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FONDUL EUROPEAN PENTRU AFACERI MARITIME ȘI
ACTIVITĂȚI PESCĂREȘTI
Ecosistemele și provocările maritime sunt globale prin natura lor. Stocurile de
pește sau poluarea cu plastic nu țin cont de frontiere. Prin urmare, Uniunea
Europeană trebuie să acționeze pe plan intern și extern pentru a asigura
protejarea, conservarea și utilizarea durabilă a mărilor noastre. Împreună cu
pescarii noștri și industriile noastre maritime inovatoare putem să restabilim
sănătatea oceanelor noastre.
Karmenu Vella, mediu, afaceri maritime și activități pescărești

CE ESTE?
Fondul european pentru afaceri maritime
și activități pescărești (FEAMAP) sprijină
sustenabilitatea sectorului pescăresc
și a celui maritim la nivelul UE, precum
și rolul UE ca lider internațional în
gestionarea sustenabilă a oceanelor.

DE CE ESTE ACEST SUBIECT
O PRIORITATE?
Acoperind mai mult de două treimi din planeta noastră, mările au potențialul
de a stimula creșterea economică, crearea de locuri de muncă și prosperitatea.
Activitățile maritime, cum ar fi pescuitul, acvacultura, turismul din zonele de
coastă, energia oceanelor, biotehnologia „albastră” și alte aspecte contribuie
la prosperitatea comunităților costiere și alcătuiesc structura socială bogată
a regiunilor maritime ale Europei.
În același timp, aceste activități economice trebuie să se desfășoare într-un
mod care să fie sustenabil atât din punct de vedere ecologic, cât și social.

CE TIPURI DE ACȚIUNI VOR FI FINANȚATE?
FEAMAP pentru perioada de după 2020 se va concentra pe patru priorități:

>
>

promovarea activităților pescărești sustenabile și conservarea resurselor biologice marine;

>
>

facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile și stimularea prosperității comunităților costiere;

contribuția la securitatea alimentară în Uniunea Europeană prin intermediul unei acvaculturi și a unor piețe
sustenabile și competitive;

consolidarea guvernanței internaționale a oceanelor și asigurarea siguranței, securității, curățeniei și gestionării
sustenabile a mărilor și oceanelor.

CARE SUNT IMPLICAȚIILE FINANCIARE?
Propunerea pentru bugetul general pe termen lung al Uniunii Europene prevede un sprijin continuu pentru politicile
privind sectorul pescăresc și afacerile maritime.
Bugetul propus pentru FEAMAP se ridică la 6,14 miliarde EUR în prețuri curente, pentru perioada 2021-2027. Resursele
FEPAM sunt, în principal, împărțite între gestiunea partajată și gestiunea directă.

O mai bună aliniere cu celelalte fonduri structurale și de investiții ale Uniunii Europene. Normele aplicabile
tuturor fondurilor sunt prevăzute într-un regulament privind „dispozițiile comune”.

>

Un accent mai mare pus pe rezultate. De exemplu, pescarii vor beneficia de finanțare numai dacă demonstrează
că au contribuit la îndeplinirea obiectivelor de conservare ale politicii comune în sectorul pescăresc.

>

Un accent mai mare pus pe micii pescari din zonele costiere cu scopul de a încuraja practicile de pescuit
sustenabile ale acestora.

>

Un sprijin mai consistent și mai extins pentru comunitățile costiere. În comparație cu perioada 2014-2020,
sprijinul pentru parteneriatele locale este extins pentru a acoperi toate sectoarele economiei albastre.

>

Sinergii sporite cu alte politici ale UE, cum ar fi contribuția la lupta împotriva schimbărilor climatice și la
implementarea Strategiei UE pentru materiale plastice într-o economie circulară.

>

Sprijin pentru siguranța, securitatea, curățenia și gestionarea sustenabilă a oceanelor. Pentru prima dată,
FEAMAP va sprijini angajamentele și obiectivele internaționale ale Uniunii Europene. În plus, finanțarea va fi disponibilă
pentru supravegherea maritimă și cooperarea în materie de pază de coastă.

CE ALT IMPACT VA AVEA VIITORUL BUGET AL UE
ÎN ACEST DOMENIU?
Dincolo de FEAMAP, există sinergii cu alte opțiuni de finanțare europene, de exemplu:

>

Fondul european de dezvoltare regională, pentru investițiile în sectoarele legate de creșterea albastră și pentru
strategiile privind bazinele maritime

>
>

Fondul social european, pentru a dezvolta competențe atât în sectorul pescăresc, cât și în cel maritim

>

instrumentul InvestEU, care poate juca un rol important în promovarea instrumentelor financiare și susținerea unei
platforme de investiții specifice pentru economia albastră.

programul-cadru pentru cercetare și inovare, de exemplu prin sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii la
testarea și implementarea de soluții inovatoare pentru creșterea albastră
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Simplificarea și o gamă mai largă de opțiuni pentru statele membre, ca să poată direcționa sprijinul către
prioritățile lor strategice, în loc să aleagă dintr-un „meniu” de acțiuni eligibile.
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CE ELEMENTE NOI INTRODUCE PROPUNEREA COMISIEI?

