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EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO
Morski ekosustavi i s njima povezani izazovi globalne su prirode. Riblji stokovi
ne poznaju granice, baš kao ni onečišćenje plastikom. Europska unija stoga
mora djelovati unutar i izvan svojih granica kako bi zaštitila i očuvala naša
mora i zajamčila njihovo održivo iskorištavanje. U suradnji s našim ribarima
i inovativnom pomorskom industrijom možemo postići da naši oceani postanu
ponovno zdravi.
Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella

O ČEMU JE RIJEČ?

ZAŠTO JE TO PRIORITET?

U okviru Europskog fonda za
pomorstvo i ribarstvo (EFPR) pruža
se potpora održivom ribarstvu
i pomorskim sektorima te vodećoj
ulozi EU-a u održivom upravljanju
oceanima.

S obzirom na to da prekriva dvije trećine našeg planeta, more ima potencijal za
poticanje gospodarskog rasta i blagostanja te otvaranja radnih mjesta. Pomorske
djelatnosti kao što su ribarstvo, akvakultura, obalni turizam, energija oceana
i plava biotehnologija pridonose uspješnim obalnim zajednicama i oživljavaju
socijalnu strukturu europskih pomorskih regija.
Istodobno, te gospodarske djelatnosti moraju biti okolišno i socijalno održive.

KOJE ĆE SE VRSTE DJELOVANJA PODUPIRATI?
EFPR nakon 2020. bit će usmjeren na četiri prioritetna područja:

>
>
>
>

poticanje održivog ribarstva i očuvanja morskih bioloških resursa
doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući akvakulturi i tržištima koji su održivi i konkurentni
omogućavanje rasta održivog plavoga gospodarstva i poticanje prosperitetnih obalnih zajednica
jačanje međunarodnog upravljanja oceanima i jamčenje sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja.

ŠTO TO ZNAČI U FINANCIJSKOM SMISLU?
Prijedlogom dugoročnog proračuna Europske unije predviđa se nastavak potpore za ribarstvo i pomorsku politiku.
Predloženi proračun EFPR-a za razdoblje 2021.–2027. iznosi 6,14 milijardi EUR u tekućim cijenama. Sredstva EFPR-a
uglavnom se dijele na podijeljeno i izravno upravljanje.

Veća usklađenost s ostalim strukturnim i investicijskim fondovima Europske unije. Pravila koja se
primjenjuju na sve fondove utvrđena su u „Uredbi o zajedničkim odredbama”.

>

Veća usmjerenost na rezultate. Primjerice, ribari će dobivati sredstva samo ako dokažu da su pridonijeli ostvarenju
ciljeva za očuvanje iz zajedničke ribarstvene politike.

>

Povećana usmjerenost na ribare koji se bave malim priobalnim ribolovom u cilju poticanja njihove održive
ribolovne prakse.

>

Veća i šira potpora obalnim zajednicama. U usporedbi s razdobljem 2014.–2020. potpora za lokalna partnerstva
širi se kako bi obuhvatila sve sektore plavoga gospodarstva.

>

Snažnija sinergija s drugim politikama EU-a kao što je doprinos borbi protiv klimatskih promjena i provedbi
europske strategije za plastiku u kružnom gospodarstvu.

>

Potpora sigurnim i čistim oceanima kojima se održivo upravlja. U okviru EFPR-a prvi će se put poduprijeti
međunarodne obveze i ciljevi Europske unije. Na raspolaganje će se staviti i sredstva za pomorski nadzor i suradnju
obalnih straža.

KOJI ĆE DODATNI UČINAK BUDUĆI PRORAČUN EU-A IMATI
U TOM PODRUČJU?
Osim EFPR-a, postoji sinergija i s drugim europskim mogućnostima financiranja, kao što su:

>

europski fond za regionalni razvoj, za ulaganja u sektore plavog rasta i za strategije koje se temelje na morskim
bazenima

>
>

europski socijalni fond, za razvoj vještina u sektoru ribarstva i pomorskom sektoru

>

instrument InvestEU, koji bi mogao imati važnu ulogu u promicanju financijskih instrumenata i pružanju potpore
ciljanoj ulagačkoj platformi za plavo gospodarstvo.

okvirni program za istraživanja i inovacije, primjerice za potporu malim i srednjim poduzećima za testiranje
i provedbu inovativnih rješenja za plavi rast
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Pojednostavnjenje i veći izbor koji se nudi državama članicama za usmjeravanje potpore prema njihovim
strateškim prioritetima umjesto odabiranja iz „izbornika” prihvatljivih djelovanja.
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ŠTO JE NOVO U KOMISIJINU PRIJEDLOGU?

