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HET EUROPEES FONDS VOOR MARITIEME ZAKEN
EN VISSERIJ
Mariene ecosystemen en uitdagingen zijn per definitie mondiaal van aard.
Visbestanden of plasticvervuiling houden geen rekening met grenzen. De
Europese Unie moet daarom binnen en buiten de eigen grenzen maatregelen
nemen voor de bescherming, de instandhouding en het duurzame gebruik van
onze zeeën. Samen met onze vissers en onze innovatieve maritieme sectoren
kunnen we onze oceanen weer gezond maken.
Karmenu Vella, Milieu, Maritieme Zaken en Visserij

WAAROVER GAAT
HET?
Het Europees Fonds voor maritieme
zaken en visserij (EFMZV) ondersteunt
een duurzame visserij en maritieme
sector, en bevordert de internationale
leiderspositie van de EU op het vlak
van duurzaam beheer van de oceanen.

WAAROM IS DIT EEN PRIORITEIT?
Omdat de zee meer dan twee derde van ons aardoppervlak beslaat, biedt zij
vele kansen om economische groei, werkgelegenheid en welvaart te stimuleren.
Maritieme activiteiten zoals visserij, aquacultuur, kusttoerisme, oceaanenergie
en “blauwe” biotechnologie doen de kustgemeenschappen groeien en bloeien
en vormen het sociale weefsel van de Europese maritieme regio’s.
Maar die economische activiteiten moeten zowel ecologisch als maatschappelijk
duurzaam zijn.

WELKE ACTIES WORDEN ONDERSTEUND?
Het EFMZV na 2020 heeft vier prioriteiten:

>
>

Een duurzame visserij en de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee bevorderen;

>
>

Een duurzame blauwe economie ontwikkelen en de welvaart van kustgemeenschappen bevorderen;

Bijdragen tot de voedselzekerheid in de Europese Unie door duurzame en concurrerende aquacultuur en
markten;

De internationale oceaangovernance versterken en veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën tot
stand brengen.

WAT BETEKENT DIT IN FINANCIËLE TERMEN?
In het voorstel voor de overkoepelende langetermijnbegroting van de Europese Unie wordt de steun voor de visserij en
het maritieme beleid voortgezet.
De voorgestelde EFMZV-begroting voor 2021-2027 bedraagt 6,14 miljard euro in lopende prijzen. De EFMZV-middelen
zijn verdeeld tussen gedeeld en direct beheer.

WAT IS ER NIEUW IN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE?
>

Vereenvoudiging en een bredere keuze voor de lidstaten opdat zij de steun gericht kunnen inzetten met het oog
op hun strategische prioriteiten, in plaats van te moeten kiezen uit een lijst van subsidiabele acties.

>

Beter afgestemd op de andere structuur- en investeringsfondsen van de EU. De algemene regels voor alle
fondsen zijn vastgesteld in de verordening gemeenschappelijke bepalingen.

>

Een grotere resultaatgerichtheid. Vissers zullen bijvoorbeeld alleen financiering krijgen als zij kunnen aantonen dat
ze hebben bijgedragen tot de instandhoudingsdoelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

>
>

Meer aandacht voor kleinschalige kustvissers met als doel hun duurzame visserijpraktijken te bevorderen.

>

Betere synergieën met ander EU-beleid, onder meer door bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering en
de Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie uit te voeren.

>

Steun voor veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde oceanen. Het EFMZV zal voor het eerst de
internationale verbintenissen en doelstellingen van de EU onderschragen. Daarnaast zal financiering beschikbaar zijn
voor samenwerking op het gebied van maritieme bewaking en kustwacht.

het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling voor investeringen in de blauwe economie en voor
zeegebiedstrategieën

>
>

Het Europees Sociaal Fonds voor de ontwikkeling van vaardigheden in de visserijsector en de maritieme sectoren

>

Het InvestEU-instrument, dat een belangrijke rol kan spelen bij de bevordering van financiële instrumenten en de
ondersteuning van een gericht investeringsplatform voor de blauwe economie.

Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, bv. door kleine en middelgrote ondernemingen te
ondersteunen bij het testen en toepassen van innovatieve oplossingen voor blauwe groei
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Buiten het EFMZV om is er ook sprake van synergieën met andere Europese financieringsmogelijkheden, bv.:
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OP WELKE ANDERE MANIEREN ZAL DE TOEKOMSTIGE
EU-BEGROTING EEN VERSCHIL MAKEN OP DIT GEBIED?
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Meer en bredere steun voor kustgemeenschappen. In vergelijking met de periode 2014-2020 wordt de steun voor
lokale partnerschappen uitgebreid naar alle sectoren van de blauwe economie.

