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Internremiss avseende ”Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
508/2014” 

Yttrandet har på rektors uppdrag utarbetats av Områdesnämnden för naturvetenskap. Ärendet 
har beretts av forskare Henrik Svedäng vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. 

 

Förslagen till ny förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 föranleds av 
Förenade kungarikets utträde ur EU. Syftet med förslagen är att inrätta Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EHFF) för perioden 2021–2027. Den fonden syftar till att rikta medlen från 
unionens budget till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken (GFP), unionens havspolitik 
och unionens internationella åtaganden på området världshavsförvaltning, i synnerhet inom 
ramen för Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

Denna finansiering anses ”central för att skapa hållbara fisken och för bevarandet av marina 
biologiska resurser, för att få livsmedelstrygghet genom försörjningen med fiskeriprodukter, 
för att en hållbar blå ekonomi ska kunna växa och för att få sunda, säkra, trygga, rena och 
hållbart förvaltade hav och oceaner”. 

Förslaget anses vidare inte stå i strid med EU:s rättspraxis, men det framgår inte om förslagen 
likväl skulle kunna vara i konflikt med internationella avtal inom t.ex. 
Världshandelsorganisationen (WTO,  World Trade Organization). 

Den föreslagna budgeten för EHFF uppgår i löpande priser till 6 140 000 000 EUR (d.v.s. 
motsvarande ca 60 miljarder SEK). EHFF:s resurser är uppdelade mellan delad förvaltning, 
direkt förvaltning och indirekt förvaltning. Totalt avsätts 5 311 000 000 EUR för stöd inom 
ramen för delad förvaltning och 829 000 000 EUR för stöd inom ramen för direkt och indirekt 
förvaltning.  

I förslagstexten anges att ”EHFF har till syfte att stödja uppnåendet av den gemensamma 
fiskeripolitikens miljömål, ekonomiska och sociala mål samt sysselsättningsmål, främja 








