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Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) 

Hvad angår Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 

forlængede den forsinkede vedtagelse af EHFF-

forordningen (maj 2014) forhandlingsprocessen med 

medlemsstaterne, der blev afsluttet i december 2015. 

2015 og 2016 gik derfor med at fuldføre 

forhandlingerne af disse programmer og forberede 

gennemførelsen, herunder nedsættelsen af EHFF-

overvågningsudvalgene. I maj 2017 havde 17 

medlemsstater givet Kommissionen meddelelse om 

udpegelsen af myndigheder til forvaltning af fonden, 

hvilket er en forudsætning for indgivelsen af 

anmodninger om mellemliggende betalinger. 

Eftersom gennemførelsen af EHFF befandt sig i en 

tidlig fase i medlemsstaterne, indeholdt de første 

årlige gennemførelsesrapporter med frist den 31. maj 

2016 få oplysninger om de opnåede resultater. Som 

fastsat i forordningen om fælles bestemmelser for de 

europæiske struktur- og investeringsfonde 

udarbejdede Kommissionen i slutningen af 2016 den 

første fælles sammenfattende årsrapport til de andre 

institutioner med oplysninger om alle europæiske 

struktur- og investeringsfonde106. Denne rapport 

indeholder værdifulde oplysninger om niveauet for 

projektudvælgelsen, som er et vigtigt skridt i retning 

af en vellykket gennemførelse af investeringer på et 

senere tidspunkt. F.eks. sigter omkring 80 % af de 

planlagte EHFF-projekter i den pågældende periode 

mod at styrke små og mellemstore virksomheder 

(SMV'er) og øge flådens og akvakulturvirksomheders 

konkurrenceevne. Gennemførelsen er blevet iværksat 

forholdsvis langsomt, da der ved udgangen af 2015 

kun var fokus på udvikling af SMV'er i 10 % af de 

udvalgte projekter. Omkring 90 % af alle projekter 

udvalgt til støtte fra EHFF ved udgangen af 2015 

fremmer ressourceeffektivitet og beskyttelsen af 

miljø. De fleste af disse projekter har til formål at 

beskytte og genoprette den marine biodiversitet 

gennem en betydelig forøgelse af den fysiske kontrol 

af landinger og reduktion af mængden af uønskede 

fangster og således støtte gennemførelsen af den 

fælles fiskeripolitik.  

 

 

Partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri 

Partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri udgør 

et benchmark for tilrettelæggelse og regulering af 

eksterne fiskerflåders aktiviteter. De bidrager i 

væsentlig grad til forbedringen af fiskeriforvaltningen i 

udviklingslande gennem projekter inden for 

fiskeriforvaltning, -overvågning og -kontrol, 

videnskabelig kapacitet og forskning samt støtte til 

ikkeindustrielt fiskeri.  

Ved udgangen af 2016 var der i alt 14 protokoller til 

partnerskabsaftaler om bæredygtige fiskeri i kraft. 

Forhandlingerne om en fornyelse af protokollerne 

med Mauritius og Comorerne (undertegnelsen med 

sidstnævnte afhænger af de forbedringer, som landet 

skal foretage for at sikre overensstemmelse med 

lovgivningen om ulovligt, urapporteret og ureguleret 

fiskeri) er vel afsluttet, mens forhandlingerne med 

Guinea-Bissau og Gabon stadig er i gang. Endelig 

har Rådet vedtaget forhandlingsdirektiver for at indgå 

nye partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri med 

Tanzania, Kenya og Ghana. For disse tre lande er 

der som første skridt i forhandlingsprocessen 

gennemført eksterne evalueringer. 

Forpligtelsesbevillingerne i 2016 beløb sig til 

132 mio. EUR, hvoraf op til 98 % er blevet anvendt. 

Betalingsbevillingerne beløb sig til 130,3 mio. EUR, 

hvoraf kun op til 91 % er blevet anvendt. Dette 

skyldes primært visse forsinkelser i gennemførelsen 

af sektorstøtteprogrammer, der bidrager til 

bæredygtig udvikling af fiskerisektoren i visse EU-

partnerlande. 

 

Programmet for miljø- og klimaindsats (LIFE) 

I 2016 bidrog LIFE-programmet med 
315 mio. EUR til samfinansiering af 157 nye 

projekter i 23 medlemsstater, hvilket har 
foranlediget yderligere investeringer på 

236 mio. EUR
107

.  

Disse projekter vil påvise bedste praksis for miljø- og 

klimaindsats inden for en række temaer (f.eks. miljø 

og ressourceeffektivitet, tilpasning til klimaændringer, 

natur og biodiversitet, modvirkning af klimaændringer 

og klimaforvaltning og -information) og styrke 

formidlingen af denne knowhow i hele EU. Efter 

indførelsen af et specifikt delprogram for 

klimaindsatsen er der modtaget mere end 300 

ansøgninger til traditionelle projekter, der fokuserer 

på målene for klimaindsatsen, og 65 har modtaget 

finansiering på basis af resultaterne af de første to 

indkaldelser af forslag (2014 og 2015). 

Herudover blev 52 ved udgangen af 2015 afsluttede 

projekter fra 16 forskellige EU-medlemsstater tildelt 

LIFE-priser108. Projekterne omfatter en bred vifte af 

emner og temaer og blev udvalgt efter en række 
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