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EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN
De marina ekosystemen och de problem som berör dem är globala till naturen.
Fiskbestånd och plastföroreningar bryr sig inte om gränser. Europeiska
unionen måste därför agera hemma och utomlands för att skydda, bevara och
säkerställa att våra hav används på ett hållbart sätt. Tillsammans med våra
fiskare och de innovativa näringsgrenarna inom havsindustrin kan vi göra våra
världshav friska igen.
Karmenu Vella kommissionsledamot med ansvar för miljö, havsfrågor och fiske

VAD GÖR FONDEN?
Europeiska havs- och fiskerifonden
(EHFF) stöder ett hållbart fiske inom
EU och hållbarhet i unionens olika
näringsgrenar inom havssektorn, och
även EU:s roll som en internationell
ledare i arbetet med att skapa en
hållbar förvaltning av världshaven.

VARFÖR ÄR DET HÄR ETT PRIORITERAT
OMRÅDE?
Mer än två tredjedelar av planeten täcks av hav och havet har därför potential
som drivkraft för tillväxt, jobbskapande och välstånd. Olika verksamheter inom
havsnäringen som till exempel fiske, vattenbruk, turism i kustområden, blå
bioteknik och mycket annat bidrar till blomstrande kustsamhällen och är en del
av den rika sociala strukturen i Europas havsregioner.
Samtidigt är det viktigt att dessa ekonomiska verksamheter bedrivs på ett sätt
som är hållbart både i miljömässigt och i socialt hänseende.

VILKA ÅTGÄRDER KOMMER
ATT FÅ STÖD?
EHFF efter 2020 kommer att fokusera på fyra prioriteringar:

>
>
>
>

Främja hållbart fiske och bevarandet av marina biologiska resurser.
Bidra till livsmedelssäkerheten i EU genom hållbara och konkurrenskraftiga vattenbruk och marknader.
Göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa, och främja välmående kustsamhällen.
Stärka den internationella världshavsförvaltningen och möjliggöra säkra, trygga och rena hav och oceaner som
förvaltas på ett hållbart sätt.

HUR PÅVERKAS EU-BUDGETEN?
I förslaget för EU:s övergripande långsiktiga budget föreskrivs fortsatt stöd till fisket och havspolitiken.
Den föreslagna EHFF-budgeten uppgår till 6,14 miljarder euro i löpande priser, för åren 2021 – 2027. EHFF:s resurser
delas huvudsakligen upp mellan delad och direkt förvaltning.

Bättre samordning med EU:s övriga strukturella fonder och investeringsfonder. Reglerna för alla dessa
fonder fastställs i en förordning om gemensamma bestämmelser.

>

Ett starkare fokus på resultat. Som ett exempel kommer fiskare bara att kunna få stöd om de kan visa att de har
hjälpt till att uppnå bevarandemålen inom den gemensamma fiskeripolitiken.

>

Ökat fokus på fiskare i det småskaliga kustfisket med målet att uppmuntra dem att använda hållbara
fiskemetoder.

>

Mer och bredare stöd för kustsamhällen. Jämfört med perioden 2014–2020 utökas nu stödet för lokala
partnerskap så att det täcker alla sektorer inom den blå ekonomin.

>

Starkare synergier med EU:s politik på andra områden, t.ex. genom bidrag till kampen mot klimatförändring och
införandet av en europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi.

>

Stöd för säkra, trygga och rena hav och oceaner som förvaltas på ett hållbart sätt. För första gången
kommer EHFF att stödja EU:s internationella åtaganden och mål. Dessutom kommer stöd att ges för sjöövervakning
och kustbevakningssamarbete.

PÅ VILKA ANDRA SÄTT BIDRAR EU-BUDGETEN PÅ DET HÄR
OMRÅDET?
Vid sidan av EHFF-fonden finns det synergier även med andra EU-finansieringsalternativ:

>
>
>

Regionala utvecklingsfonden för investeringar i näringsgrenar inom blå tillväxt och för havsområdesstrategier.

>

InvestEU-instrumentet som skulle kunna spela en viktig roll i att främja finansiella instrument och stödja en
investeringsplattform som är inriktad på den blå ekonomin.

Europeiska socialfonden för utveckling av kompetens inom både fiske- och sjöfartssektorer.
Ramprogrammet för forskning och innovation, till exempel genom att stödja små och medelstora företag som
testar och använder innovativa lösningar för blå tillväxt.
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Förenkling och ökade möjligheter för medlemsstaterna att välja att inrikta stödet på sina egna prioriteringar,
i stället för att behöva välja från ett slags meny av stödberättigande åtgärder.
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VAD ÄR NYTT I KOMMISSIONENS FÖRSLAG?

