi ribiči in našo inovativno pomorsko industrijo lahko
oceanom vrnemo zdravje.
Karmenu Vella, komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo

NJEGOVA VLOGA

ZAKAJ JE TO PREDNOSTNA NALOGA?

Evropski sklad za pomorstvo in
ribištvo podpira trajnostno ribištvo
in pomorske sektorje EU ter vodilno
mednarodno vlogo EU pri trajnostnem
upravljanju oceanov.

Morje prekriva več kot dve tretjini našega planeta in predstavlja potencial za
gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest in blaginjo. Pomorske dejavnosti,
kot so ribištvo, akvakultura, obalni turizem, energija oceanov, morska
biotehnologija in druge prispevajo k uspešnim obalnim skupnostim in oblikujejo
bogato družbeno strukturo evropskih pomorskih regij.
Hkrati morajo te gospodarske dejavnosti potekati na okoljsko in socialno
vzdržen način.

VRSTE PODPRTIH UKREPOV
Po letu 2020 se bo Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo osredotočil na štiri prednostne naloge:

>
>
>
>

spodbujanje trajnostnega ribištva in ohranjanje morskih bioloških virov,
prispevanje k prehranski varnosti v Evropski uniji prek trajnostnega in konkurenčnega akvakulture in trgov,
omogočanje rasti trajnostnega modrega gospodarstva in spodbujanje uspešnih obalnih skupnosti,
krepitev mednarodnega upravljanja oceanov in omogočanje varnih in čistih morij in oceanov, ki se upravljajo na
trajnosten način.

FINANČNE POSLEDICE
Predlog za splošni dolgoročni proračun Evropske unije predvideva nadaljnjo podporo za ribiške in pomorske politike.
Predlagani proračun ESPR za obdobje 2021–2027 znaša 6,14 milijarde evrov v tekočih cenah. Sredstva ESPR se
razdelijo predvsem med deljeno in neposredno upravljanje.

NOVOSTI V PREDLOGIH KOMISIJE
>

Poenostavitev in večja izbira za države članice, ki lahko podporo namenijo svojim strateškim prednostnim
nalogam, namesto da bi morale izbirati s seznama upravičenih ukrepov.

>

Boljša usklajenost z drugimi strukturnimi in investicijskimi skladi Evropske unije. Pravila, ki veljajo za sklade,
so določena v uredbi o skupnih določbah.

>

Večji poudarek na rezultatih. Ribiči bodo na primer sredstva prejeli le, če dokažejo, da so pripomogli k uresničevanju
ohranitvenih ciljev skupne ribiške politike.

>
>

Večja usmerjenost na male priobalne ribiče s ciljem spodbujanja trajnostnih ribolovnih praks.

>

Močnejše sinergije z drugimi politikami EU, na primer prispevek k boju proti podnebnim spremembam in izvajanje
evropske strategije za plastiko v krožnem gospodarstvu.

>

Podpora za varne in čiste oceane, ki se upravljajo na trajnosten način. ESPR bo prvič podprl mednarodne
zaveze in cilje Evropske unije. Na voljo bodo tudi sredstva za pomorski nadzor in sodelovanje obalnih straž.

Evropski sklad za regionalni razvoj za naložbe v sektorjih modre rasti in za strategije morskih bazenov,

>

instrument InvestEU, ki bi lahko imel pomembno vlogo pri spodbujanju finančnih instrumentov in podpiranju ciljnih
naložbenih platform za modro gospodarstvo.

Evropski socialni sklad za razvoj veščin in znanja v ribiškem in pomorskem sektorju,
okvirni program za raziskave in inovacije, na primer podpora malim in srednje velikim podjetjem za testiranje in
uporabo inovativnih rešitev za modro rast,
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Poleg ESPR obstajajo še sinergije z drugimi možnostmi za evropsko financiranje, na primer:
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Večja in širša podpora za obalne skupnosti. V primerjavi z obdobjem 2014–2020 se podpora za lokalna
partnerstva razširi in pokriva vse sektorje modrega gospodarstva.

