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EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI
Ekosystemy morskie i związane z nimi wyzwania mają z natury charakter
globalny. Stada ryb czy zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi nie uznają
granic. Unia Europejska musi zatem podejmować na swoim terytorium oraz poza
nim działania na rzecz ochrony, zachowania i zapewnienia zrównoważonego
wykorzystania mórz. Razem z rybakami i innowacyjnymi gałęziami przemysłu
morskiego możemy przywrócić dobry stan naszych oceanów.
Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa

CO TO JEST?

DLACZEGO JEST PRIORYTETEM?

Europejski Fundusz Morski i Rybacki
(EFMR) wspiera zrównoważony
unijny sektor rybołówstwa i sektor
morski, jak również wzmacnia UE
w roli międzynarodowego lidera
w dziedzinie zrównoważonego
zarządzania oceanami.

Obejmując ponad dwie trzecie powierzchni naszej planety, morza i oceany
mają potencjał do pobudzania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy
i zwiększania dobrobytu. Działalność morska, taka jak rybołówstwo, akwakultura,
turystyka przybrzeżna, energia morska, biotechnologia morska itd., sprzyja
rozwojowi społeczności nadbrzeżnych oraz tworzy bogatą tkankę społeczną
regionów morskich w Europie.
Jednocześnie taka działalność gospodarcza musi być prowadzona w sposób, który
jest zrównoważony zarówno pod względem środowiskowym, jak i społecznym.

JAKIEGO RODZAJU DZIAŁANIA ZOSTANĄ OBJĘTE
WSPARCIEM?
EFMR po roku 2020 będzie koncentrować się na czterech priorytetach:

>
>

wsparcie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza;

>
>

wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych;

wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii Europejskiej dzięki konkurencyjności i zrównoważoności
w akwakulturze oraz na rynkach;

poprawa skuteczności międzynarodowego zarządzania oceanami oraz wkład w bezpieczeństwo oraz czystość
mórz i oceanów, ochronę na nich, a także zrównoważone zarządzanie nimi.

CO TO OZNACZA POD WZGLĘDEM FINANSOWYM?
Wniosek dotyczący głównego, długoterminowego budżetu Unii Europejskiej określa stałe wsparcie na rzecz polityki
rybołówstwa i polityki morskiej.
Proponowany budżet EFMR wynosi 6,14 mld EUR w cenach bieżących na lata 2021–2027. Zasoby w ramach EFMR są
głównie rozdzielone między zarządzanie dzielone i bezpośrednie.

Lepsze dostosowanie do innych unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Przepisy mające
zastosowanie do wszystkich funduszy są określone w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów.

>

Większy nacisk na wyniki. Przykładowo rybacy otrzymają środki finansowe jedynie wtedy, gdy wykażą, że przyczynili
się do realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa dotyczących ochrony.

>

Większy nacisk na rybaków zajmujących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym w celu zachęcenia ich do
stosowania zrównoważonych praktyk połowowych.

>

Większe i szersze wsparcie dla społeczności nadbrzeżnych. W porównaniu z latami 2014–2020 wsparcie dla
partnerstw lokalnych zostało rozszerzone, tak aby obejmowało wszystkie sektory niebieskiej gospodarki.

>

Większe synergie z polityką UE w innych dziedzinach, np. przyczynianie się do walki ze zmianą klimatu
i realizacja Europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.

>

Wsparcie na rzecz bezpieczeństwa i czystości oceanów, ochrony na nich oraz zrównoważonego zarządzania
nimi. Po raz pierwszy w ramach EFMR wsparcie zostanie przydzielone na międzynarodowe zobowiązania i cele Unii
Europejskiej. Ponadto dostępne będą środki finansowe na nadzór morski i współpracę straży przybrzeżnych.

JAKI INNY ISTOTNY WPŁYW BĘDZIE MIAŁ PRZYSZŁY
BUDŻET UE W TEJ DZIEDZINIE?
Poza EFMR istnieją synergie z innymi europejskimi możliwościami finansowania, np.:

>

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do inwestycji w sektorach niebieskiego wzrostu
i strategii dotyczących basenów morskich

>

Europejski Fundusz Społeczny w celu rozwijania umiejętności zarówno w sektorze rybołówstwa, jak i sektorze
morskim

>

program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, np. dzięki wspieraniu małych i średnich
przedsiębiorstw w badaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz niebieskiego wzrostu

>

instrument InvestEU, który mógłby odegrać ważną rolę w promowaniu instrumentów finansowych i wspieraniu
ukierunkowanej platformy inwestycyjnej dla niebieskiej gospodarki.
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Uproszczenie i szerszy wybór dla państw członkowskich w zakresie ukierunkowania wsparcia na rzecz ich
priorytetów strategicznych zamiast konieczności dokonywania wyboru z wykazu działań kwalifikowalnych.
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CO NOWEGO ZAWIERA PROPOZYCJA KOMISJI?

