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Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 

Forslaget om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF) (KOM (2011) 804), som skal 
afløse den nuværende EU Fiskerifond (EFF), er et centralt element i reformpakken for den 
fælles fiskeripolitik. Den foreslåede forordning vil stille 6 567 mio. EUR til rådighed til støtte 
for: 1) udvikling af fiskeri, akvakultur og fiskeriområder, 2) kontrol og håndhævelse, 3) 
indsamling af data, 4) integreret havpolitik og 5) udvikling af tekniske og administrative 
midler til støtte for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik.

Den fælles fiskeripolitik gennemgår i øjeblikket en meget tiltrængt reform, og EMFF skal 
være udarbejdet til at understøtte den nye fælles fiskeripolitik for at sikre et bæredygtigt 
fiskeri. Reformen af den fælles fiskeripolitik og dens finansielle instrument byder på en 
kritisk mulighed for at eliminere subsidier, som bidrager til overfiskeri, og anvende dem til at 
støtte overgangen til ægte bæredygtigt fiskeri og opnåelse af sunde marine økosystemer.

Europas fiskepladser var engang blandt de mest produktive i verden, men tredive års fælles 
fiskeripolitik (FFP) har resulteret i en alvorlig reduktion af fiskebestande, forringelse af 
økosystemer, og skader på arter, levesteder og lokaliteter (63 % af de anslåede bestande i 
Atlanterhavet er overfiskede, 82 % af de anslåede bestande i Middelhavet og fire ud af seks 
anslåede bestande i Østersøen). Europa-Kommissionen har anerkendt, at overkapacitet er en 
af hovedårsagerne til overfiskeri, og erkender, at subsidier har bidraget til denne ubalance ved 
kunstigt at opretholde overskydende fiskekapacitet. Den Europæiske Revisionsrets rapport fra 
2011 bekræfter dette, og konstaterer, at flådens overkapacitet er årsagen til nedfiskningen af 
fiskebestandene samt at den truer velfærden i vores have og fiskersamfundenes 
levedygtighed.

Forslaget kombinerer finansielle ressourcer til fiskeri og akvakulturforanstaltninger samt til 
kontrol og håndhævelse, dataindsamling og den integrerede havpolitik. Integrationen af disse 
tidligere individuelle finansieringslinjer i ét finansielt instrument kan forenkle 
administrationen gennem ensartede regler og procedurer og bidrage til en mere effektiv 
fordeling af de tilgængelige ressourcer.

Forslaget forpligter sig til at sikre, at finansieringen kun vil være tilgængelig for 
medlemsstater i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks mål og regler, herunder 
navnlig kontrolforpligtelserne, IUU-forordningen og dataindsamlingsforpligtelserne, mens det 
også gør støtte til operatører betinget af overholdelsen af den fælles fiskeripolitik Forslaget 
indeholder en lang række foranstaltninger, som kan bidrage til at bringe EU-fiskerisektoren på 
en mere bæredygtig kurs, herunder foranstaltninger til fremme af menneskelig kapital og 
social dialog med henblik på at fremme diversificering og jobskabelse samt etablere og 
administrere lokale bottom up-initiativer til støtte for fiskeriområder, lokale 
udviklingsstrategier og lokale partnerskaber.

Forslaget omfatter også foranstaltninger til understøttelse af biodiversitet, herunder styring, 
genoprettelse og overvågning af Natura 2000-områder og beskyttede havområder. Det 
udelukker økonomisk støtte til opførelse af nye havne, nye landingssteder eller nye 
auktionshaller samt støtte til motorudskiftning, hvilket er et skridt fremad i retning af at fjerne 
forbindelsen mellem fiskerisubsidier og overkapacitet. Endelig indeholder forslaget 
bestemmelser, som vil øge gennemsigtigheden og den offentlige information, forbedre 
dataindsamlingen og -overførslen samt kontrollen og håndhævelsen, om end systemet ikke er 



DT\898796DA.doc 3/3 PE487.717v01-00

DA

skræddersyet til regionale/lokale betingelser.

Men forslaget forsømmer at foretage den meget nødvendige strukturelle ændring, der sikrer, 
at offentlig støtte udelukkende anvendes til at sikre bæredygtigt fiskeri. I virkeligheden kunne 
størstedelen af de disponible midler igen blive afsat til foranstaltninger, som ofte kun gavner 
en håndfuld enkelte aktører i stedet for hele fiskerisektoren eller samfundet som helhed. Der 
tages kun begrænset hensyn til småfiskeri, ikkeindustrielt kystfiskeri samt til en forandring i 
retning af en økosystembaseret tilgang.

Forslaget omhandler ikke støttebidrag til opretholdelse af den eksisterende overkapacitet, og 
det burde gøre finansiering til flåder, fartøjer og redskaber betinget af en tilstrækkelig 
vurdering af fiskerikapaciteten i forhold til de disponible fiskerimuligheder. Forslaget 
omfatter også støtte til at etablere systemer for omsættelige fiskekvoteandele, mens mange 
aktører og medlemsstater er modstandere af obligatoriske omsættelige fiskekvoteandele som 
en enkeltløsning. Enhver støtte, der har til formål at indføre systemer til forvaltning af 
fiskerirettigheder, bør være målrettet systemer ledet af eller med medforvaltning fra 
interesseparternes side fiskeritype for fiskeritype.

Støtten til investeringer om bord eller i havne med henblik på at udnytte uønskede fangster af 
kommercielle bestande eller deres markedsføring vil undergrave de ønskede virkninger af en 
landingspligt og til at fiske på en mere målrettet, selektiv og bæredygtig måde. Der bør stilles 
finansiering til rådighed for at mindske dødeligheden af uønsket fangst, f.eks. gennem 
forskning i mere selektive og miljøvenlige redskaber/metoder og ikke for markedsføringen af 
uønskede fangster.

Endelig indeholder forslaget en række foranstaltninger, som vil fremme og udvikle akvakultur 
på må og få uden at håndtere de miljømæssige og sociale hensyn.


