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EVROPSKÝ NÁMOŘNÍ A RYBÁŘSKÝ FOND
Mořské ekosystémy a výzvy mají globální povahu. Pohyb rybích populací nebo
znečištění plasty se nezastavují na hranicích. Evropská unie proto musí podnikat
kroky doma i v zahraničí s cílem chránit, zachovat a zajistit udržitelné využívání
našich moří. Pokud budeme dobře spolupracovat s našimi rybáři a inovativním
námořním odvětvím, je možné dobrý stav našich oceánů obnovit.
Karmenu Vella, životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov

O CO SE JEDNÁ?

PROČ SE JEDNÁ O PRIORITU?

Evropský námořní a rybářský fond
(ENRF) podporuje udržitelný rybolov
a námořní odvětví, jakož i úlohu EU
jako lídra udržitelné správy oceánů
v mezinárodním kontextu.

Moře pokrývají více než dvě třetiny naší planety a mohou se stát hnací silou
hospodářského růstu, tvorby pracovních míst a prosperity. Námořní činnosti,
jako je rybolov, akvakultura, cestovní ruch v přímořských oblastech, energie
z oceánů, „modré“ biotechnologie apod. přispívají k rozkvětu pobřežních komunit
a rozvíjejí sociální strukturu v evropských přímořských regionech.
Tyto ekonomické aktivity však zároveň musejí probíhat způsobem, který je
udržitelný ze sociálního i environmentálního hlediska.

JAKÉ TYPY AKCÍ SE BUDOU PODPOROVAT?
ENRF pro období po roce 2020 se zaměří na čtyři priority:

>
>

podpora udržitelného rybolovu a zachování mořských biologických zdrojů

>
>

růst udržitelné modré ekonomiky a podpora prosperity pobřežních komunit

přispívání k bezpečnosti potravin v Evropské unii díky udržitelnému a konkurenceschopnému odvětví
akvakultury a trhům

posílení mezinárodní správy oceánů a vytvoření podmínek pro bezpečná, chráněná, čistá a udržitelným způsobem
spravovaná moře a oceány

CO TO ZNAMENÁ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ?
Návrh Evropské unie pro celkový dlouhodobý rozpočet stanoví pokračování podpory pro námořní a rybářskou politiku.
Navrhovaný rozpočet ENRF je ve výši 6,14 miliardy EUR v běžných cenách na období 2021 až 2027. Prostředky ENRF
jsou většinou rozděleny mezi sdílené a přímé řízení.

CO JE V NÁVRZÍCH KOMISE NOVÉHO?
>

Zjednodušení a širší možnosti pro členské státy, které tak mohou zaměřit podporu na své strategické priority
místo toho, aby si musely vybrat z fixní nabídky způsobilých akcí.

>

Větší soulad s ostatními evropskými strukturálními a investičními fondy Unie. Pravidla vztahující se
na všechny fondy jsou stanovena v nařízení o „společných ustanoveních“.

>

Jasnější zaměření na výsledky. Například rybáři mohou získat financování pouze v případě, že prokáží, že jim
pomohla dosáhnout těch cílů společné rybářské politiky, které se týkají zachování zdrojů.

>
>

Větší zaměření na provozovatele drobného pobřežního rybolovu s cílem podporovat udržitelné rybolovné postupy.

>

Intenzivnější synergie s dalšími politikami EU týkající se např. příspěvku k boji proti změně klimatu a k provádění
evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství.

>

Podpora bezpečných, chráněných, čistých a udržitelně spravovaných oceánů. Poprvé bude ENRF podporovat
mezinárodní závazky a cíle Evropské unie. Kromě toho budou k dispozici finanční prostředky pro námořní dohled
a spolupráci pobřežní stráže.

s Evropským fondem pro regionální rozvoj pro investice v odvětvích modrého růstu a pro strategie pro oblasti
jednotlivých moří

>
>

s Evropským sociálním fondem s cílem rozvíjet dovednosti v oblasti rybolovu a námořního odvětví

>

s nástrojem InvestEU, který by mohl hrát důležitou úlohu v podpoře finančních nástrojů a cílených investičních
platforem modré ekonomiky

s rámcovým programem pro výzkum a inovace, například prostřednictvím podpory testování v malých a středních
podnicích a využití inovativních řešení pro modrý růst
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Vedle ENRF bude fungovat součinnost s ostatními možnostmi z prostředků EU např.:
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JAK JEŠTĚ PŘISPĚJE BUDOUCÍ ROZPOČET EU V TÉTO
OBLASTI?
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Větší a širší podpora pobřežních komunit. Ve srovnání s obdobím 2014–2020 se podpora místních partnerství
rozšíří na všechna odvětví modré ekonomiky.

