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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО
И РИБАРСТВО
Морските екосистеми и свързаните с тях предизвикателства са глобални
по същността си. За рибните запаси и замърсяването с пластмаси не
съществуват граници. Поради това Европейският съюз трябва да действа
на своята територия и извън нея, за да опазва, съхранява и гарантира
устойчивото използване на нашите морета. Заедно с нашите рибари
и иновационните ни морски сектори можем да върнем доброто здраве на
нашите океани.
Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството

КАКВО
ПРЕДСТАВЛЯВА?
Европейският фонд за морско дело
и рибарство (ЕФМДР) подпомага
устойчивостта на сектора на
рибарството и морските сектори
в ЕС и подкрепя ролята на ЕС като
международен лидер в устойчивото
управление на океаните.

ЗАЩО ТОВА Е ПРИОРИТЕТ?
Моретата покриват повече от две трети от нашата планета, така че
имат потенциала да стимулират икономическия растеж, създаването на
работни места и благоденствието. Морски дейности като рибарството,
аквакултурите, крайбрежният туризъм, океанската енергия, „сините“
биотехнологии и други допринасят за процъфтяващи крайбрежни
общности и представляват богатата социална структура на европейските
морски региони.
Същевременно тези икономически дейности трябва да се извършват по
начин, който е устойчив както в екологично, така и в социално отношение.

КАКВИ ВИДОВЕ ДЕЙСТВИЯ
СЕ ПОДПОМАГАТ?
В периода след 2020 г. ЕФМДР ще се съсредоточи върху четири приоритета:

>
>

насърчаване на устойчивото рибарство и опазване на морските биологични ресурси;

>

подпомагане на растежа на устойчива синя икономика и насърчаване на проспериращи крайбрежни
общности;

>

засилване на международното управление на океаните и осигуряване на условията за безопасни, сигурни,
чисти и устойчиво управлявани морета и океани.

допринасяне за продоволствената сигурност на Европейския съюз чрез устойчиво и конкурентоспособно
аквакултури и пазари;

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА ВЪВ ФИНАНСОВО ИЗРАЖЕНИЕ?
Предложението за обхващащ всички области дългосрочен бюджет на Европейския съюз предвижда продължаване
на подкрепата за политиката в областта на рибарството и морското дело.
Предложеният бюджет на ЕФМДР възлиза на 6,14 млрд. евро по текущи цени за периода 2021—2027 г.
Средствата на ЕФМДР се делят главно на такива под споделено и такива под пряко управление.

По-добра съгласуваност с други структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз.
Правилата, приложими за всички фондове, са изложени в „Регламент за общоприложимите разпоредби“.

>

По-силен акцент върху резултатите. Например рибарите ще получат финансиране само ако докажат, че са
допринесли за постигането на целите за опазване, съдържащи се в общата политика в областта на рибарството.

>

По-голям акцент върху рибарите, извършващи крайбрежен риболов в малък мащаб, с цел да се
насърчават практиките им за устойчив риболов.

>

Повече и по-широкообхватна подкрепа за крайбрежните общности. В сравнение с периода 2014—2020 г.
подкрепата за местните партньорства се разширява, така че да обхване всички сектори на синята икономика.

>

По-силни полезни взаимодействия с други политики на ЕС, например допринасяне за борбата
с изменението на климата и прилагане на европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика.

>

Подкрепа за безопасни, сигурни, чисти и устойчиво управлявани океани. За първи път ЕФМДР ще
подкрепя международните ангажименти и цели на Европейския съюз. Освен това ще бъдат заделени средства
за морското наблюдение и сътрудничеството в бреговата охрана.

ПО КАКЪВ ДРУГ НАЧИН БЪДЕЩИЯТ БЮДЖЕТ НА ЕС ЩЕ
ДОПРИНЕСЕ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ТАЗИ ОБЛАСТ?
Извън рамките на ЕФМДР съществуват значителни полезни взаимодействия с други възможности за финансиране
от ЕС, например с:

>

Европейския фонд за регионално развитие, за инвестиции в секторите на синия растеж и стратегии за
морските басейни,

>
>

Европейския социален фонд, за развиване на умения и знания в сектора на рибарството и в морския сектор,

>

инструмента InvestEU, който може да играе важна роля в насърчаването на финансови инструменти и в
подкрепата за целенасочена инвестиционна платформа за синята икономика.

рамковата програма за научни изследвания и иновации, например чрез подпомагане на малки и средни
предприятия при изпитването и внедряването на новаторски решения за син растеж,
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Опростяване и по-голям избор за държавите членки да насочат подпомагането към стратегическите си
приоритети, вместо да се наложи да избират от набор от допустими действия.
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КАКВО Е НОВОТО В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА?

