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DEN EUROPÆISKE HAV- OG FISKERIFOND
Maritime økosystemer og udfordringer er af global karakter. Fiskebestande og
plastforurening standser ikke ved grænserne. Derfor må Den Europæiske Union
træffe foranstaltninger både i og uden for EU for at beskytte, bevare og sikre
bæredygtig anvendelse af vores havområder. Sammen med fiskerne og vores
innovative maritime sektor kan vi gøre vore have sunde igen.
Karmenu Vella, Miljø, maritime anliggender og fiskeri

HVAD ER DET?
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(EHFF) støtter bæredygtigt fiskeri og
en bæredygtig maritim sektor i EU og
EU’ s rolle som en international leder
inden for bæredygtig havforvaltning.

HVORFOR ER DISSE OMRÅDER
EN PRIORITET?
Havene dækker mere end to tredjedele af vores planet og har potentialet til at
fremme økonomisk vækst, jobskabelse og velstand. Maritime aktiviteter som
f.eks. fiskeri, akvakultur, kystturisme, havenergi, blå bioteknologi m.m. bidrager
til, at kystsamfundene blomstrer og udgør en del af den mangfoldige sociale
struktur i Europas kystregioner.
Samtidig skal disse økonomiske aktiviteter finde sted på en måde, som er både
miljømæssigt og socialt bæredygtig.

HVILKE TYPER FORANSTALTNINGER VIL BLIVER STØTTET?
Efter 2020 vil EHFF fokusere på fire prioriteter:

>
>

Fremme bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske ressourcer

>
>

Fremme væksten i en bæredygtig blå økonomi og fremme velstand i kystsamfund

Bidrage til fødevaresikkerheden i Den Europæiske Union gennem akvakultur og markeder, der er bæredygtige og
konkurrencedygtige

Styrke international havforvaltning og muliggøre sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have.

HVAD BETYDER DET FOR ØKONOMIEN I EU?
I forslaget til Den Europæiske Unions overordnede langsigtede budget er der fastsat fortsat støtte til fiskeri og havpolitik.
Det foreslåede EHFF-budget beløber sig til 6,14 mia. EUR i løbende priser for årene 2021-2027. EHFF-midlerne er
primært opdelt mellem delt og direkte forvaltning.

Bedre samordning med EU's øvrige struktur- og investeringsfonde. Reglerne for alle fondene er fastsat i en
forordning om fælles bestemmelser.

>

Øget fokus på resultater. F.eks. modtager fiskerne kun finansiering, hvis de kan påvise, at de har bidraget til at
opfylde bevarelsesmålsætningerne i den fælles fiskeripolitik.

>

Øget fokus på fiskere, der driver kystfiskeri af mindre omfang, med henblik på fremme deres anvendelse af
bæredygtige fangstmetoder.

>

Mere og bredere støtte til kystsamfund. Sammenlignet med perioden 2014-2020 udvides støtten til lokale
partnerskaber, så den omfatter alle sektorer i den blå økonomi.

>

Stærkere synergier med andre EU-politikker, f.eks. ved at bidrage til bekæmpelsen af klimaændringer og til
gennemførelsen af EU-strategien for plast i en cirkulær økonomi.

>

Støtte til at sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have. For første gang vil EHFF støtte Den Europæiske
Unions internationale forpligtelser og målsætninger. Desuden vil støtte være tilgængelig for samarbejde inden for
havovervågning og kystbevogtning.

HVORDAN VIL DET KOMMENDE EU-BUDGET ELLERS GØRE
EN FORSKEL PÅ DETTE OMRÅDE?
Udover EHFF findes der også synergier med andre muligheder for EU-finansiering, f.eks.:

>
>
>

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til investering i blå vækstsektorer og strategier for havområder

>

Instrumentet InvestEU, som kunne spille en afgørende rolle, når det drejer sig om at fremme finansielle
instrumenter og støtte en målrettet investeringsplatform for den blå økonomi.

Den Europæiske Socialfond til udvikling af færdigheder inden for både fiskeriet og de maritime sektorer.
Rammeprogrammet for forskning og innovation, f.eks. ved at støtte små og mellemstore virksomheder, som
tester og anvender innovative løsninger for blå vækst.
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Forenkling og flere valgmuligheder for medlemsstaterne for at målrette støtte til deres strategiske prioriteter
i stedet for at skulle vælge fra en "menu" med støtteberettigede foranstaltninger.
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HVAD ER DET NYE I KOMMISSIONENS FORSLAG?

