
De 22 initiativer: 

Beskyttede havområder 

1. EU vil afsætte 4 mio. EUR til at støtte et sammenhængende og velforvaltet netværk af beskyttede 

havområder i Middelhavet i 2019. 

2. EU vil årligt investere 4,1 mio. EUR i sit satellitbaserede overvågningsprogram (Copernicus) for 

bedre at kunne forstå og modellere store rovdyrs og havpattedyrs fødenet. 

3. EU vil sammen med sekretariatet for gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet afsætte 

9,2 mio. EUR til støtte for gennemførelsen af de regionale havkonventioner (RSC'er) i AVS-landene 

(Cartagena, Abidjan, Nairobi, Noumea).  

4. EU vil inden for rammerne af det vestindiske regionale OLT-program afsætte 16,5 mio. EUR til at 

fremme bæredygtig forvaltning af havets biodiversitet, styrke overvågningen og forbedre 

foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt fiskeri og forurening af kyst- og havøkosystemer.  

5. EU vil bruge 10 mio. EUR på at fremme integreret forvaltning af havområder i forbindelse med 

bæredygtig udvikling af lokalsamfund. 

Klimaforandringer 

6. EU har i 2019 afsat 12,8 mio. EUR til overvågning af havisen og klimaet i Arktis og Antarktis ud 

over de årlige 2 mio. EUR til Copernicus-programmet.  

7. EU vil i 2019 tildele 9,9 mio. EUR til det fælles Stillehavsinitiativ om biodiversitet, klimaændringer 

og modstandsdygtighed. 

Bæredygtigt fiskeri 

8. EU vil styrke effektiviteten af de 18 regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er) og 

RFFO'er for tun, som EU deltager i, ved at bruge 10,6 mio. EUR i 2019 på at forbedre forvaltning, 

forskning og kapacitetsopbygning og til at øge overholdelsen. 

9. EU vil i 2019 bidrage med 725.000 EUR til FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation for at fremme 

den globale indsats for at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. 

10. EU vil i 2019 afsætte 40 mio. EUR til at støtte bæredygtige fiskeri- og akvakulturværdikæder i 

AVS-landene.  

Havforurening 

11. EU vil i 2019 yde et bidrag på 800.000 EUR til sporing og reaktion på olieforurening. 

12. Europa-Kommissionen vil bidrage til bekæmpelse af havforurening ved at fremme reduktionen af 

affald, der produceres om bord på skibe, og håndtere affald på en bæredygtig og miljømæssigt 

forsvarlig måde. 

13. EU annoncerede, at de lande, der grænser op til Middelhavet, og Europa Kommissionen på 

ECOMONDO-handelsmessen i Italien den 7. november 2019 vil lancere et pilotinitiativ for et plastfrit 

og sundt Middelhav.  

Bæredygtig blå økonomi 

14. EU vil investere 2,3 mio. EUR i en bæredygtig udvikling af havenergisektoren. 



15. EU vil iværksætte en investering på 22,86 mio. EUR i 2019 for at fremme bæredygtig blå vækst i 

EU. 

16. EU har allerede afsat 75 mio. EUR til investeringer i virksomheder i den blå økonomi, der bidrager 

til at nå målene om f.eks. lave kulstofemissioner, den cirkulære økonomi og bevarelse af 

økosystemer. 

17. EU har allerede bidraget med 35 mio. EUR til gennemførelsen af små udviklingsøstaters strategi 

for fremskyndede foranstaltninger ved at støtte beskyttelse, forvaltning og bæredygtig udnyttelse af 

havets og kysternes biodiversitet. 

18. EU vil investere mere end 600.000 EUR i de næste to år for at styrke det videnskabelige 

vidensgrundlag, der ligger til grund for politikken om den blå økonomi. 

19. EU vil i 2020 investere over 250 mio. EUR som en del af Horisont 2020-rammeprogrammet for 

forskning og innovation.  

20. EU vil lancere et ungdomsforum for hele Atlanterhavet ved forskningsarrangementet d. 6.-7. 

februar 2020 i Bruxelles.  

21. EU vil årligt bruge 6,5 mio. EUR på at støtte fælles maritime sikkerhedsoperationer til søs med 

Frontex og partnerlande i Det Indiske Ocean, Vestafrika og Centralafrika. 

22. EU vil bruge 28 mio. EUR på et program som skal forbedre havne- og navigationssikkerhed i det 

østlige og sydlige Afrika og i Det Indiske Ocean. 

 


