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Europees Fonds voor Maritieme Zaken en
Visserij (EFMZV - ESI)
Budget

5,75 miljard euro (gedeeld beheer)
•
Duurzame ontwikkeling visserij, aquacultuur en visserijgebieden: 4,34 miljard euro
•
Controle- en handhavingsmaatregelen: 0,58 miljard euro
•
Gegevensverzameling: 0,52 miljard euro
•
Compensatie ultraperifere gebieden: 0,19 miljard euro
•
Opslagsteun: 0,04 miljard euro
•
Maatregelen Geïntegreerd Maritiem Beleid: 0,07 miljard euro
De medefinancieringspercentages van het EFMZV worden vastgelegd in het nationaal
operationeel programma.
0,65 miljard euro (direct beheer)

Looptijd

2014-2020

Voorgaande financieringsinstrumenten

Europees Visserij Fonds (EVF)

Geografisch bereik

EU-lidstaten

Doelgroep(en)

Alle juridische entiteiten

Legale basis

Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei
2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking
van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en
(EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees
Parlement en de Raad

Website

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/financial_assistance/index_en.htm

// abstract:

•
•
•
•

EU financiering

Het algemene doel van het EFMZV is het ondersteunen van het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en het Geïntegreerd
Maritiem Beleid (GMB). Het fonds is gestructureerd rond 4 centrale doelstellingen:
De bevordering van een concurrerende, ecologisch duurzame, economisch levensvatbare en maatschappelijk verantwoorde
visserij en aquacultuur
De bevordering van de uitvoering van het GVB
De bevordering van een evenwichtige en inclusieve territoriale ontwikkeling van de visserij- en de aquacultuurgebieden (de
bevordering van economische groei, sociale integratie, het scheppen van banen, etc.)
De bevordering van de ontwikkeling en de uitvoering van het GMB van de Europese Unie. Dit is het beleid van de Unie dat erop
gericht is een gecoördineerde en coherente besluitvorming tot stand te brengen met betrekking tot maritieme zaken en omvat
elementen zoals Marine Knowledge 2020, Maritieme Ruimtelijke Ordening, Geïntegreerd Maritiem Toezicht, Zeegebiedstrategieën,
etc.)

Het grootste deel van het EFMZV wordt verdeeld door de nationale overheid (gedeeld beheer) die op basis van een nationaal operationeel
programma bepaalt hoe het geld besteed zal worden (zie het nationaal operationeel programma 2014-2020 dat beschikbaar zal zijn
in de loop van 2015). In België is het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid het aanspreekpunt (website).
Voor maatregelen die onder direct beheer staan, stelt de Europese Commissie jaarlijks werkprogramma’s op (zie website voor
werkprogramma, lopende aanbestedingen en oproepen voor projectvoorstellen). De maatregelen die onder direct beheer staan,
kaderen grotendeels binnen het GMB.

