Europeiska havs-,
fiskeri-och
vattenbruksfonden
(EHFVF)
Frågor och svar

Mål, budget och ram
Vad är EHFVF?
EHFVF är en EU-fond som löper från 2021 till 2027. Genom fonden kanaliseras finansiella
resurser från EU:s budget för att stödja EU:s gemensamma fiskeripolitik, EU:s havspolitik
och EU:s agenda för internationell världshavsförvaltning.
Fonden ger ekonomiskt stöd för att utveckla innovativa projekt som säkerställer att vattenoch havsresurser används på ett hållbart sätt.
Detta bidrar till att uppfylla målen för den europeiska gröna given, som är färdplanen för
EU:s miljö- och klimatpolitik.
Vad är syftet med EHFVF?
Som global havsaktör och en viktig producent av fisk och skaldjur har EU ett ansvar att
skydda haven och deras resurser och använda dem på ett hållbart sätt. Det ligger också i EU:s
socioekonomiska intresse att trygga tillgången till livsmedel, den marina ekonomins
konkurrenskraft och kustsamhällenas försörjningsmöjligheter.
EHFVF bidrar till att uppnå ett hållbart fiske och bevara marina biologiska resurser. Detta
leder till
• sunda, säkra och hållbart förvaltade hav och oceaner,
• livsmedelstrygghet genom försörjning med fiskeriprodukter,
• utveckling av en hållbar blå ekonomi.
Fonden bidrar också till att uppnå FN:s mål 14 för hållbar utveckling (”bevara och nyttja
haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling”), i enlighet med
EU:s åtaganden.
EHFVF är dock en liten fond, så den måste användas strategiskt. Varje euro som investeras
bör generera mycket mer i fråga om kollektiva fördelar och gemensam nytta. Finansiering
från EHFVF bör därför stödja investeringar som har ett tydligt mervärde, framför allt genom
att rätta till marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer.
Offentligt stöd bör inte överlappa eller tränga undan privat finansiering, eller snedvrida
konkurrensen. Snarare bör det underlätta privata investeringar, särskilt när den privata sektorn
är lönsam, vilket är fallet för havsekonomin generellt.
Vilka är de viktigaste åtgärder som stöds av EHFVF?
EHFVF stöder innovativa projekt som bidrar till hållbar användning och förvaltning av
vatten- och havsresurser.
Framför allt främjar fonden

-

hållbar och koldioxidsnål fiskeverksamhet,
skydd av marin biologisk mångfald och marina ekosystem,

-

tillgång till sunda fiskeriprodukter av god kvalitet för europeiska konsumenter,

-

fiskerisektorns socioekonomiska attraktionskraft och generationsskiftet inom sektorn,
särskilt när det gäller det småskaliga kustfisket,

-

utveckling av ett
livsmedelstrygghet,

-

kompetensutveckling och förbättring av arbetsförhållandena inom fiske och vattenbruk,

-

kustsamhällenas ekonomiska och sociala livskraft,

-

innovation inom den hållbara blå ekonomin,

-

skydd av sjöfarten som bidrar till ett säkert havsområde,

-

internationellt samarbete som bidrar till sunda, säkra och hållbart förvaltade hav.
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Vilken budget har EHFVF och hur fördelas den?
Programperioden för EHFVF sträcker sig från 2021 till 2027, med en budget på 6,108
miljarder euro.
Programförvaltningen är uppdelad i ”delad förvaltning” och ”direkt förvaltning”:
•

Delad förvaltning – 5,311 miljarder euro tillhandahålls genom nationella program
som medfinansieras av EU:s budget och EU-länderna.

•

Direkt förvaltning – 797 miljoner euro tillhandahålls direkt av kommissionen.

Hur ser ramen för EHFVF ut?
När det gäller den delade förvaltningen förvaltas EHFVF genom nationella program som
godkänts av kommissionen. I detta fall beskriver EU-länderna i sina program det bästa sättet
för dem att uppnå fondens mål. De identifierar åtgärder i enlighet med sina nationella
strategier och väljer ut stödberättigade projekt som uppfyller deras egna kriterier.
EHFVF-förordningen innehåller dock en förteckning över insatser som inte berättigar till
stöd, vilket förhindrar att fiskets hållbarhet skadas. Dessutom omfattas vissa investeringar och
kompensationssystem för fiskeflottan av särskilda villkor för att se till att de är förenliga med
den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål.
När det gäller den direkta förvaltningen förvaltar kommissionen fonden direkt genom
arbetsprogram som antagits av EHFVF-kommittén, som består av en expertgrupp som utses
av EU-länderna.

Övergripande villkor
Vilka villkor finns för att se till att EHFVF riktar in sig på åtgärder med ett kollektivt
mervärde?
Flera villkor säkerställer att åtgärder med ett kollektivt mervärde prioriteras (t.ex. skydd av
biologisk mångfald, hållbart fiske, innovation, kollektiv organisation av fiskeri- och
vattenbrukssektorerna, lokal utveckling) snarare än enskilda investeringar med lägre
mervärde.
-

Fem kategorier av enskilda investeringar i fiskefartyg begränsas ekonomiskt –
tillsammans får de inte överstiga 15 % av den budget som tilldelas varje EU-land – för att
undvika undanträngning av resurser från åtgärder med större mervärde.

-

Minst 15 % av den budget som tilldelas varje EU-land måste gå till två hörnstenar i den
gemensamma fiskeripolitiken för att säkerställa tillräckliga resurser för att målen för
dessa uppnås: i) kontroll av fiskeverksamhet och ii) insamling av vetenskapliga data för
fiskeriförvaltning.

-

Nivån på det offentliga stödet beror på investeringens mervärde. Projekt med ett högt
kollektivt mervärde (t.ex. innovation, kollektiva stödmottagare, allmänhetens tillgång till
resultaten) kan få upp till 100 %, medan vissa enskilda subventioner till fiskeflottan inte
får överstiga 40 %.

-

Stöd till investeringar ombord kan inte beviljas enbart för att uppfylla krav som är
obligatoriska enligt EU-lagstiftningen, utom för viss utrustning som används för att
kontrollera fiskeverksamheten. Subventioner bör uppmuntra beteenden som går utöver
ren efterlevnad av lagstiftningen.

-

Vissa subventioner är reserverade för små och medelstora fiskefartyg (dvs. med en
längd under 24 meter). De används för att
o ersätta eller modernisera motorer,
o hjälpa unga fiskare att för första gången förvärva ett begagnat fiskefartyg,
o öka fartygets volym för att förbättra säkerheten, arbetsförhållandena eller
energieffektiviteten.,
Större fartyg är mer lönsamma totalt sett, och privata medel bör användas för dessa
specifika investeringar.

Vad händer om EHFVF:s stödmottagare eller EU-länderna inte följer den gemensamma
fiskeripolitikens regler?
Stöd från EHFVF ges under förutsättning att den gemensamma fiskeripolitikens regler
följs. Om en stödmottagare begår en allvarlig överträdelse (t.ex. olagligt fiske) eller om ett
EU-land inte uppfyller en specifik skyldighet leder det till att finansieringen avbryts, tillfälligt
ställs in eller korrigeras.

Varför behövs det villkor för investeringar i fiskeflottan?
Subventioner av investeringar i fiskefartyg kan öka deras fiskekapacitet och därmed deras
förmåga att fånga fisk, vilket kan leda till överfiske. Ett fartyg med större skrov eller en
kraftfullare motor kan till exempel fånga fisk under längre tid och i snabbare takt, och
förflytta sig över längre avstånd för att göra det, vilket ökar trycket på fiskbestånden.
Det finns dessutom en strukturell överkapacitet i vissa segment av fiskeflottan, vilket innebär
att alltför många fartyg jagar för lite fisk. Ökad fiskekapacitet i dessa segment skulle leda
till fortsatt överfiske.
EHFVF har därför skyddsåtgärder för vissa subventioner till fiskeflottan för att undvika
dessa skadliga effekter. Fartyget måste till exempel tillhöra ett segment av fiskeflottan utan
strukturell överkapacitet, och stöd kan inte beviljas för att öka fartygets motoreffekt.
Alla subventioner till fiskeflottan är dock inte skadliga. Med lämpliga villkor kan de bidra
positivt till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, till exempel investeringar i
skonsamma fiskemetoder, säkerhet ombord eller energieffektivitet. Sådana investeringar är
berättigade till stöd från EHFVF.
Finns det skadliga fiskesubventioner i EHFVF?
Nej, EHFVF innehåller inga skadliga fiskesubventioner.
I FN:s mål för hållbar utveckling 14.6 beskrivs dessa som fiskesubventioner ”som bidrar till
överkapacitet och överfiske” och ”som bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske”.
EU har åtagit sig att förbjuda dem.
För att undvika dessa subventioner innehåller EHFVF-förordningen en förteckning över icke
stödberättigande insatser (t.ex. byggande av nya fiskefartyg, ökning av fiskefartygens
motoreffekt) och en uppsättning villkor för att förebygga skadliga effekter, inklusive
indirekta sådana (t.ex. kan vissa investeringar endast få stöd i segment av fiskeflottan som inte
har en strukturell överkapacitet).

Särskilda stödområden
Hur bidrar EHFVF till att skydda/återställa den biologiska mångfalden?
Som en del av den europeiska gröna given har EU antagit en strategi för biologisk mångfald
för att bättre skydda naturen och vända försämringen av ekosystemen. EHFVF är en viktig
bidragsgivare när det gäller att uppnå strategins mål. Den bidrar framför allt till att
-

främja hållbar, skonsam och koldioxidsnål fiskeverksamhet (t.ex. insamling av
vetenskapliga data för att stödja hållbar fiskeriförvaltning, eliminering av oönskade
fångster, skydd av känsliga arter och förbättring av fiskefartygens energieffektivitet),

-

skydda och återställa den marina biologiska mångfalden och de marina ekosystemen
för att uppnå en god miljöstatus i marina vatten (t.ex. genom att skapa och förvalta marina
skyddsområden, genomföra de geografiska skyddsåtgärder som fastställs i ramdirektivet
om en marin strategi och skydda arter i enlighet med habitatdirektivet),

-

främja den cirkulära ekonomin (t.ex. genom att samla in och återvinna förlorade
fiskeredskap och marint skräp samt öka värdet på avfall från fiske och vattenbruk),

-

främja hållbart och energieffektivt vattenbruk.

Hur bidrar EHFVF till begränsning av och anpassning till klimatförändringar inom fiske
och vattenbruk?
EHFVF kan användas för att minska koldioxidutsläppen från fiske och vattenbruk. Möjliga
åtgärder är bland annat
-

innovation inom koldioxideffektiv teknik för framdrivning av fiskefartyg (t.ex. försök
med bränslen med låga koldioxidutsläpp såsom flytande naturgas, flytande biogas eller
elhybriddrift och förberedande forskning om vätgasbränsle),

-

ersättning eller modernisering av fiskefartygs motorer för att minska deras
koldioxidutsläpp (i enlighet med särskilda villkor för att undvika en ökning av
motoreffekten och därmed av fiskekapaciteten),

-

förbättring av fiskefartygens energieffektivitet (t.ex. genom bättre hydrodynamik),

-

utveckling av foderkällor för vattenbruk med lägre påverkan,

-

övergång till energieffektiv vattenbruksproduktion (t.ex. användning av förnybar energi).

EHFVF hjälper också fiske och vattenbruk att anpassa sig till klimatförändringarnas
konsekvenser genom att
-

finansiera insamling av vetenskapliga data för att bättre förstå hur klimatförändringar
påverkar fiskeriförvaltningen (t.ex. när det gäller effekterna av fiskbestånds migration och
invasiva arter),

-

hjälpa vattenbruket att bli mer motståndskraftigt mot klimatförändringar (t.ex. genom att
diversifiera produktionen till arter som är mer motståndskraftiga mot klimatförändringar,
hantera oförutsedda sjukdomar/parasiter till följd av temperaturförändringar samt stärka
motståndskraften mot extrema händelser, torka och andra skiftande förhållanden).

I vilken utsträckning bidrar EHFVF till att uppnå de klimatmål och mål för biologisk
mångfald som fastställs i EU:s fleråriga budget?
I EU:s budget för 2021–2027 (dvs. den fleråriga budgetramen) fastställs följande utgiftsmål
för klimatmål och mål för biologisk mångfald:
-

30 % av budgeten kommer att användas till att bekämpa klimatförändringarna.

-

Under 2026 och 2027 kommer 10 % av de årliga utgifterna i budgeten att användas för
bidra till att stoppa och vända minskningen av den biologiska mångfalden.

Trots att EHFVF inte har något specifikt bindande mål eller några öronmärkta ekonomiska
resurser för klimat och biologisk mångfald bidrar fonden aktivt till att de gemensamma målen
i den fleråriga budgetramen uppnås.
Kommissionen övervakar regelbundet i vilken mån EHFVF bidrar till detta med hjälp av alla
uppgifter som finns tillgängliga. Om de framsteg som görs inte räcker för att uppnå den
övergripande ambitionsnivån kommer kommissionen att aktivt samarbeta med EU-länderna
för att vidta korrigerande åtgärder, bland annat genom att de ändrar sina EHFVF-program.
Hur bidrar EHFVF till att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås?
Den gemensamma fiskeripolitiken syftar till att säkerställa att fiske- och
vattenbruksverksamheter är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är
förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningsmässigt
hänseende och att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen.
EHFVF:s viktigaste åtgärder för att stödja dessa mål är att
-

främja hållbart fiske på lång sikt (främja selektiv och skonsam fisketeknik som undviker
oönskade fångster),

-

skapa villkor för att fiskerisektorn ska vara konkurrenskraftig,

-

stödja strukturell förvaltning av fisket och fiskeflottorna (eliminera överkapacitet i
fiskeflottan och stödja åtgärder för att bevara marina biologiska resurser),

-

främja en effektiv marknad för fiskeriprodukter,

-

bidra till en skälig levnadsstandard i kustområden,

-

samla in vetenskapliga data för att stödja fiskeriförvaltningen,

-

stödja kontrollen av fiskeverksamheten och främja en efterlevnadskultur för att
säkerställa lika villkor.

Vilka är villkoren för EHFVF:s stöd till investeringar ombord på fiskefartyg?
EHFVF kan stödja innovation och investeringar ombord på fiskefartyg för att uppnå den
gemensamma fiskeripolitikens mål. I stödet ingår åtgärder som förbättrar hållbarheten,
fiskeredskapens selektivitet, säkerheten, arbetsförhållandena, energieffektiviteten och
fångsternas kvalitet.
Det finns dock riktade begränsningar för att säkerställa investeringarnas hållbarhet och
mervärde.
-

Att förvärva utrustning som ökar ett fiskefartygs förmåga att hitta fisk berättigar inte till
stöd, eftersom det skulle bidra till att ett fiskefartyg blir alltför effektivt, på bekostnad av
hållbarheten.

-

Stödet får inte öka ett fartygs fiskekapacitet, såvida det inte är en direkt följd av en ökning
av bruttodräktigheten (dvs. fartygets volym) som är nödvändig för att förbättra säkerheten,
arbetsförhållandena eller energieffektiviteten.

-

Stöd kan inte beviljas enbart för att uppfylla krav som är obligatoriska enligt EUlagstiftningen, utom för viss utrustning som används för att kontrollera
fiskeverksamheten. Subventioner bör uppmuntra beteenden som går utöver ren
efterlevnad av lagstiftningen.

-

Investeringar ombord kan inte beviljas för fartyg som till största delen har varit inaktiva
under de senaste två åren, eftersom investeringarna bör inriktas på aktiva fartyg.

-

Vissa investeringar i fiskeflottan omfattas av särskilda regler för stödberättigande för att
förhindra att de leder till överkapacitet eller överfiske. Framför allt omfattas stöd som ges
i) till unga fiskare för att hjälpa dem att för första gången förvärva ett begagnat fartyg och
ii) för att byta ut eller modernisera ett fartygs motor av vissa villkor, till exempel att
fartyget måste tillhöra ett segment av fiskeflottan utan strukturell överkapacitet och att den
nya eller moderniserade motorn inte får ha större effekt än den motor som byts ut.

Varför är byggandet av nya fiskefartyg inte berättigat till stöd från EHFVF? Är inte nya,
moderna fartyg säkrare och mer hållbara?
EU:s subventioner för att bygga eller förvärva nya fiskefartyg upphörde 2004, eftersom de
hade bidragit till en mycket allvarlig situation med överkapacitet och överfiske. Även om
nya fartyg är säkrare och effektivare kan de fånga fisk under längre tid och i snabbare takt,
och förflytta sig över längre avstånd för att göra det, vilket ökar trycket på fiskbestånden.
Det har dessutom inte förekommit något marknadsmisslyckande eller någon kollektiv nytta
som motiverar offentligt stöd för att bygga nya fartyg. På det hela taget är den europeiska
fiskeflottan lönsam, och tillgången till krediter verkar inte vara ett problem för fiskerisektorn.

Därför finns det ingen anledning att använda skattebetalarnas pengar för att finansiera nya
fiskefartyg för enskild privat vinning.
Den gemensamma fiskeripolitikens regler gör det möjligt att bygga nya fiskefartyg med hjälp
av privata medel samtidigt som de innehåller skyddsåtgärder för att förhindra att fiskeflottans
fiskekapacitet ökar. Rent konkret måste all ny fiskekapacitet (beräknat i fartygens volym och
motoreffekt) som kommer in i fiskeflottan kompenseras genom att minst samma kapacitet
dras tillbaka (t.ex. genom avveckling av ett gammalt fartyg). Den gemensamma
fiskeripolitiken ger därigenom EU-länderna tillräcklig flexibilitet för att hantera in- och
utträden i sina fiskeflottor och tillgodose fiskerisektorns investeringsbehov på ett hållbart sätt.
EHFVF kan stödja en ökning av fiskefartygens volym (beräknat i bruttodräktighet).
Eftersom bruttodräktighet är en parameter för beräkning av fiskekapacitet – vilka villkor
finns det för att förhindra överkapacitet?
Att öka ett fiskefartygs volym innebär att det blir större. Det kan förbättra säkerheten ombord
men kan också öka ett fartygs förmåga att fånga och lagra fisk, och därmed risken för
överfiske.
EHFVF stöder sådana renoveringar endast om de direkt syftar till att förbättra säkerheten,
arbetsförhållandena eller energieffektiviteten. Endast små och medelstora fartyg (dvs. med
en längd under 24 meter) kan få stöd.
Det finns tydliga skyddsåtgärder för att förhindra en volymökning som leder till överkapacitet
och överfiske.
-

Stödet är förenat med villkor om att anläggningar eller utrustning som förbättrar
säkerheten, arbetsförhållandena eller energieffektiviteten kommer att installeras (t.ex. för
inkvartering av besättningen).

-

Stöd ges endast inom segment av fiskeflottan där det inte förekommer någon strukturell
överkapacitet.

-

Volymökningen måste kompenseras genom att dra tillbaka minst samma volym inom
samma segment av fiskeflottan eller inom ett segment av den nationella fiskeflottan där
det finns överkapacitet (t.ex. genom avveckling av ett gammalt fartyg), så att fiskeflottans
totala kapacitet inte ökar.

Hur kan EHFVF skapa villkor för ett ekonomiskt lönsamt och konkurrenskraftigt fiske?
De främsta drivkrafterna för lönsamhet inom fiskerisektorn är rika fiskbestånd, stabila priser
på fisk, låga bränslepriser, energieffektiva fartyg och skickliga fiskare. Vissa av dessa faktorer
är externa och är inte beroende av strukturella investeringar.
EHFVF kan bidra till de strukturella förutsättningarna för lönsamhet och konkurrenskraft på
till exempel följande sätt:

-

Fonden kan investera i fiskefartyg, framför allt för att öka energieffektiviteten och
förbättra fångsternas kvalitet. Lägre bränsleförbrukning minskar driftskostnaderna, och
fisk av högre kvalitet bidrar till att marknadspriserna förblir stabila.

-

Fonden kan utveckla kompetens och kunskaper genom genomförbarhetsstudier,
rådgivningstjänster, konsekvensbedömningar och pilotprojekt som sprids inom hela
fiskerisektorn.

-

Fonden
kan
mobilisera privata investeringar genom utnyttjande
av
finansieringsinstrument (offentliga lån och garantier). Finansieringsinstrument är särskilt
lämpliga för nya investeringar som förväntas vara ekonomiskt bärkraftiga men som inte
får tillräcklig finansiering från marknaden.

-

Fonden kan hjälpa fiskare att diversifiera sina inkomster och utveckla kompletterande
verksamheter inom den lokala blå ekonomin, till exempel turism, direktförsäljning,
miljötjänster och kulturell maritim verksamhet.

Hur stöder EHFVF kompetensutveckling?
Kompetensutveckling är avgörande för konkurrenskraften inom fiskeri-, vattenbruks- och
havssektorerna. I detta sammanhang kan EHFVF stödja till exempel
- rådgivande tjänster,
- samarbete mellan forskare och fiskare,
- yrkesutbildning,
- livslångt lärande,
- främjande av social dialog,
- kunskapsutbyte.
Hur bidrar EHFVF till social trygghet och generationsskifte inom fisket?
Den gemensamma fiskeripolitiken syftar till att skapa en skälig levnadsstandard för
människor som är beroende av fiskeverksamhet. Detta är avgörande för att säkerställa
generationsskiftet inom fisket.
Det finns tre centrala förutsättningar för att fisket ska bli mer attraktivt:
• Hållbar förvaltning av fiskeverksamhet och fiskeflottor på lång sikt, vilket krävs för
lönsamheten.
• Goda arbetsförhållanden ombord.
• Hög kompetens.
EHFVF kan stödja investeringar för dessa ändamål, till exempel genom att
-

främja humankapital och kompetens (t.ex. yrkesutbildning, livslångt lärande och utbyte
av kunskaper och erfarenhet),

-
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-

bevilja etableringsstöd till unga fiskare, till exempel genom att betala för en andel av
deras första fiskefartyg – systemet är begränsat till inköp av begagnade små och
medelstora fartyg (dvs. med en längd under 24 meter),

-

förbättra säkerhet och arbetsförhållanden ombord på fiskefartyg,

-

förbättra jämvikten mellan könen (t.ex. främja kvinnors roll i fiskesamhällen),

-

underlätta arbetsmarknadsrelationer som involverar alla berörda parter.

Hur bidrar EHFVF till vetenskapliga kunskaper för att förbättra förvaltningen av fisket
och den marina miljön?
Fiskeriförvaltningen bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Detta bygger på
harmoniserade, tillförlitliga och korrekta vetenskapliga data.
Därför kräver den gemensamma fiskeripolitiken att EU-länderna samlar in uppgifter om
fiskeflottor och deras fiskeverksamhet, särskilt biologiska uppgifter om fångster, och om
fiskeverksamhetens potentiella miljöpåverkan på det marina ekosystemet.
I detta syfte stöder EHFVF följande åtgärder:
-

Fonden hjälper EU-länderna att samla in och bearbeta uppgifter om flottor och
fiskeverksamhet i enlighet med förordningen om en unionsram för datainsamling.

-

Fonden stöder vetenskaplig rådgivning för fiskeriförvaltningen.

-

Fonden stöder insamling och hantering av uppgifter för att stärka en hållbar
förvaltning av den marina miljön. I detta syfte finansierar EHFVF det europeiska
nätverket för marina observationer och datainsamling, som inrättats för att göra marina
data mer tillgängliga för offentliga och privata användare. Dessa data underlättar
fysisk planering i kust- och havsområden för att samordna mänsklig verksamhet till
havs på ett hållbart sätt. De bidrar också till att genomföra åtgärder för att skydda den
marina biologiska mångfalden och de marina ekosystemen.

Hur bidrar EHFVF till att minska oönskade fångster?
Att minska och undvika oönskade fångster är ett av den gemensamma fiskeripolitikens
främsta mål. Oönskade fångster omfattar fisk som antingen har ett lågt marknadsvärde eller
inte kan säljas eftersom den gemensamma fiskeripolitikens regler inte tillåter sådan fångst, till
exempel om
• de understiger den minsta tillåtna storleken,
• fångstkvoten redan har fyllts,
• de är skadade,
• det är förbjudet att fånga dem.
Att kasta oönskade fångster överbord till havs är ett stort slöseri med marina biologiska
resurser och påverkar fiskets ekonomiska bärkraft negativt.

Enligt den gemensamma fiskeripolitiken är därför fiskefartyg skyldiga att landa alla sina
fångster (den s.k. landningsskyldigheten). Denna skyldighet uppmuntrar fiskarna att anpassa
sina fiskemönster för att undvika slöseri med resurser. Landning av oönskade fångster som
fiskarna inte kan sälja på den normala försäljningsmarknaden eller som har ett lågt
marknadsvärde medför i själva verket merkostnader och därmed ekonomiska förluster.
Verksamheten blir alltså lönsammare genom att undvika oönskade fångster.
I detta sammanhang är det viktigt att fisketekniken anpassas för att hjälpa fiskarna att fånga
endast den fisk de är inriktade på, och på så sätt eliminera oönskade fångster. I detta syfte kan
EHFVF ge en särskilt hög andel offentligt stöd (100 %) för att stödja innovation och
investeringar som gör fisketekniken och fiskeredskapen mer selektiva.
Stöd från EHFVF kan också bidra till att mildra konsekvenserna av landningsskyldigheten när
det gäller oönskade fångster som inte kan undvikas. Fonden kan bidra till att förbättra
fiskehamnarnas infrastruktur för att
- underlätta landning och lagring av oönskade fångster,
- hitta avsättningsmöjligheter för oönskade fångster som landats, dock utan att skapa en
strukturerad marknad för denna typ av fångster.
Åtgärderna kan omfattas av en stödnivå på 75 %.
Hur bidrar EHFVF till att minska fiskeflottans överkapacitet?
Vissa segment av fiskeflottan har en överkapacitet, vilket leder till att de marina biologiska
resurserna överutnyttjas.
Om det finns en strukturell överkapacitet blir lönsamheten låg eftersom alltför många fartyg
jagar för lite fisk. För att förhindra att denna situation uppstår är det därför nödvändigt med en
strukturell anpassning av de berörda fiskeflottorna.
För att eliminera överkapacitet kräver den gemensamma fiskeripolitiken att EU-länderna
vidtar särskilda åtgärder för att anpassa antalet fiskefartyg till de tillgängliga resurserna.
Åtgärderna bygger på en bedömning, för varje segment av fiskeflottan, av balansen mellan
fiskeflottans fiskekapacitet och de fiskemöjligheter som är tillgängliga för den.
I detta sammanhang kan EHFVF bevilja ekonomisk ersättning till fiskare om de definitivt
upphör med sin fiskeverksamhet. Den fiskekapacitet som elimineras tack vare detta stöd
avlägsnas sedan permanent från fiskeflottan.
Ett definitivt upphörande kan ske antingen genom att fiskefartyget skrotas eller genom att det
avvecklas och byggs om för annan verksamhet. Övergång till fritidsfiske får dock inte leda till
ett ökat tryck på det marina ekosystemet.
Hur bidrar EHFVF till att kontrollera fiskeverksamheten?
Det är av yttersta vikt att EU-länderna kontrollerar fiskeverksamheten i sina vatten för att
upprätthålla den gemensamma fiskeripolitiken, förebygga olagligt fiske och främja en
efterlevnadskultur inom fiskerisektorn. Detta säkerställer lika villkor för fiskare i hela EU.

EHFVF hjälper därför EU-länderna att genomföra det system för fiskerikontroll som inrättats
enligt EU:s kontrollförordning. Fonden kan särskilt stödja inköp av kontrollhjälpmedel, till
exempel drönare och patrullfartyg, som också kan bidra till sjöövervakning och
kustbevakningsuppdrag.
EHFVF stöder också investeringar i digitala verktyg för att möjliggöra transparent, effektiv
och användarvänlig fiskerikontroll och fiskeriövervakning, till exempel via
- elektroniska fjärrövervakningssystem,
- automatisk dataanalys,
- radiofrekvensidentifiering,
- kontinuerlig mätning och registrering av motoreffekt,
- övervakningskameror ombord.
Vilka är villkoren för EHFVF:s kompensation till fiskare för att de tillfälligt ska upphöra
med sin verksamhet?
Vissa bevarandeåtgärder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken och vissa
exceptionella omständigheter kräver att fiskeverksamheten tillfälligt upphör. I särskilda fall
kan EHFVF stödja ekonomisk ersättning till fiskare för detta tillfälliga upphörande, för att
lindra deras ekonomiska förluster.
Ersättning är möjlig om upphörandet av verksamheten orsakas av
- åtgärder för bevarande av marina biologiska resurser (t.ex. tillfälliga fredningsperioder för
en viss art och/eller i ett visst område),
- ett avbrytande, på grund av force majeure, av tillämpningen av ett partnerskapsavtal om
hållbart fiske (dvs. ett avtal som undertecknats mellan EU och ett land utanför EU om att
tillåta fiskefartyg från EU att fiska i det landets vatten),
- en naturkatastrof,
- en miljöincident,
- en hälsokris (inklusive covid-19-pandemin).
Upphörande på grund av bevarandeåtgärder måste leda till att fiskeansträngningen minskas
baserat på vetenskapliga utlåtanden, för att se till att det faktiskt bidrar till att skydda eller
återställa de marina biologiska resurserna.
Kompensationen för tillfälligt upphörande av fiskeverksamheten måste vara målinriktad och
bör inte ersätta den strukturella anpassningen av fiskeflottorna där detta behövs.
Kompensation kan därför inte beviljas för mer än tolv månader per fartyg under EHFVF:s
programperiod.
Varför är byggande av nya fiskehamnar inte berättigat till stöd från EHFVF?
Det finns inget ekonomiskt behov av nya hamnar. EU:s kustområden har redan tillräcklig
kapacitet. Ny kapacitet skulle tränga undan verksamhet från befintliga hamnar, vilket skulle
undergräva deras ekonomiska lönsamhet.
Nya hamnar är dessutom dyra och EHFVF har en liten budget.
Investeringar bör därför inriktas på befintlig infrastruktur.

Hur bidrar EHFVF till ett hållbart vattenbruk?
Vattenbruket bidrar till EU:s potential att producera livsmedel på en hållbar grund och spelar
därmed en viktig roll för en långsiktig livsmedelstrygghet och livsmedelsförsörjning.
Vattenbruket kan också ha andra ändamål än livsmedel, till exempel läkemedel och bioteknik.
Enligt den gemensamma fiskeripolitiken ska varje EU-land utarbeta en flerårig nationell
strategisk plan för att främja vattenbrukets hållbarhet, konkurrenskraft och diversifiering.
EHFVF stöder de åtgärder som anges i dessa planer, till exempel när det gäller
- miljömässig hållbarhet (inklusive genom ekologiskt vattenbruk, resurseffektivitet och
naturförvaltningstjänster),
- produktiva investeringar,
- innovation,
- diversifiering av produktion och verksamhet,
- utveckling av yrkeskompetens,
- förbättring av arbetsvillkor,
- åtgärder på folkhälsoområdet,
- försäkringssystem för vattenbruksbeståndet,
- djurhälsa och djurskydd.
Hur bidrar EHFVF till att förbättra marknaderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter?
Livsmedelstryggheten och livsmedelsförsörjningen är beroende av effektiva och
välorganiserade marknader för fiskeri- och vattenbruksprodukter för att säkerställa
öppenheten, stabiliteten, kvaliteten och diversiteten i livsmedelskedjan, och av
konsumentinformation.
Den gemensamma fiskeripolitiken omfattar därför en gemensam marknadsordning som
officiellt erkänner producentorganisationer som organ som företräder fiskeri- och
vattenbruksproducenter.
Dessa organisationer utarbetar och genomför produktions- och saluföringsplaner för att
gemensamt förvalta sina medlemmars verksamhet, särskilt för att hjälpa dem att anpassa
utbudet till marknadens behov.
I den gemensamma marknadsordningen erkänns också branschorganisationer, som består av
olika kategorier av aktörer inom fiske och vattenbruk, som samordnar saluföringen längs
distributionskedjan (dvs. vertikal integration av producenter, distributörer och detaljhandlare).
EHFVF stöder saluföringen av fiskeri- och vattenbruksprodukter i linje med dessa mål.
Fonden kan framför allt bidra till att
- skapa
producentorganisationer
och
genomföra deras produktions- och
saluföringsplaner,
- utveckla nya avsättningsmöjligheter,
- stödja spårbarhet och konsumentinformation,
- tillföra mervärde till produkter (t.ex. genom kvalitets-, hållbarhets- eller
ursprungsmärkning),
- sprida marknadsinformation i hela distributionskedjan.

Vilka är villkoren för EHFVF:s stöd till beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter?
Beredningsindustrin spelar en viktig roll för att trygga tillgången till och kvaliteten på fiskerioch vattenbruksprodukter.
EHFVF kan stödja målinriktade investeringar i denna industri för att uppnå målen för den
gemensamma marknadsordningen.
För större företag (dvs. större än små och medelstora företag) ges stöd genom
finansieringsinstrument (lån eller garantier). Direkta bidrag är reserverade för små och
medelstora företag.
Hur stärker EHFVF fiskets och vattenbrukets motståndskraft?
Fisket och vattenbruket utsätts för ökande ekonomiska och miljömässiga risker på grund av
bland annat covid-19-pandemin, klimatförändringar och prisvolatilitet.
EHFVF kan hjälpa dessa sektorer att anpassa sig till denna föränderliga situation och utnyttja
nya affärsmöjligheter för att stärka sin motståndskraft.
EHFVF kan framför allt bidra till åtgärder för att
-

främja kollektiv organisering och kapacitetsuppbyggnad för att utveckla gemensamma
affärsstrategier och utbyta kunskaper (t.ex. inrätta producentorganisationer,
marknadsinformation, rådgivningstjänster),

-

stimulera marknadsdriven forskning och innovation för att utveckla nya tjänster eller
produkter med stor potential (t.ex. genomförbarhetsstudier och pilotprojekt eller tillämpad
forskning om nya produkter och nya produktionsprocesser),

-

stödja strukturella investeringar som förväntas vara ekonomiskt bärkraftiga men som
inte kan få tillräcklig finansiering från marknaden (viktiga investeringsområden:
energieffektivitet, produktkvalitet, cirkulär ekonomi),

-

diversifiera affärsverksamhet och inkomstkällor (t.ex. kompletterande verksamhet inom
den lokala blå ekonomin och partnerskap inom lokalsamhällen),

-

utveckla kompetensen för att täcka de behov som uppstår till följd av nya
affärsmöjligheter (t.ex. yrkesutbildning, mentorskap för unga fiskare, livslångt lärande
samt utbyte av kunskaper och erfarenhet),

-

stärka marknadsordningen för att tillföra mervärde till produkter och utveckla nya
avsättningsmöjligheter (t.ex. genomföra produktions- och saluföringsplaner eller vertikal
integration av fiskeri- och vattenbruksproducenter med distributörer och återförsäljare i
branschorganisationer),

-

öka fiskeri- och vattenbrukssektorernas kapacitet att hantera risker och negativa
händelser (t.ex. gemensamma fonder, försäkringsinstrument och kollektiv hantering av
miljörisker).

Hur stöder EHFVF fisket och vattenbruket under covid-19-pandemin?
Om pandemin allvarligt stör marknaderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter kan
kommissionen aktivera en exceptionell tillfällig nödåtgärd för att lindra de omedelbara
ekonomiska konsekvenserna. Denna åtgärd gör det möjligt för fiskare och vattenbrukare att få
ekonomisk kompensation för sina ekonomiska förluster och merkostnader. Kommissionen
övervakar kontinuerligt situationen på marknaderna och kommer att överväga alla nödvändiga
åtgärder om det finns bevis för allvarliga störningar av marknaderna.
EHFVF kan också hjälpa fiske- och vattenbrukssektorerna att anpassa sig till hälso- och
hygienkrav, t.ex. genom inköp av personlig skyddsutrustning.
Fonden kan även underlätta utvecklingen av tillfälliga alternativa avsättningsmöjligheter för
att kompensera för nedstängningar av restauranger (t.ex. direktförsäljning till kunder).
På längre sikt kan EHFVF stödja investeringar i ökad motståndskraft (se föregående fråga).
Hur stöder EHFVF det småskaliga kustfisket?
Småskaligt kustfiske är fiske som bedrivs av i) fartyg för havsfiske och inlandsfiske med en
total längd på högst 12 meter som inte använder släpredskap (dvs. trålredskap)samt ii) fiskare
som fiskar utan fartyg.
Det småskaliga kustfisket står för nästan 75 % av alla fiskefartyg som är registrerade i EU
och nästan hälften av all sysselsättning inom fiskesektorn. Det spelar därför en viktig
socioekonomisk roll i lokala kustsamhällen.
I detta sammanhang fokuserar EHFVF särskilt på småskaligt kustfiske.
-

Projekt som rör småskaligt kustfiske kan stödjas med ett offentligt stöd på 100 %, med
undantag för projekt som rör i) ett första förvärv av ett fiskefartyg av en ung fiskare, ii)
ersättning eller modernisering av en motor och iii) en ökning av ett fiskefartygs volym.
Den högsta stödnivån för sådana projekt är 40 %.

-

EU-länderna måste ta hänsyn till det småskaliga kustfiskets särskilda behov i sina
EHFVF-program och beskriva de åtgärder som krävs för dess utveckling.

-

EU-länderna måste sträva efter att införa förenklade förfaranden för företag inom
småskaligt kustfiske som ansöker om stöd från EHFVF.

Hur stöder EHFVF Eu:s yttersta randområden?
De yttersta randområdena står inför särskilda utmaningar som hänger samman med deras
avlägsna belägenhet, topografi och klimat. Men de har också särskilda tillgångar som kan
användas för att utveckla en hållbar blå ekonomi.
EHFVF fokuserar därför särskilt på dessa regioner.

-

De berörda EU-länderna (Frankrike, Portugal och Spanien) utarbetar en handlingsplan
för vart och ett av sina yttersta randområden. I den ingår en strategi för utveckling inom
hållbara blå sektorer, inklusive fiske och vattenbruk. Ekonomiska resurser har
reserverats för att hjälpa till att genomföra handlingsplanerna.

-

EHFVF kan ge ekonomisk ersättning till aktörer från de yttersta randområdena för de
merkostnader de står inför i samband med fiske, odling, beredning eller saluföring av
fiskeri- och vattenbruksprodukter på grund av den särskilda situationen i dessa regioner.

Projekt som genomförs i de yttersta randområdena kan beviljas en hög nivå av offentligt
stöd (85 %).
Är fritidsfiskare berättigade till stöd från EHFVF?

-

Fritidsfiske omfattar icke kommersiellt fiske som använder levande marina akvatiska resurser
för rekreation, turism eller sport.
Fritidsfiskare är berättigade till stöd om deras projekt bidrar till att uppnå fondens mål. De kan
till exempel delta i åtgärder som skyddar den marina miljön och i partnerskap om hållbar
havsturism i lokalsamhällen.
Hur bidrar EHFVF till att utveckla en hållbar blå ekonomi?
Den blå ekonomin omfattar den traditionella och framväxande ekonomiska verksamhet som
har anknytning till oceaner, hav, kuster och inlandsvatten. Den bygger på innovation och
investeringar i havssektorn som har potential att skapa arbetstillfällen och stärka
utvecklingen i lokala kustsamhällen, till exempel inom bioekonomi, hållbara turismmodeller,
havsbaserad förnybar energi, innovativ varvsindustrin och hamntjänster.
EHFVF fokuserar på de nödvändiga villkoren för utvecklingen av en hållbar blå ekonomi och
på att undanröja flaskhalsar för att underlätta investeringar i nya marknader, ny teknologi
och nya tjänster.
Fonden stöder särskilt
- havsförvaltning för att samordna mänsklig verksamhet till havs på ett hållbart sätt
(t.ex. genom fysisk planering i kust- och havsområden),
- överföring och utnyttjande av forskning, innovation och teknik i privata investeringar,
- kompetensutveckling inom det maritima området,
- spridning av miljödata och socioekonomiska data inom havs- och sjöfartsområdet,
- utarbetande av projektöversikter för att mobilisera privata investeringar.
Hur stöder EHFVF lokala initiativ i kustsamhällen?
Utvecklingen av en hållbar blå ekonomi spelar en viktig roll för att stödja lokala
kustsamhällen.
EHFVF stöder därför lokala partnerskap mellan olika sektorer inom havsnäringarna för att
ge samhällen möjlighet att maximera sina miljömässiga, kulturella, sociala och mänskliga

resurser och utnyttja de möjligheter som den blå ekonomin erbjuder i deras specifika
område.
Genom ett verktyg som kallas lokalt ledd utveckling inrättar intressenter från det lokala
samhället en lokal aktionsgrupp för att utveckla och genomföra en lokal strategi. Det främjar
småskaliga kollektiva initiativ och innovationer som bidrar till att utveckla den lokala blå
ekonomin och skydda den marina miljön.
De lokala partnerskapen säkerställer balans i deltagande och representation när det gäller
relevanta aktörer från olika sektorer. De kan fokusera på traditionella sektorer (t.ex. fiske,
vattenbruk, turism) och/eller främja ekonomisk diversifiering genom synergier med nya
sektorer inom havsnäringarna (t.ex. den blå bioekonomin).
Lokalt ledd utveckling är tillgänglig för alla lokalsamhällen där den blå ekonomin har
potential att erbjuda ekonomiska möjligheter, även i inlandsområden.
Hur stöder EHFVF EU:s agenda för internationell världshavsförvaltning?
60 % av världens hav ligger utanför de nationella jurisdiktionerna. Detta innebär ett delat
internationellt ansvar för att förvalta dem.
Mot bakgrund av detta arbetar EU för att främja bättre havsförvaltning på bilateral, regional
och multilateral nivå inom följande områden:
- Bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.
- Minska människans belastning på haven.
- Skapa förutsättningar för en hållbar blå ekonomi.
- Stärka internationell havsforskning.
Detta bidrar till att uppfylla FN:s mål 14 för hållbar utveckling (”bevara och nyttja haven och
de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling”) genom att se till att haven
är sunda, säkra och hållbart förvaltade.
EHFVF stöder åtgärder som genomförs inom ramen för internationella processer, avtal och
institutioner som reglerar och förvaltar mänsklig verksamhet i haven (t.ex. i samband med
FN:s havsrättskonvention).
Hur bidrar EHFVF till samarbetet mellan sjöfartsskydd och kustbevakning?
Gränsskydd och sjöfartsskydd är avgörande för att möjliggöra säkra förhållanden för
havsekonomin och förhindra olagligt beteende som skadar den marina miljön.
EHFVF stöder därför samarbetet om övervakning till sjöövervakning och kustbevakning inom
ramen för den gemensamma miljön för informationsutbyte (CISE), som underlättar
informationsutbyte mellan offentliga myndigheter som är involverade i sjöövervakning i EUländerna och EU-institutionerna.

Genomförande och övervakning
Hur hög är stödnivån från EHFVF (inom ramen för delad förvaltning)?
Den högsta tillåtna stödnivån är 50 %.
Det finns dock undantag beroende på projektets mervärde.
Exempel:
-

Stödnivån är lägre (40 %) för vissa enskilda investeringar i fiskefartyg.

-

Stödnivån är högre (upp till 100 %) för projekt som kombinerar innovation,
kollektivt intresse och kollektiva stödmottagare och för projekt som rör skydd av
den marina biologiska mångfalden.

-

Fiskare som bedriver småskaligt kustfiske kan få ett stöd på 100 % för de flesta av
sina projekt.

Den högsta medfinansieringsgraden (dvs. den andel som EHFVF betalar av de totala
offentliga utgifterna för ett projekt) är 70 %, med undantag för den ersättning på 100 % som
ges i de yttersta randområdena för att täcka merkostnader (se frågan om de yttersta
randområdena).
I vilken utsträckning är EHFVF enklare än sin föregångare, som omfattade perioden
2014–2020 (Europeiska havs- och fiskerifonden)?
Den tidigare fonden grundades på en exakt och strikt beskrivning av finansieringsmöjligheter
och regler för stödberättigande (”åtgärder”). På grund av dessa var det komplicerat för EUländerna och stödmottagarna att genomföra den.
EHFVF bygger på en enklare struktur utan stelbenta åtgärder och använder följande
tillvägagångssätt:
-

Fonden har fyra prioriteringar som beskriver den övergripande omfattningen av stödet i
linje med målen för den gemensamma fiskeripolitiken, EU:s havspolitik och EU:s agenda
för internationell världshavsförvaltning:
(1) Att främja hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska
resurser.
(2) Att främja hållbar vattenbruksverksamhet och beredning och saluföring av fiskerioch vattenbruksprodukter och därmed bidra till livsmedelstryggheten i unionen.
(3) Att möjliggöra en hållbar blå ekonomi i kust-, ö- och inlandsområden och f rämj a
utvecklingen av fiske- och vattenbrukssamhällen.

(4) Att stärka den internationella världshavsförvaltningen och möjliggöra trygga,
säkra, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner.
-

Varje prioritering omfattar specifika mål som i stor utsträckning beskriver det operativa
tillämpningsområdet för stödet inom tematiska områden (t.ex. skydd av den biologiska
mångfalden, främjande av hållbart vattenbruk och insamling av vetenskapliga data).

-

Det finns regler om begränsat stödberättigande på EU-nivå. Det är EU-ländernas ansvar
att i sina nationella EHFVF-program utveckla de lämpligaste medlen för att uppnå de mål
som fastställts i enlighet med de fyra prioriteringarna. Varje land har flexibilitet när det
gäller att fastställa reglerna för stödberättigande.

-

Det finns villkor och begränsningar för vissa typer av subventioner. EHFVFförordningen innehåller en förteckning över icke stödberättigande insatser för att undvika
negativa effekter på hållbarheten (t.ex. investeringar som ökar fiskekapaciteten).
Dessutom omfattas vissa kategorier av subventioner till fiskeflottan av särskilda regler för
stödberättigande för att se till att de är förenliga med den gemensamma fiskeripolitikens
bevarandemål (t.ex. kan en ny motor som installeras på ett fiskefartyg inte ha större effekt
än den som ersätts).

-

Resultatövervakning: Genomförandet av EHFVF övervakas genom output- och
resultatindikatorer. EU-länderna rapporterar om de framsteg som gjorts för att uppnå de
fastställda målen i deras program och diskuterar vid ett årligt översynsmöte med
kommissionen framstegen i genomförandet. Det gör det möjligt att upptäcka eventuella
genomförandeproblem tidigt och vid behov fastställa korrigerande åtgärder.

Hur bedömer kommissionen EHFVF-programmen innan de godkänns?
Inom ramen för delad förvaltning utarbetar varje EU-land ett enda nationellt program som
kommissionen godkänner efter en ingående bedömning. I bedömningen tar kommissionen
hänsyn till programmets bidrag till EHFVF:s gemensamma prioriteringar och till målen för
- motståndskraft,
- grön omställning,
- digital omställning,
- miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet,
- begränsning av och anpassning till klimatförändringar,
- utveckling av ett hållbart småskaligt kustfiske.
Kommissionen bedömer också programmen på grundval av havsområdesanalysen, ett
offentligt dokument som visar de största utmaningarna för varje havsområde när det gäller
den gemensamma fiskeripolitikens mål. Syftet med analysen är att ge EU-länderna
vägledning för att i sina program hantera vanliga utmaningar i respektive havsområde.
Hur struktureras de nationella EHFVF-programmen?
Ett nationellt EHFVF-program är en strategisk färdplan för offentliga investeringar mellan
2021 och 2027. Den beskriver skräddarsydda åtgärder för att möta de specifika utmaningar

som respektive EU-land har identifierat när det gäller EU:s gemensamma prioriteringar för
den marina biologiska mångfalden, havspolitiken och hållbart fiske och vattenbruk.
Det finns fyra huvudavsnitt i programmen:
-

Kartläggning av behov: Behoven utarbetas utifrån en analys av styrkor, svagheter,
möjligheter och hot.

-

Utarbetande av lämpliga åtgärder: EU-länderna beskriver specifika åtgärder för att
tillgodose sina behov med stöd från EHFVF.

-

Fastställande av mål för övervakning av genomförande och resultat: EU-länderna
fastställer mål baserade på output- och resultatindikatorer för att återspegla de förväntade
effekterna av de åtgärder som stöds av EHFVF.

-

Fördelning av ekonomiska medel mellan fondens specifika mål i enlighet med
programmets övergripande strategi.

Hur övervakas genomförandet av EHFVF?
EHFVF:s genomförande övervakas kontinuerligt på ett transparent sätt.
-

Två gånger per år rapporterar EU-länderna om värdena för de indikatorer som de valt ut i
sina EHFVF-program. Denna information sammanställs på EU-nivå och offentliggörs.

-

Fem gånger per år rapporterar EU-länderna om antalet utvalda projekt och deras
ekonomiska kostnader. Denna information sammanställs på EU-nivå och offentliggörs.
Den delas också upp efter tematiskt område.

-

Två gånger per år rapporterar EU-länderna om detaljerna för varje projekt och
stödmottagare. Kommissionen använder denna information för regelbunden ad hocrapportering.

-

Kommissionen diskuterar EHFVF:s genomförande med varje EU-land vid ett årligt
översynsmöte. Syftet med mötet är att ringa in potentiella problem i det nationella
EHFVF-programmet och vid behov vidta korrigerande åtgärder.

-

Senast den 30 juni 2029 ska varje EU-land ha utvärderat sitt EHFVF-program för att
bedöma dess effekter.

-

I slutet av 2024 och därefter i slutet av 2031 kommer kommissionen att utvärdera
ändamålsenligheten, effektiviteten, relevansen, samstämmigheten och EU:s mervärde vad
gäller EHFVF i dess helhet.

