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Yttrande över Kommissionens förslag till förordning om
en europeisk havs- och fiskerifond KOM (2011) 408 slutlig
SMHIs kompetensområden omfattar ej fiskerifrågor. SMHI ställer sig i princip positiv
till förslaget om förordningen och har följande generella kommentarer.
Det är positivt att sträva mot ökad samordning av utnyttjande av hav och kust, fysisk
planering, övervakning och forskning.
Förslaget, samt pressreleaser och annan information på ECs webb ger dock en oklar
bild om vad som avses med och i vilken utsträckning fonden ska bidra till att
finansiera övervakningsprogram (integrerad havsövervakning), marin kunskapsinsamling, forskning, skydd av havsmiljön, fysisk planering, dataleveranser etc. och
på vilket sätt fonden ska samordnas med andra finansieringsmöjligheter för sådana
aktiviteter.
Det är bl.a. oklart vad som avses med integrerad havspolitik. Det är ej heller tydligt
vilka verksamhetsområden som här avses i formuleringar som t.ex. ”samordning på
havsområdesnivå” och ”integrerad förvaltning”.
Under punkten ”Strategisk programplanering” (sid. 9) står att EHFF kommer att
inriktas på långsiktiga mål för den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade
havspolitiken. De prioriteringar som sedan följer synes dock ha begränsad koppling
till det som senare statueras att ”Genom den nya förordningen erkänns det faktum att
alla frågor som rör Europas oceaner och hav är sammanlänkade…” (sid.12), till
integrerad havspolitik enligt uppräkning under punkt 4, (sid.12) och till punkt 74-79,
(sid. 22-23).

Generaldirektör Lena Häll Eriksson har beslutat i detta ärende som handlagts av Iréne
Lake. Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har deltagit vid den slutliga handläggningen.
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