Den Europæiske
Hav-, Fiskeri- og
Akvakulturfond
(EHFAF)
Ofte stillede spørgsmål

Mål, budget og ramme
Hvad er EHFAF?
EHFAF er en EU-fond, der løber fra 2021 til 2027. Den kanaliserer finansielle ressourcer fra
EU-budgettet til brug som støtte for EU's fælles fiskeripolitik, den integrerede havpolitik
og EU's dagsorden for international havforvaltning.
Den yder finansiel støtte til udvikling af innovative projekter, der sikrer, at akvatiske og
maritime ressourcer anvendes bæredygtigt.
Dette bidrager til at opfylde målene i den europæiske grønne pagt, køreplanen for EU's
miljø- og klimapolitikker.
Hvad er formålet med EHFAF?
Som global aktør på havområdet og en stor producent af fisk og skaldyr har EU et ansvar for
at beskytte havene og deres ressourcer og udnytte dem på bæredygtig vis. Det er også i EU's
socioøkonomiske interesse at sikre fødevareforsyningen, den maritime økonomis
konkurrenceevne og kystsamfundenes eksistensgrundlag.
EHFAF bidrager til at gøre fiskeriet bæredygtigt og bevare havets biologiske ressourcer. Dette
fører til:
• sunde, sikre og bæredygtigt forvaltede have og oceaner
• fødevaresikkerhed gennem levering af fiskevarer
• fremme af en bæredygtig blå økonomi.
Den bidrager også til at nå FN's verdensmål 14 ("bevare havene og bruge havene og de
marine ressourcer på bæredygtig vis"), som EU har forpligtet sig til.
EHFAF er imidlertid en lille fond og må derfor anvendes strategisk. Hver en euro, der
investeres, skal generere meget mere i form af kollektive fordele og fælles ressourcer.
EHFAF-midlerne bør derfor støtte investeringer, der repræsenterer en klar merværdi, navnlig
ved at afhjælpe markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer.
Offentlig støtte bør ikke overlappe med eller fortrænge privat finansiering eller fordreje
konkurrencen. Den bør snarere lette private investeringer, især i situationer hvor den private
sektor er rentabel, som den maritime økonomi generelt er.
Hvad er de vigtigste foranstaltninger, der støttes af EHFAF?
EHFAF støtter innovative projekter, der bidrager til bæredygtig udnyttelse og forvaltning af
akvatiske og maritime ressourcer.
Den fremmer navnlig:
-

bæredygtigt og kulstoffattigt fiskeri

-

beskyttelse af havets biodiversitet og økosystemer

-

udbuddet af sunde fisk og skaldyr af høj kvalitet til de europæiske forbrugere

-

den socioøkonomiske tiltrækningskraft ved og generationsskiftet i fiskerisektoren, navnlig
hvad angår kystfiskeri af mindre omfang

-

udvikling af en bæredygtig
fødevaresikkerheden

og

konkurrencedygtig akvakultur, der

-

forbedring af kompetencer
akvakultursektoren

og

arbejdsforholdene

-

kystsamfundenes økonomiske og sociale levedygtighed

-

innovation i den bæredygtige blå økonomi

-

maritim sikkerhed, der bidrager til et sikkert maritimt rum

-

internationalt samarbejde, der bidrager til sunde, sikre og bæredygtigt forvaltede have.

inden

for

bidrager

fiskeriet

og

til
i

Hvor stort er EHFAF's budget, og hvordan fordeles det?
EHFAF er programmeret for 2021-2027 med et budget på 6,108 mia. EUR.
Forvaltningen af programmet er delt mellem "delt forvaltning" og "direkte forvaltning":
•

delt forvaltning — 5,311 mia. EUR ydes gennem nationale programmer, der
medfinansieres af EU-budgettet og EU-landene

•

direkte forvaltning — Kommissionen yder 797 mio. EUR direkte.

Hvad er rammerne for EHFAF?
Under "delt forvaltning" forvaltes EHFAF gennem nationale programmer, der er godkendt
af Kommissionen. I dette tilfælde skitserer EU-landene i deres programmer, hvordan de bedst
kan opfylde fondens målsætninger. De identificerer foranstaltninger i overensstemmelse med
deres nationale strategi og udvælger støtteberettigede projekter i overensstemmelse med deres
egne kriterier.
EHFAF-forordningen indeholder imidlertid en liste over operationer, der ikke er
støtteberettiget, hvilket forhindrer enhver forringelse af fiskeriets bæredygtighed. Desuden er
visse investerings- og godtgørelsesordninger for fiskerflåden underlagt særlige betingelser for
at sikre, at de er i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks bevarelsesmål.
Under "direkte forvaltning" forvalter Kommissionen fonden direkte gennem
arbejdsprogrammer vedtaget af EHFAF-udvalget, som består af en ekspertgruppe udpeget af
EU-landene.

Horisontale betingelser
Hvilke betingelser er der indført for at sikre, at EHFAF er rettet mod tiltag med fælles
merværdi?
En række betingelser sikrer, at foranstaltninger med fælles merværdi prioriteres (f.eks.
beskyttelse af biodiversitet, bæredygtigt fiskeri, innovation, kollektiv organisation af fiskeriog akvakultursektoren, lokal udvikling) frem for individuelle investeringer med lavere
merværdi.
-

Der er fastsat et finansielt loft for 5 kategorier af individuelle investeringer på
fiskerfartøjer — tilsammen må de ikke overstige 15 % af det budget, der er afsat til hvert
EU-land — for at undgå at fortrænge ressourcer fra foranstaltninger med større merværdi.

-

Mindst 15 % af det budget, der er afsat til hvert EU-land, skal gå til 2 hjørnesten i den
fælles fiskeripolitik for at sikre tilstrækkelige ressourcer til, at deres mål kan nås, nemlig
i) fiskerikontrol og ii) indsamling af videnskabelige data til fiskeriforvaltning.

-

Satsen for den offentlige støtte afhænger af investeringens merværdi. Projekter med en
høj fælles merværdi (f.eks. innovation, kollektive støttemodtagere, offentlig adgang til
resultaterne) kan modtage op til 100 %, mens visse individuelle tilskud til flåden ikke må
overstige 40 %.

-

Støtte til investeringer om bord kan ikke ydes alene for at opfylde krav, der er
obligatoriske i henhold til EU-retten, bortset fra til visse former for udstyr, der anvendes
til fiskerikontrol. Tilskud bør tilskynde til adfærd, der rækker videre end blot at
overholde lovgivningen.

-

Visse tilskud er forbeholdt små og mellemstore fiskerfartøjer (dvs. med en længde på
under 24 m). De anvendes til at:
o udskifte eller modernisere motorer
o hjælpe unge fiskere med at erhverve et brugt fartøj for første gang
o øge fartøjets volumen for at forbedre sikkerheden, arbejdsforholdene eller
energieffektiviteten.
Større fartøjer er generelt mere rentable og bør bruge private midler til disse specifikke
investeringer.

Hvad sker der, hvis modtagerne af EHFAF-støtte eller EU-landene ikke overholder den
fælles fiskeripolitiks regler?
EHFAF-støtte ydes under forudsætning af, at reglerne i den fælles fiskeripolitik overholdes.
I tilfælde, hvor en støttemodtager begår en alvorlig overtrædelse (f.eks. ulovligt fiskeri), eller
et EU-land ikke overholder en specifik forpligtelse, afbrydes, suspenderes eller korrigeres
finansieringen.

Hvorfor er der behov for betingelser for investeringer i fiskerflåden?
Tilskud til investering i fiskerfartøjer kan øge deres fiskerikapacitet og dermed deres evne til
at fange fisk, hvilket kan føre til overfiskning. F.eks. kan et fartøj med større skrog og/eller
kraftigere motor fange fisk i længere tid i et højere tempo og tilbagelægge større afstande for
at gøre det og dermed øge presset på fiskebestandene.
Desuden er der strukturel overkapacitet i visse segmenter af fiskerflåden, hvilket betyder, at
for mange fartøjer fisker efter for få fisk. En forøgelse af fiskerikapaciteten i disse
segmenter ville medføre fortsat overfiskning.
EHFAF omfatter derfor beskyttelsesforanstaltninger for visse tilskud til flåden for at undgå
disse skadelige virkninger. Fartøjet skal f.eks. tilhøre et segment af fiskerflåden uden
strukturel overkapacitet, og der kan ikke ydes tilskud til at forøge fartøjets maskineffekt.
Det er imidlertid ikke alle tilskud til flåden, der er skadelige. Under passende betingelser kan
de bidrage positivt til miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, f.eks. investeringer
i fangstmetoder med lav miljøpåvirkning, sikkerhed om bord eller energieffektivitet. Disse
investeringer er berettiget til EHFAF-støtte.
Kan EHFAF yde skadelig fiskeristøtte?
Nej, EHFAF kan ikke yde skadelig fiskeristøtte.
FN's verdensmål 14.6 beskriver dette som "fiskeristøtte, der forårsager overkapacitet og
overfiskeri (...) og støtte, der bidrager til ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri". Dette har
EU forpligtet sig til at forbyde.
For at undgå denne form for støtte indeholder EHFAF-forordningen en liste over ikkestøtteberettigede operationer (f.eks. bygning af nye fiskerfartøjer, forøgelse af
fiskerfartøjers maskineffekt) og en række betingelser, der har til formål at forebygge
skadelige virkninger, herunder indirekte virkninger (f.eks. kan visse investeringer kun støttes i
fartøjskategorier uden strukturel overkapacitet).

Særlige støtteområder
Hvordan bidrager EHFAF til at beskytte/genoprette biodiversiteten?
Som led i den europæiske grønne pagt har EU vedtaget en biodiversitetsstrategi for bedre at
beskytte naturen og vende forringelsen af økosystemet. EHFAF er en vigtig bidragyder med
hensyn til at nå strategiens mål. Den hjælper navnlig med at:
-

fremme bæredygtige og kulstoffattige fiskeriaktiviteter med lav miljøpåvirkning
(f.eks. indsamling af videnskabelige data, der kan underbygge bæredygtig
fiskeriforvaltning, eliminering af uønskede fangster, beskyttelse af følsomme arter og
forbedring af fiskerfartøjers energieffektivitet)

-

beskytte og genoprette marin biodiversitet og marine økosystemer for at opnå en god
miljøtilstand (f.eks. ved at etablere og forvalte beskyttede havområder, gennemføre de
geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i havstrategirammedirektivet, og
beskytte arter i overensstemmelse med habitatdirektivet)

-

fremme den cirkulære økonomi (f.eks. ved at indsamle og genanvende tabte
fiskeredskaber og havaffald og øge værdien af affald fra fiskeri og akvakultur)

-

fremme en bæredygtig og energieffektiv akvakulturproduktion.

Hvordan bidrager EHFAF til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer inden for
fiskeriet og i akvakultursektoren?
EHFAF kan anvendes til at reducere fiskeriets og akvakultursektorens CO2-fodaftryk. Mulige
foranstaltninger omfatter:
-

innovation inden for CO2-effektiv teknologi til fremdrift af fiskerfartøjer (f.eks. forsøg
med brændstoffer med lavere kulstofindhold såsom flydende naturgas, flydende biogas
eller hybridelektrisk fremdrift og forberedende forskning i tankning med brint)

-

udskiftning eller modernisering af fiskerfartøjers motorer for at reducere deres CO2emissioner (under særlige betingelser for at undgå en forøgelse af maskineffekten og
dermed af fiskerikapaciteten)

-

forbedring af fiskerfartøjers energieffektivitet (f.eks. gennem bedre hydrodynamik)

-

udvikling af foderkilder til akvakultursektoren med mindre miljøpåvirkning

-

overgang til energieffektiv akvakulturproduktion (f.eks. anvendelse af vedvarende energi).

EHFAF hjælper også fiskeriet og akvakultursektoren med at tilpasse sig konsekvenserne af
klimaændringerne ved at:

-

finansiere indsamling af videnskabelige data med henblik på bedre at forstå, hvordan
klimaændringerne påvirker fiskeriforvaltningen (f.eks. med hensyn til virkningerne af
fiskebestandenes migration og invasive arter)
hjælpe akvakultursektoren med at blive mere modstandsdygtig over for klimaændringer
(f.eks. ved at diversificere produktionen til arter, der er mere modstandsdygtige over for
klimaændringer, håndtere uforudsete sygdomme/parasitter, der skyldes ændringer i
temperaturintervaller, og styrke modstandsdygtigheden over for ekstreme hændelser, tørke
og andre variable forhold).

I hvilket omfang bidrager EHFAF til at nå de klima- og biodiversitetsmål, der er fastsat i
EU's flerårige budget?
EU's budget for 2021-2027 (dvs. den "flerårige finansielle ramme") fastsætter udgiftsmål for
klima- og biodiversitetsmålene:
-

30 % af EU-budgettet er afsat til bekæmpelse af klimaforandringer.

-

I 2026 og 2027 skal 10 % af de årlige udgifter under budgettet bidrage til at bremse og
vende tabet af biodiversitet.

På trods af at EHFAF ikke omfatter et specifikt bindende mål for eller en øremærkning af
finansielle ressourcer til klima og biodiversitet, bidrager den aktivt til at nå de fælles mål, der
er fastsat i den flerårige finansielle ramme.
Kommissionen overvåger regelmæssigt EHFAF's bidrag i denne henseende ved hjælp af alle
tilgængelige data. Hvis der ikke gøres tilstrækkelige fremskridt med hensyn til at nå det
overordnede ambitionsniveau, vil Kommissionen aktivt samarbejde med EU-landene om at
vedtage afhjælpende foranstaltninger, herunder ændringer i deres EHFAF-program.
Hvordan bidrager EHFAF til at nå den fælles fiskeripolitiks mål?
Den fælles fiskeripolitik har til formål at sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteterne er
miljømæssigt bæredygtige på lang sigt og forvaltes på en måde, der er i overensstemmelse
med målene om at opnå økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige fordele og bidrage
til fødevareforsyningssikkerheden.
EHFAF støtter disse mål gennem en række primære tiltag, som omfatter:
-

fremme af bæredygtigt fiskeri på lang sigt (fremme af selektive fangstmetoder med lav
miljøpåvirkning og undgåelse af uønskede fangster)

-

tilvejebringelse af betingelser, der skal sikre fiskerisektorens konkurrenceevne

-

støtte til den strukturelle forvaltning af fiskeriet og fiskerflåderne (fjernelse af
flådeoverkapacitet, støtteforanstaltninger til bevarelse af havets biologiske ressourcer)

-

fremme af et effektivt marked for fiskevarer

-

bidrag til en rimelig levestandard i kystområder

-

indsamling af videnskabelige data til støtte for fiskeriforvaltningen

-

støtte til kontrol af fiskeriaktiviteter og fremme af en kultur med overholdelse for at sikre
lige konkurrencevilkår.

På hvilke betingelser støtter EHFAF investeringer om bord på fiskerfartøjer?
EHFAF kan støtte innovation og investeringer om bord på fiskerfartøjer for at nå den fælles
fiskeripolitiks mål. Denne støtte omfatter foranstaltninger, der forbedrer bæredygtigheden,
redskabernes
selektivitet,
sikkerheden, arbejdsforholdene, energieffektiviteten
og
fangstkvaliteten.
Der findes dog målrettede restriktioner for at sikre investeringernes bæredygtighed og
merværdi.
-

Anskaffelse af udstyr, der øger et fiskerfartøjs evne til at finde fisk, er ikke
støtteberettiget, fordi det ville hjælpe et fartøj med at blive alt for effektivt til skade for
bæredygtigheden.

-

Støtten må ikke øge et fartøjs fiskerikapacitet, medmindre det direkte skyldes en forøgelse
af bruttotonnagen (dvs. fartøjets volumen), der er nødvendig for at forbedre sikkerheden,
arbejdsforholdene eller energieffektiviteten.

-

Der kan ikke ydes støtte alene til opfyldelse af krav, der er obligatoriske i henhold til EUretten, bortset fra visse former for udstyr, der anvendes til fiskerikontrol. Tilskud bør
tilskynde til adfærd, der rækker videre end blot at overholde lovgivningen.

-

Der kan ikke ydes tilskud til investeringer om bord for fartøjer, der hovedsagelig har været
inaktive i de foregående 2 år, fordi investeringerne skal fokusere på aktive fartøjer.

-

Visse investeringer i fiskerflåden er underlagt særlige regler for støtteberettigelse for at
forhindre dem i at skabe overkapacitet eller medføre overfiskning. Navnlig er støtte til i)
unge fiskere for at hjælpe dem med at erhverve et brugt fartøj for første gang og ii)
udskiftning eller modernisering af et fartøjs motor underlagt betingelser. F.eks. skal
fartøjet tilhøre en del af fiskerflåden uden strukturel overkapacitet, og den nye eller
moderniserede motor må ikke have større effekt end den motor, der udskiftes.

Hvorfor er byggeri af nye fiskerfartøjer ikke berettiget til EHFAF-støtte? Er nye, moderne
fartøjer ikke sikrere og mere bæredygtige?
EU's støtte til bygning eller erhvervelse af nye fiskerfartøjer ophørte i 2004, fordi den havde
bidraget til en meget alvorlig situation med overkapacitet og overfiskning. Selv om nye
fartøjer er sikrere og mere effektive, kan de fange fisk i længere tid i et højere tempo og
tilbagelægge større afstande for at gøre det, hvilket øger presset på fiskebestandene.

Desuden har der ikke været noget markedssvigt, og der er ikke nogen kollektiv fordel, der
berettiger til offentlig støtte til bygning af nye fartøjer. Overordnet set er den europæiske
fiskerflåde rentabel, og der synes ikke at være noget problem med adgang til kredit for
fiskerisektoren. Der er derfor ingen grund til at bruge skatteydernes penge til at finansiere nye
fiskerfartøjer med henblik på individuel privat fortjeneste.
Reglerne i den fælles fiskeripolitik tillader bygning af nye fiskerfartøjer med private midler,
samtidig med at de søger at forhindre, at flådens fiskerikapacitet øges. Konkret skal enhver ny
fiskerikapacitet (målt i fartøjers maskineffekt og volumen), der tilgår flåden, kompenseres
ved, at mindst samme mængde kapacitet trækkes ud (f.eks. ved oplægning af gamle fartøjer).
Inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik har EU-landene således tilstrækkelig
fleksibilitet til at forvalte tilgang til og afgang fra deres flåder og til at imødekomme
fiskerisektorens investeringsbehov på en bæredygtig måde.
EHFAF kan støtte en forøgelse af fiskerfartøjers volumen (kvantificeret i
"bruttotonnage"). Hvilke betingelser er der på plads for at undgå overkapacitet, i
betragtning af at bruttotonnage er et parameter for fiskerikapacitet?
En forøgelse af et fiskerfartøjs volumen betyder, at det bliver større. Det kan forbedre
sikkerheden om bord, men kan også forøge et fartøjs evne til at fange og opbevare fisk og
dermed risikoen for overfiskning.
EHFAF støtter kun sådanne renoveringer, hvis de direkte sigter mod at forbedre
sikkerheden, arbejdsforholdene eller energieffektiviteten. Kun små og mellemstore
fartøjer (dvs. med en længde på under 24 m) kan modtage støtte.
Der er indført klare kontroller for at forhindre forøgelser af volumen, der fører til
overkapacitet og overfiskning.
-

En forøgelse af volumen er betinget af, at der efterfølgende installeres et anlæg eller
udstyr, der forbedrer sikkerheden, arbejdsforholdene eller energieffektiviteten (f.eks.
aptering til besætningen).

-

Det er kun muligt for fartøjskategorier, hvor der ikke er strukturel overkapacitet.

-

Der skal kompenseres ved, at mindst samme volumen trækkes ud af samme
fartøjskategori eller af en anden fartøjskategori i den nationale flåde, hvor der er
overkapacitet, (f.eks. ved at oplægge gamle fartøjer), således at flådens samlede kapacitet
ikke øges.

Hvordan kan EHFAF skabe betingelser for økonomisk levedygtigt og konkurrencedygtigt
fiskeri?
De vigtigste drivkræfter for rentabiliteten i fiskerisektoren er rigelige fiskebestande, stabile
priser på fisk, lave brændstofpriser, energieffektive fartøjer og kvalificerede fiskere. Nogle af
disse er eksterne faktorer, som ikke er afhængige af strukturelle investeringer.

EHFAF kan bidrage til de strukturelle
konkurrenceevne, f.eks. på følgende måder:

grundforudsætninger

for

rentabilitet

og

-

Den kan investere i fiskerfartøjer, navnlig for at øge energieffektiviteten og forbedre
kvaliteten af fangsterne. Lavere brændstofforbrug reducerer driftsomkostningerne, og fisk
af højere kvalitet hjælper med at holde markedspriserne stabile.

-

Den
kan
bidrage
til at
udvikle
kompetencer og
viden
gennem
gennemførlighedsundersøgelser,
rådgivningstjenester,
konsekvensanalyser
og
pilotprojekter, der udbredes i hele fiskerisektoren.

-

Den kan mobilisere private investeringer ved hjælp af finansielle instrumenter
(offentlige lån og garantier). Finansielle instrumenter er især velegnede til nye
investeringer, der forventes at være finansielt levedygtige, men som ikke modtager
tilstrækkelig finansiering fra markedskilder.

-

Dette kan hjælpe fiskerne med at diversificere deres indkomst og udvikle supplerende
aktiviteter i den lokale blå økonomi, f.eks. turisme, direkte salg, miljøtjenester og
kulturelle aktiviteter til søs.

Hvordan støtter EHFAF udviklingen af kompetencer?
Kompetenceudvikling er afgørende for fiskeriets, akvakultursektorens og den maritime
sektors konkurrenceevne. I den forbindelse kan EHFAF f.eks. støtte:
- rådgivningstjenester
- samarbejde mellem forskere og fiskere
- faglig uddannelse
- livslang læring
- fremme af social dialog
- videndeling.
Hvordan bidrager EHFAF til social velfærd og generationsskiftet i fiskeriet?
Den fælles fiskeripolitik har til formål at sikre en rimelig levestandard for personer, der er
afhængige af fiskeriaktiviteter. Dette er afgørende for at sikre generationsskiftet i fiskeriet.
Der er 3 hovedbetingelser for at gøre fiskeriet mere attraktivt:
• bæredygtig forvaltning af fiskeriaktiviteter og fiskerflåder på lang sigt, hvilket er
nødvendigt af hensyn til rentabiliteten
• gode arbejdsforhold om bord
• kompetencer på højt niveau.
EHFAF kan støtte investeringer til disse formål, f.eks. ved at:
-

fremme menneskelig kapital og kompetencer (f.eks. faglig uddannelse, livslang læring og
udveksling af viden og erfaring)

-

tiltrække unge mennesker
kommunikationstiltag

-

yde etableringsstøtte til unge fiskere, f.eks. ved at betale en andel af deres første
fiskerfartøj — ordning begrænset til køb af brugte små og mellemstore fartøjer (dvs. med
en længde på under 24 m)

-

forbedre sikkerheden og arbejdsforholdene om bord på fiskerfartøjer

-

forbedre kønsbalancen (f.eks. fremme af kvinders rolle i fiskerisamfund)

-

fremme arbejdsmarkedsrelationer med inddragelse af alle relevante interessenter.

til

fiskerisektoren

gennem

uddannelses-

og

Hvordan bidrager EHFAF til videnskabelig viden med henblik på at forbedre forvaltningen
af fiskeriet og havmiljøet?
Fiskeriforvaltningen er baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Den er
afhængig af harmoniserede, pålidelige og nøjagtige videnskabelige data.
Derfor stiller den fælles fiskeripolitik krav om, at EU-landene indsamler data om flåder og
deres fiskeriaktiviteter, navnlig biologiske fangstdata, og om fiskeriets potentielle indvirkning
på miljøet i det marine økosystem.
Med henblik herpå støtter EHFAF følgende foranstaltninger:
-

Den hjælper EU-landene med at indsamle og behandle data om flåder og
fiskeriaktiviteter i overensstemmelse med forordningen om rammen for
dataindsamling.

-

Den støtter tilvejebringelsen af videnskabelig rådgivning om fiskeriforvaltning.

-

Den støtter indsamling og forvaltning af data med henblik på at styrke bæredygtig
forvaltning af havmiljøet. Med henblik herpå finansierer EHFAF det Europæiske
Havobservations- og Datanetværk (EMODnet), der er oprettet for at gøre havdata
lettere tilgængelige for offentlige og private brugere. Disse data fremmer "maritim
fysisk planlægning" med henblik på at koordinere menneskelige aktiviteter på havet
på en bæredygtig måde. Den bidrager også til gennemførelsen af foranstaltninger til
beskyttelse af havets biodiversitet og marine økosystemer.

Hvordan bidrager EHFAF til at reducere uønskede fangster?
Et af den fælles fiskeripolitiks vigtigste mål er at reducere og undgå uønskede fangster.
Uønskede fangster omfatter fisk, der enten har lav markedsværdi eller ikke kan sælges, fordi
den fælles fiskeripolitiks regler ikke tillader fangst af dem, f.eks. hvis:
• de er under mindstemålet
• deres kvote er opbrugt
• de er beskadiget
• det er forbudt at fange dem.

Udsmid af uønsket fangst på havet udgør et betydeligt spild af havets biologiske ressourcer og
har en negativ indvirkning på fiskeriets finansielle levedygtighed.
Den fælles fiskeripolitik forpligter derfor fiskerfartøjer til at lande alle deres fangster
("landingsforpligtelsen"). Denne forpligtelse tilskynder fiskerne til at tilpasse deres
fiskerimønstre for at undgå spild af ressourcer. Faktisk medfører landing af uønskede
fangster, som fiskere ikke kan sælge i de normale salgskanaler, eller som har lav
markedsværdi, yderligere omkostninger og dermed økonomiske tab. Det vil gøre aktiviteten
mere rentabel at undgå uønskede fangster.
I den forbindelse er tilpasning af fangstmetoderne afgørende for at hjælpe fiskerne med kun
at fange de fisk, de fisker efter, og dermed helt eliminere uønskede fangster. Med henblik
herpå kan EHFAF støtte innovation og investeringer, der gør fangstmetoder og fiskeredskaber
mere selektive, med en særlig høj offentlig støttesats (100 %).
EHFAF-støtte kan også bidrage til at afbøde konsekvenserne af landingsforpligtelsen med
hensyn til uønskede fangster, der ikke kan undgås. I den forbindelse kan den bidrage til at
forbedre infrastrukturen i fiskerihavne med henblik på at:
- lette landing og opbevaring af uønskede fangster
- finde afsætningsmuligheder for uønskede fangster, men uden at skabe et struktureret
marked for disse fangster.
Disse foranstaltninger kan nyde godt af en offentlig støttesats på 75 %.
Hvordan bidrager EHFAF til at reducere flådeoverkapacitet?
Der er overkapacitet inden for visse fartøjskategorier, hvilket resulterer i overudnyttelse af
havets biologiske ressourcer.
Hvis der er strukturel overkapacitet, er rentabiliteten lav, fordi for mange fartøjer prøver at
fange for få fisk. For at undgå, at denne situation opstår, er en strukturel tilpasning af de
berørte fiskerflåder derfor nødvendig.
For at fjerne overkapacitet kræver den fælles fiskeripolitik, at EU-landene træffer særlige
foranstaltninger for at tilpasse antallet af fiskerfartøjer til de disponible ressourcer. Disse
foranstaltninger er baseret på en vurdering for hver fartøjskategori af balancen mellem
flådernes fiskerikapacitet og de fiskerimuligheder, de har til rådighed.
EHFAF kan i den forbindelse yde finansiel kompensation til fiskere, hvis de definitivt
indstiller deres fiskeriaktiviteter. Den fiskerikapacitet, der fjernes som følge af denne støtte,
fjernes således permanent fra flåden.
Endeligt ophør kan udføres enten ved at ophugge fiskerfartøjet eller ved at oplægge det og
ombygge det til andre aktiviteter. Ombygning til rekreativt fiskeri må dog ikke føre til et øget
pres på det marine økosystem.

Hvordan bidrager EHFAF til at kontrollere fiskeriet?
Det er yderst vigtigt, at EU-landene kontrollerer fiskeriet i deres farvande for at håndhæve
den fælles fiskeripolitik, forebygge ulovligt fiskeri og fremme en kultur for overholde lse
af reglerne i fiskerisektoren. Dette sikrer lige vilkår for fiskere i hele EU.
Med henblik herpå hjælper EHFAF EU-landene med at gennemføre den
fiskerikontrolordning, der er indført ved EU's kontrolforordning. Den kan navnlig støtte køb
af kontrolmidler, f.eks. droner og patruljefartøjer, som også kan bidrage til havovervågning og
kystvagtmissioner.
EHFAF støtter også investeringer i digitale værktøjer for at muliggøre gennemsigtig, effektiv
og brugervenlig fiskerikontrol og -overvågning, f.eks.:
- elektroniske fjernovervågningssystemer
- automatiseret dataanalyse
- radiofrekvensidentifikation
- kontinuerlig måling og registrering af maskineffekt
- kameraovervågning om bord.
Under hvilke betingelser kompenserer EHFAF fiskere for midlertidig indstilling af deres
aktiviteter?
Visse bevarelsesforanstaltninger under den fælles fiskeripolitik og visse ekstraordinære
omstændigheder gør det nødvendigt at indstille fiskeriet midlertidigt. I særlige tilfælde kan
EHFAF yde finansiel kompensation til fiskere for dette midlertidige ophør for at afhjælpe
deres økonomiske tab.
Der kan ydes kompensation, hvis aktivitetsophøret skyldes:
- foranstaltninger til bevarelse af havets biologiske ressourcer (f.eks. et midlertidigt
biologisk betinget fiskeristop for en given art og/eller i et givet område)
- en afbrydelse som følge af force majeure i anvendelsen af en partnerskabsaftale om
bæredygtigt fiskeri (dvs. en aftale, der er undertegnet mellem EU og et tredjeland, og som
giver EU-fiskerfartøjer mulighed for at fiske i det pågældende tredjelands farvande)
- en naturkatastrofe
- en miljøhændelse
- en sundhedskrise (herunder covid-19-pandemien).
Ophør som følge af bevarelsesforanstaltninger skal føre til en reduktion af fiskeriindsatsen
på grundlag af videnskabelig rådgivning for at sikre, at det rent faktisk bidrager til at beskytte
eller genoprette havets biologiske ressourcer.
Kompensationen for midlertidigt ophør af fiskeriaktiviteter skal være målrettet og bør ikke
erstatte fiskerflådernes strukturelle tilpasning, hvor der er behov for det. Den kan derfor ikke
ydes i mere end 12 måneder pr. fartøj i EHFAF's programmeringsperiode.
Hvorfor er opførelsen af nye fiskerihavne ikke berettiget til EHFAF-støtte?
Der er intet økonomisk behov for nye havne. EU's kystområder er allerede godt udstyret. Ny
kapacitet vil fortrænge aktiviteter fra eksisterende havne og dermed underminere deres
økonomiske levedygtighed.

Desuden er nye havne dyre, og EHFAF har et lille budget.
Derfor bør investeringerne fokusere på eksisterende infrastruktur.
Hvordan bidrager EHFAF til bæredygtig akvakultur?
Akvakultur bidrager til EU's potentiale til at producere fødevarer på et bæredygtigt grundlag
og spiller således en vigtig rolle med hensyn til at sikre fødevaresikkerheden og
fødevareforsyningen på lang sigt. Akvakultur kan også have andre formål end konsum, f.eks.
lægemidler og bioteknologi.
I henhold til den fælles fiskeripolitik skal hvert EU-land udarbejde en "flerårig national
strategisk plan", der skal fremme akvakulturens bæredygtighed, konkurrenceevne og
diversificering. EHFAF støtter de foranstaltninger, der er beskrevet i disse planer, f.eks. med
hensyn til:
- miljømæssig
bæredygtighed
(herunder
gennem
økologisk
akvakultur,
ressourceeffektivitet og naturforvaltningstjenester)
- produktive investeringer
- innovation
- diversificering af produktionen og aktiviteter
- udvikling af faglige kompetencer
- forbedring af arbejdsforholdene
- initiativer på folkesundhedsområdet
- akvakulturforsikring
- dyresundhed og -velfærd.
Hvordan bidrager EHFAF
akvakulturprodukter?

til

at

forbedre

markederne

for

fiskevarer

og

Fødevaresikkerheden og fødevareforsyningen er afhængige af effektive og velorganiserede
markeder for fiskevarer og akvakulturprodukter for at sikre gennemsigtighed, stabilitet,
kvalitet og diversitet i forsyningskæden samt forbrugeroplysning.
Med henblik herpå omfatter den fælles fiskeripolitik en "fælles markedsordning", som
officielt anerkender "producentorganisationer" som organer, der repræsenterer fiskeri- og
akvakulturproducenter.
Disse organisationer udvikler og gennemfører "produktions- og markedsføringsplaner" for
i fællesskab at håndtere deres medlemmers aktiviteter, navnlig for at hjælpe dem med at
matche udbuddet med efterspørgslen på markedet.
Den fælles markedsordning anerkender også "brancheorganisationer", der består af
forskellige kategorier af aktører inden for fiskeri og akvakultur, som koordinerer
markedsføringsaktiviteter i forsyningskæden (dvs. vertikal integration af producenter,
distributører og detailhandlere).

EHFAF støtter markedsføring af fiskevarer og akvakulturprodukter i overensstemmelse
med disse mål. Den kan navnlig bidrage til at:
- etablere producentorganisationer og gennemføre deres produktions- og
afsætningsplaner
- udvikle nye afsætningsmuligheder
- fremme sporbarhed og forbrugeroplysning
- tilføre produkter merværdi (f.eks. gennem mærkning vedrørende kvalitet,
bæredygtighed eller geografisk oprindelse)
- formidle markedskendskab i hele forsyningskæden.
På hvilke betingelser støtter EHFAF forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter?
Forarbejdningsindustrien spiller en vigtig rolle med hensyn til at sikre tilgængeligheden og
kvaliteten af fiskevarer og akvakulturprodukter.
EHFAF kan støtte målrettede investeringer i denne industri med henblik på at nå målene for
den fælles markedsordning.
For større virksomheder (dvs. større end små og mellemstore virksomheder) ydes støtten
gennem finansielle instrumenter (lån eller garantier). Direkte tilskud er forbeholdt små og
mellemstore virksomheder.
Hvordan styrker EHFAF fiskeriets og akvakulturens modstandsdygtighed?
Fiskeri og akvakultur er udsat for stigende økonomiske og miljømæssige risici som følge af
bl.a. covid-19-pandemien, klimaændringer og prisvolatilitet.
EHFAF kan hjælpe dem med at tilpasse sig denne foranderlige situation og lukke op for nye
forretningsmuligheder som måder at styrke deres modstandsdygtighed på.
De foranstaltninger, EHFAF navnlig kan støtte, er:
-

fremme af kollektiv organisation og kapacitetsopbygning med henblik på at udvikle
kollektive forretningsstrategier og dele viden (f.eks. etablering af producentorganisationer,
markedskendskab, rådgivningstjenester)

-

stimulering af markedsdrevet forskning og innovation med henblik på at udvikle nye
tjenester eller produkter med stort potentiale (f.eks. gennemførlighedsundersøgelser og
pilotprojekter, anvendt forskning til nye produkter og nye produktionsprocesser)

-

støtte til strukturelle investeringer, der forventes at være finansielt levedygtige, men
som ikke kan modtage tilstrækkelig finansiering fra markedskilder (centrale
investeringsområder: energieffektivitet, produktkvalitet, cirkulær økonomi)

-

diversificering af erhvervsaktiviteter og indtægtskilder (f.eks. supplerende aktiviteter i
den lokale blå økonomi, partnerskaber inden for lokalsamfund)

-

opgradering af kompetencer med henblik på at dække behovene i forbindelse med nye
forretningsmuligheder (f.eks. faglig uddannelse, mentorordninger for unge fiskere,
livslang læring, udveksling af viden og erfaringer)

-

styrkelse af markedsordningen for at tilføre merværdi til produkterne og udvikle nye
afsætningsmuligheder (f.eks. gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner, vertikal
integration af fiskeri- og akvakulturproducenter med distributører og detailhandlere i
brancheorganisationer)

-

forøgelse af fiskeri- og akvakultursektorens kapacitet til at styre risici og reagere på
uønskede hændelser (f.eks. gensidige fonde, forsikringsinstrumenter og kollektiv
forvaltning af miljørisici).

Hvordan støtter EHFAF fiskeriet og akvakultursektoren under covid-19-pandemien?
Hvis pandemien i væsentlig grad forstyrrer markederne for fiskevarer og akvakulturprodukter,
kan Kommissionen iværksætte en ekstraordinær midlertidig hasteforanstaltning for at
afbøde de umiddelbare økonomiske konsekvenser. En sådan foranstaltning gør det muligt for
fiskere og akvakulturbrugere at modtage økonomisk kompensation for deres økonomiske tab
og ekstraomkostninger. Kommissionen overvåger løbende situationen på markederne og vil
overveje alle nødvendige foranstaltninger, hvis der er tegn på væsentlige
markedsforstyrrelser.
EHFAF kan også hjælpe fiskeri- og akvakultursektoren med at tilpasse sig sundheds- og
hygiejnekrav, f.eks. gennem indkøb af personlige værnemidler.
Desuden kan den lette udviklingen af midlertidige alternative afsætningsmuligheder for at
kompensere for lukning af restauranter (f.eks. direkte salg til kunder).
På længere sigt kan EHFAF støtte investeringer i større modstandsdygtighed (se det
foregående spørgsmål for nærmere oplysninger).
Hvordan støtter EHFAF kystfiskeri af mindre omfang?
Kystfiskeri af mindre omfang udføres af i) fartøjer til havfiskeri og indlandsfiskeri med en
samlet længde på højst 12 m, som ikke anvender trukne fiskeredskaber (dvs. trawlredskaber),
og ii) fiskere til fods.
Denne sektor udgør næsten 75 % af alle fiskerfartøjer registreret i Unionen og næsten
halvdelen af al beskæftigelse i fiskerisektoren. Den spiller derfor en vigtig socioøkonomisk
rolle i lokale kystsamfund.
I den forbindelse har EHFAF særligt fokus på kystfiskeri af mindre omfang.
-

Projekter vedrørende kystfiskeri af mindre omfang kan støttes med en offentlig støttesats
på 100 %, bortset fra projekter vedrørende i) en ung fiskers første erhvervelse af et
fiskerfartøj, ii) udskiftning eller modernisering af en motor og iii) forøgelse af et
fiskerfartøjs volumen. Den maksimale sats for disse projekter er 40 %.

-

EU-landene skal tage hensyn til de særlige behov i forbindelse med kystfiskeri af mindre
omfang i deres EHFAF-programmer og i den forbindelse beskrive de foranstaltninger, der
er nødvendige for at udvikle det.

-

EU-landene skal bestræbe sig på at indføre forenklede procedurer for virksomheder, der
beskæftiger sig med kystfiskeri af mindre omfang, og som ansøger om EHFAF-støtte.

Hvordan støtter EHFAF regionerne i EU's yderste periferi?
Regionerne i den yderste periferi står over for særlige udfordringer, der er knyttet til deres
afsides beliggenhed, topografi og klima. De har imidlertid også særlige aktiver, de kan basere
udviklingen af en bæredygtig blå økonomi på.
I den forbindelse har EHFAF særligt fokus på disse regioner.
-

De berørte EU-lande (Frankrig, Portugal og Spanien) udarbejder en handlingsplan for
hver af deres regioner i den yderste periferi. Den udvikler en strategi for udvikling af
sektorer i den bæredygtige blå økonomi, herunder fiskeri og akvakultur. Der er afsat
finansielle ressourcer til at hjælpe med at gennemføre handlingsplanerne.

-

EHFAF kan yde økonomisk kompensation til operatører fra regionerne i den yderste
periferi for ekstraomkostninger i forbindelse med fiskeri efter eller opdræt, forarbejdning
eller afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter som følge af disse områders særlige
situation.

Projekter, der gennemføres i regionerne i den yderste periferi, kan nyde godt af en høj
offentlige støttesats (85 %).
Er fritidsfiskere berettiget til EHFAF-støtte?
-

Rekreativt fiskeri omfatter ikkekommercielt fiskeri, der udnytter havets biologiske ressourcer
til rekreation, turisme eller sport.
Fritidsfiskere er berettigede til støtte, for så vidt at deres projekter bidrager til at nå fondens
mål. De kan f.eks. deltage i tiltag, der beskytter havmiljøet, og i partnerskaber om bæredygtig
havturisme i lokalsamfund.
Hvordan bidrager EHFAF til at udvikle en bæredygtig blå økonomi?
Den blå økonomi dækker de traditionelle og fremspirende økonomiske aktiviteter i
forbindelse med oceaner, have, kyster og indre farvande. Den er afhængig af innovation og
investeringer i maritime virksomheder, der har potentiale til at skabe arbejdspladser og øge
udviklingen i lokale kystsamfund, f.eks. bioøkonomien, bæredygtige turismemodeller,
havbaseret vedvarende energi, innovativ skibsbygning og havnetjenester.
EHFAF fokuserer på grundforudsætningerne for udviklingen af en bæredygtig blå økonomi
og på at fjerne flaskehalse for at lette investeringer i nye markeder, teknologier og tjenester.

Den støtter navnlig:
- maritim forvaltning med henblik på at koordinere menneskelige aktiviteter til søs på
en bæredygtig måde (f.eks. gennem maritim fysisk planlægning)
- overførsel og anvendelse af forskning, innovation og teknologi i forbindelse med
private investeringer
- udvikling af maritime færdigheder
- formidling af data om havmiljøet og det maritime miljø og samfundsøkonomiske data
- udvikling af projektpipelines for at mobilisere private investeringer.
Hvordan støtter EHFAF lokale initiativer i kystsamfund?
Udviklingen af en bæredygtig blå økonomi spiller en central rolle for bevarelsen af lokale
kystsamfund.
I den forbindelse støtter EHFAF lokale partnerskaber på tværs af maritime sektorer for at
sætte samfundene i stand til at maksimere deres miljømæssige, kulturelle, sociale og
menneskelige ressourcer og udnytte de muligheder, som den blå økonomi byder på i deres
konkrete områder.
Under et værktøj, der kaldes "lokaludvikling styret af lokalsamfundet", opretter
interessenter fra lokalsamfundet en "lokal aktionsgruppe" med det formål at udvikle og
gennemføre en lokal strategi. Den udvikler kollektive initiativer i lille målestok og støtter
innovationer, der bidrager til at udvikle den lokale blå økonomi og beskytte havmiljøet.
De lokale partnerskaber sikrer en afbalanceret inddragelse og repræsentation af de relevante
interessenter på tværs af sektorer. De kan fokusere på traditionelle sektorer (f.eks. fiskeri,
akvakultur, turisme) og/eller fremme økonomisk diversificering gennem synergier med nye
maritime sektorer (f.eks. en blå bioøkonomi).
"Lokaludvikling styret af lokalsamfundet" er tilgængelig for alle lokalsamfund, hvor den blå
økonomi har potentiale til at skabe økonomiske muligheder, herunder i indlandsområder.
Hvordan støtter EHFAF EU's dagsorden for international havforvaltning?
60 % af verdens have ligger uden for nationale jurisdiktioner. Dette indebærer et fælles,
internationalt ansvar for at forvalte dem.
I den forbindelse sigter EU mod at fremme en bedre havforvaltning på bilateralt, regionalt og
multilateralt plan inden for følgende områder:
- bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
- nedbringelse af det menneskelige pres på havene
- skabelse af betingelser for en bæredygtig blå økonomi
- styrkelse af den internationale havforskning.
Dette bidrager til at opfylde FN's verdensmål 14 ("bevare og sikre bæredygtig brug af verdens
have og deres ressourcer") ved at sikre, at havene er sunde og sikre, og at de forvaltes
bæredygtigt.

EHFAF støtter foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af internationale
processer, aftaler og institutioner, som regulerer og forvalter menneskelige aktiviteter i havene
(f.eks. inden for rammerne af FN's havretskonvention).
Hvordan bidrager EHFAF til samarbejde om maritim sikkerhed og mellem kystvagter?
Grænsebeskyttelse og maritim sikkerhed er afgørende for at skabe sikre betingelser for den
maritime økonomi og forhindre ulovlig adfærd, der skader havmiljøet.
I den forbindelse støtter EHFAF samarbejde om havovervågning og mellem kystvagter under
den fælles ramme for informationsudveksling (CISE), som letter informationsudvekslingen
mellem offentlige myndigheder, der er involveret i havovervågning, på tværs af EU-landene
og EU-institutionerne.

Gennemførelse og overvågning
Hvad er satsen for EHFAF-støtte (under "delt forvaltning")?
Den maksimale standardsats for offentlig støtte til støttemodtagerne er 50 %.
Der er dog undtagelser afhængigt af projektets merværdi.
Eksempler:
-

Der er en lavere sats (40 %) for visse individuelle investeringer i fiskerfartøjer

-

Der er en højere sats (op til 100 %) for projekter, der kombinerer innovation,
kollektiv interesse og kollektive støttemodtagere, samt for projekter, der vedrører
beskyttelse af havets biodiversitet.

-

Fiskere, der driver kystfiskeri af mindre omfang, kan modtage 100 % til de fleste
af deres projekter.

Den maksimale medfinansieringssats (dvs. den andel, som EHFAF betaler af de samlede
offentlige udgifter til et projekt) er 70 % undtagen for kompensation af ekstraomkostninger i
regionerne i den yderste periferi, hvor den er 100 % (se spørgsmålet om regionerne i den
yderste periferi).
I hvilket omfang er EHFAF enklere end sin forgænger, som dækkede 2014-2020 (Den
Europæiske Hav- og Fiskerifond)?
Den tidligere fond var baseret på en præcis og stringent beskrivelse af
finansieringsmuligheder og regler for støtteberettigelse ("foranstaltninger"). Dette gjorde det
kompliceret for EU-landene og støttemodtagerne at gennemføre dem.
EHFAF er baseret på en enklere struktur uden strenge foranstaltninger ved hjælp af følgende
tilgange:
-

Den har fire prioriteter, der beskriver det overordnede anvendelsesområde for støtte i
overensstemmelse med målene for den fælles fiskeripolitik, den integrerede havpolitik og
EU's dagsorden for international havforvaltning, nemlig at:
(1) fremme bæredygtigt fiskeri og genopretning og bevarelse af havets biologiske
ressourcer
(2) fremme bæredygtige akvakulturaktiviteter og forarbejdning og afsætning af
fiskevarer og akvakulturprodukter og dermed bidrage til f ødevaresikkerheden i
Unionen
(3) muliggøre en bæredygtig blå økonomi i kyst-, ø- og indlandsområder og f remme
udviklingen af fisker- og akvakultursamfund

(4) styrke den internationale havforvaltning og sikre, at have og oceaner er sikre o g
rene og forvaltes bæredygtigt.
-

Hver prioritet omfatter specifikke mål, som i store træk beskriver det operationelle
anvendelsesområde for støtten på tematiske områder (f.eks. beskyttelse af biodiversitet,
fremme af bæredygtig akvakultur og indsamling af videnskabelige data).

-

Der er begrænsede regler for støtteberettigelse på EU-plan. Det er op til EU-landene i
deres nationale EHFAF-programmer at udvikle de mest hensigtsmæssige midler til at nå
de mål, der er fastsat i overensstemmelse med de fire prioriteter. De har fleksibilitet med
hensyn til at fastsætte reglerne for støtteberettigelse.

-

Der er betingelser og begrænsninger for visse typer subsidier. EHFAF-forordningen
indeholder en liste over ikkestøtteberettigede operationer for at undgå virkninger, der er til
skade for bæredygtigheden (f.eks. investeringer, der øger fiskerikapaciteten). Desuden er
visse kategorier af tilskud til fiskerflåden underlagt specifikke regler for støtteberettigelse
for at sikre, at de er i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks bevarelsesmål
(f.eks. må en ny motor, der installeres i et fiskerfartøj, ikke have større effekt end den, den
erstatter).

-

Resultatovervågning: Gennemførelsen af EHFAF overvåges ved hjælp af output- og
resultatindikatorer. EU-landene rapporterer om de fremskridt, der gøres med hensyn til at
nå de mål, der er fastsat i deres programmer, og på et årligt statusmøde drøfter de med
Kommissionen de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen. Dette gør det muligt at
opdage potentielle gennemførelsesproblemer på et tidligt tidspunkt og om nødvendigt
identificere afhjælpende foranstaltninger.

Hvordan vurderer Kommissionen EHFAF-programmerne, inden den godkender dem?
Under "delt forvaltning" udarbejder hvert EU-land et enkelt nationalt program, som
Kommissionen godkender efter en tilbundsgående vurdering. I denne vurdering tager
Kommissionen hensyn til programmets bidrag til EHFAF's fælles prioriteter og til målene for:
- modstandsdygtighed
- grøn omstilling
- digital omstilling
- miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed
- modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer
- udvikling af bæredygtigt kystfiskeri af mindre omfang.
Kommissionen vurderer også de programmer, der er baseret på Sea Basin Analysis, et
offentligt dokument, hvori de vigtigste udfordringer for hvert havområde med hensyn til den
fælles fiskeripolitiks mål udpeges. Analysen har til formål at vejlede EU-landene i
håndteringen af fælles udfordringer for havområder i deres programmer.
Hvordan er de nationale EHFAF-programmer struktureret?
Et nationalt EHFAF-program er en strategisk køreplan for offentlige investeringer mellem
2021 og 2027. Det beskriver skræddersyede foranstaltninger til at imødegå de specifikke

udfordringer, som det pågældende EU-land har identificeret, for så vidt angår EU's fælles
prioriteter for havets biodiversitet, havpolitik samt bæredygtigt fiskeri og bæredygtig
akvakultur.
Programmerne indeholder fire hovedafsnit:
-

Identifikation af behov: Disse understøttes af en analyse af styrker, svagheder,
muligheder og trusler.

-

Udvikling af passende foranstaltninger: EU-landene beskriver
foranstaltninger, der kan imødekomme deres behov med støtte fra EHFAF.

-

Fastsættelse af mål til overvågning af gennemførelsen og resultaterne: EU-landene
fastsætter mål baseret på output- og resultatindikatorer, der afspejler de forventede
virkninger af de foranstaltninger, der støttes af EHFAF.

-

Fordelingen af de finansielle ressourcer på tværs af fondens specifikke mål i
overensstemmelse med programmets overordnede strategi.

specifikke

Hvordan overvåges gennemførelsen af EHFAF?
EHFAF's gennemførelse overvåges løbende på en gennemsigtig måde.
-

To gange om året rapporterer EU-landene værdierne for de indikatorer, der er udvalgt i
deres EHFAF-programmer. Disse oplysninger samles på EU-plan og gøres offentligt
tilgængelige.

-

5 gange om året rapporterer EU-landene antallet af udvalgte projekter og deres finansielle
omkostninger. Disse oplysninger samles på EU-plan og gøres offentligt tilgængelige. De
opdeles også efter tematiske områder.

-

To gange om året rapporterer EU-landene hvert projekts og hver støttemodtagers
karakteristika i detaljer. Kommissionen anvender disse oplysninger til regelmæssig ad
hoc-rapportering.

-

Kommissionen drøfter gennemførelsen af EHFAF med hvert EU-land på et årligt
statusmøde. Dette møde har til formål at identificere potentielle problemer i det nationale
EHFAF-program og korrigerende foranstaltninger, hvis sådanne er nødvendige.

-

Senest den 30. juni 2029 vil hvert EU-land evaluere sit EHFAF-program for at vurdere
dets virkning.

-

Inden udgangen af 2024 og derefter inden udgangen af 2031 vil Kommissionen evaluere
EHFAF's effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og EU-merværdi som
helhed.

