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Obiective, buget și cadru
Ce este FEAMPA?
FEAMPA este un fond al UE care se derulează în perioada 2021-2027. Acesta direcționează
resurse financiare de la bugetul UE pentru a sprijini politica comună a UE în domeniul
pescuitului (PCP), politica maritimă integrată și agenda UE pentru guvernanța
oceanelor.
Fondul oferă sprijin financiar pentru dezvoltarea proiectelor inovatoare care asigură
utilizarea durabilă a resurselor acvatice și maritime.
Acest fapt contribuie la îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european, foaia de parcurs
pentru politicile UE în materie de mediu și climă.
Care este scopul FEAMPA?
În calitate de actor global în domeniul oceanelor și de producător major de alimente de origine
marină, UE are responsabilitatea de a proteja și de a utiliza în mod durabil oceanele și
resursele acestora. De asemenea, este în interesul socioeconomic al UE să garanteze
disponibilitatea aprovizionării cu alimente, competitivitatea economiei maritime și mijloacele
de subzistență ale comunităților costiere.
FEAMPA contribuie la realizarea unui pescuit sustenabil și la conservarea resurselor
biologice marine. Acestea generează:
• mări și oceane sănătoase, sigure și gestionate durabil;
• securitate alimentară prin aprovizionarea cu alimente de origine marină;
• dezvoltarea unei economii albastre durabile.
De asemenea, contribuie la realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 al ONU
(„conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, a mărilor și a resurselor marine”), care face
obiectul angajamentului asumat de UE.
Cu toate acestea, FEAMPA este un fond de dimensiuni reduse, prin urmare trebuie utilizat în
mod strategic. Fiecare euro investit ar trebui să genereze mult mai mult în materie de beneficii
colective și binele comun. Prin urmare, finanțarea FEAMPA ar trebui să sprijine investițiile
care au o valoare adăugată clară, în special prin abordarea disfuncționalităților pieței sau a
situațiilor de investiții sub nivelul optim.
Sprijinul public nu ar trebui să se suprapună cu finanțarea privată ori să o excludă și nici să
denatureze concurența. Mai degrabă, acesta ar trebui să faciliteze investițiile private, în
special acolo unde sectorul privat este profitabil, cum este economia maritimă în general.
Care sunt principalele acțiuni sprijinite de FEAMPA?
FEAMPA sprijină proiecte inovatoare care contribuie la utilizarea și gestionarea durabilă a
resurselor acvatice și maritime.

În special, acesta facilitează:
-

activitățile de pescuit durabil care generează emisii reduse de dioxid de carbon;
protejarea biodiversității marine și a ecosistemelor;

-

punerea la dispoziția consumatorilor europeni a alimentelor de origine marină sănătoase și
de calitate;

-

atractivitatea socioeconomică și reînnoirea generațiilor din sectorul pescuitului, în special
în ceea ce privește pescuitul costier la scară mică;

-

dezvoltarea unei acvaculturi sustenabile și competitive care să contribuie la securitatea
alimentară;

-

îmbunătățirea competențelor și a condițiilor de muncă în sectoarele pescuitului și
acvaculturii;

-

vitalitatea economică și socială a comunităților costiere;

-

inovarea în economia albastră durabilă;

-

securitatea maritimă care contribuie la un spațiu maritim sigur;

-

cooperarea internațională care contribuie la existența unor oceane sănătoase, sigure și
gestionate în mod durabil.

Care este bugetul FEAMPA și cum este distribuit acesta?
FEAMPA este programat pentru perioada 2021-2027 cu un buget de 6,108 miliarde EUR.
Gestionarea programului este împărțită în „gestiune partajată” și „gestiune directă”:
•

gestiune partajată – 5,311 miliarde EUR sunt furnizate prin intermediul programelor
naționale cofinanțate din bugetul UE și al țărilor UE

•

gestiune directă – 797 de milioane EUR sunt furnizate direct de către Comisie.

Care este cadrul FEAMPA?
În cadrul „gestiunii partajate”, FEAMPA este administrat prin intermediul programelor
naționale aprobate de Comisie. În acest caz, țările UE își prezintă în cadrul programelor cea
mai bună modalitate de a îndeplini obiectivele fondului. Acestea identifică acțiuni în
conformitate cu strategia lor națională și selectează proiectele eligibile în conformitate cu
propriile criterii.
Cu toate acestea, Regulamentul privind FEAMPA prevede o listă de operațiuni care nu sunt
eligibile pentru sprijin, prevenind astfel orice prejudiciu la adresa sustenabilității activităților

de pescuit. În plus, anumite investiții și scheme de compensare pentru flota de pescuit sunt
supuse unor condiții specifice pentru a se asigura că sunt în concordanță cu obiectivele de
conservare ale politicii comune în domeniul pescuitului.
În cadrul „gestiunii directe”, Comisia administrează fondul în mod direct prin intermediul
programelor de lucru adoptate de Comitetul FEAMPA, care cuprinde un grup de experți
desemnați de țările UE.

Condiții orizontale
Care sunt condițiile pentru a se asigura că FEAMPA vizează acțiuni cu valoare adăugată
colectivă?
O serie de condiții garantează că acțiunile cu valoare adăugată colectivă sunt prioritare (de
exemplu, protecția biodiversității, pescuitul durabil, inovarea, organizarea colectivă a
sectoarelor pescuitului și acvaculturii, dezvoltarea locală), mai degrabă decât investițiile
individuale cu o valoare adăugată mai scăzută.
-

5 categorii de investiții individuale în nave de pescuit sunt plafonate din punct de
vedere financiar – împreună nu pot depăși 15 % din bugetul alocat fiecărei țări din UE –
pentru a evita excluderea resurselor din cadrul acțiunilor cu o valoare adăugată mai mare.

-

Cel puțin 15 % din bugetul alocat fiecărei țări din UE trebuie direcționat către 2 piloni ai
PCP pentru a asigura resurse suficiente pentru obiectivele sale: (i) controlul activităților
de pescuit și (ii) colectarea datelor științifice pentru gestionarea pescuitului.

-

Rata ajutorului de stat depinde de valoarea adăugată a investiției. Proiectele cu o valoare
adăugată colectivă ridicată (de exemplu, inovarea, beneficiarii colectivi, accesul public
la rezultate) pot primi până la 100 %, în timp ce anumite subvenții individuale pentru
flote nu pot depăși 40 %.

-

Sprijinul pentru investițiile la bord nu poate fi acordat doar pentru respectarea cerințelor
care au caracter obligatoriu în temeiul dreptului Uniunii, cu excepția anumitor
echipamente utilizate pentru controlul activităților de pescuit. Subvențiile ar trebui să
încurajeze comportamente care depășesc simpla respectare a legislației.

-

Anumite subvenții sunt rezervate navelor de pescuit mici și mijlocii (și anume, având
o lungime mai mică de 24 de metri). Acestea sunt utilizate pentru:
o înlocuirea sau modernizarea motoarelor;
o sprijinirea tinerilor pescari pentru prima achiziție a unei nave la mâna a doua;
o creșterea volumului navei pentru a îmbunătăți siguranța, condițiile de muncă sau
eficiența energetică.
Navele mai mari sunt, în general, mai profitabile și ar trebui să utilizeze fonduri private
pentru aceste investiții specifice.

Ce se întâmplă în cazul în care beneficiarii FEAMPA sau țările UE nu respectă normele
PCP?
Sprijinul FEAMPA este acordat sub rezerva respectării normelor PCP. În cazurile în care
un beneficiar săvârșește o încălcare gravă (de exemplu, pescuitul ilegal) sau o țară din UE nu
respectă o anumită obligație, finanțarea este întreruptă, suspendată sau face obiectul unei
corecții.

De ce sunt necesare condiții pentru investițiile în flota de pescuit?
Subvențiile pentru investiții în nave de pescuit pot crește capacitatea de pescuit a acestora și,
prin urmare, capacitatea lor de a captura pește, ceea ce poate duce la pescuitul excesiv. De
exemplu, o navă cu un corp structural mai mare și/sau cu un motor mai puternic poate captura
pește mai mult timp într-un ritm mai rapid și se poate deplasa pe distanțe mai lungi în acest
scop, sporind astfel presiunea asupra stocurilor de pește.
În plus, există o supracapacitate structurală în anumite segmente ale flotei de pescuit, ceea ce
înseamnă că există prea multe nave pentru prea puțini pești. Creșterea capacității de
pescuit în aceste segmente ar conduce la continuarea pescuitului excesiv.
Prin urmare, FEAMPA include garanții pentru anumite subvenții destinate flotelor, pentru a
se evita aceste efecte nocive. De exemplu, nava trebuie să aparțină unui segment al flotei de
pescuit fără supracapacitate structurală, iar sprijinul nu poate fi acordat pentru a crește puterea
navei.
Cu toate acestea, nu toate subvențiile pentru flote sunt dăunătoare. În condiții adecvate,
acestea pot contribui în mod pozitiv la sustenabilitatea ecologică, socială și economică, de
exemplu investiții în tehnici de pescuit cu impact redus, în siguranța la bord sau în eficiența
energetică. Aceste investiții sunt eligibile pentru sprijin din partea FEAMPA.
Există subvenții dăunătoare pentru pescuit în cadrul FEAMPA?
Nu, FEAMPA nu cuprinde subvenții dăunătoare pentru pescuit.
Obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 14.6 al ONU le descrie drept „subvenții pentru pescuit
care contribuie la supracapacitate și la pescuitul excesiv și (...) care contribuie la pescuitul
ilegal, nedeclarat și nereglementat”. UE și-a asumat angajamentul de a interzice aceste
subvenții.
Pentru a se evita aceste subvenții, Regulamentul privind FEAMPA cuprinde o listă de
operațiuni neeligibile (de exemplu, construirea de noi nave de pescuit, creșterea puterii
navelor de pescuit) și un set de condiții pentru prevenirea efectelor dăunătoare, inclusiv a
efectelor indirecte (de exemplu, anumite investiții pot fi sprijinite numai în segmentele flotei
de pescuit fără supracapacitate structurală).

Domenii specifice de sprijin
Cum contribuie FEAMPA la protejarea/refacerea biodiversității?
În contextul Pactului verde european, UE a adoptat o strategie privind biodiversitatea pentru a
proteja mai bine natura și a combate degradarea ecosistemelor. FEAMPA contribuie în mod
esențial la realizarea obiectivelor strategiei. În special, fondul contribuie la:
-

promovarea activităților de pescuit durabil, cu impact redus și care generează emisii
reduse de carbon (de exemplu, colectarea datelor științifice pentru a sprijini gestionarea
durabilă a pescuitului, eliminarea capturilor neintenționate, protejarea speciilor sensibile,
îmbunătățirea eficienței energetice a navelor de pescuit);

-

protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor marine pentru a obține o stare
ecologică bună a apelor marine (de exemplu, prin crearea și gestionarea zonelor marine
protejate, prin punerea în aplicare a măsurilor de protecție spațială prevăzute de Directivacadru „Strategia pentru mediul marin”, prin protejarea speciilor în conformitate cu
Directiva privind habitatele);

-

promovarea economiei circulare (de exemplu, prin colectarea și reciclarea uneltelor de
pescuit pierdute și a deșeurilor marine și prin creșterea valorii deșeurilor provenite din
pescuit și acvacultură);

-

promovarea produselor din acvacultură durabile și eficiente din punct de vedere
energetic.

Cum contribuie FEAMPA la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în sectoarele
pescuitului și acvaculturii?
FEAMPA poate fi utilizat pentru a reduce amprenta de carbon în sectoarele pescuitului și
acvaculturii. Eventualele acțiuni includ:
-

inovarea în domeniul tehnologiei eficiente din punct de vedere al emisiilor de CO2
pentru propulsia navelor de pescuit (de exemplu, studii privind combustibilii cu emisii
reduse de carbon, cum ar fi gazul natural lichefiat, biogazul lichefiat sau propulsia hibridă
electrică; cercetare pregătitoare privind alimentarea cu hidrogen);

-

înlocuirea sau modernizarea motoarelor navelor de pescuit pentru reducerea emisiilor de
CO2 (în condiții specifice pentru a evita o creștere a puterii și, prin urmare, a capacității de
pescuit);

-

îmbunătățirea eficienței energetice a navelor de pescuit (de exemplu, printr-o
hidrodinamică mai bună);

-

dezvoltarea surselor de hrană pentru acvacultură cu impact mai redus;

-

tranziția către produse din acvacultură eficiente din punct de vedere energetic (de
exemplu, utilizarea energiei din surse regenerabile).

De asemenea, FEAMPA sprijină adaptarea pescuitului și acvaculturii la consecințele
schimbărilor climatice prin:
-

finanțarea colectării de date științifice pentru a înțelege mai bine modul în care
schimbările climatice afectează gestionarea pescuitului (de exemplu, în ceea ce privește
impactul migrației stocurilor de pește și al speciilor invazive);
sprijinirea acvaculturii pentru a deveni mai rezistentă la schimbările climatice (de
exemplu, prin diversificarea producției către specii mai rezistente la schimbările climatice,
prin gestionarea bolilor/paraziților neprevăzuți ca urmare a schimbărilor intervenite la
nivelul intervalelor de temperatură, prin consolidarea rezistenței la evenimente extreme,
secete și alte condiții variabile).

În ce măsură contribuie FEAMPA la atingerea obiectivelor în materie de climă și
biodiversitate stabilite în bugetul multianual al UE?
Bugetul UE pentru perioada 2021-2027 (și anume „cadrul financiar multianual”) stabilește
ținte de cheltuieli pentru obiectivele în materie de climă și biodiversitate:
-

30 % din buget va fi cheltuit în scopul de a combate schimbările climatice;

-

în 2026 și 2027, 10 % din cheltuielile anuale din cadrul bugetului vor contribui la
stoparea și inversarea declinului biodiversității.

Deși nu include un obiectiv specific obligatoriu și nici o restricționare a resurselor financiare
pentru climă și biodiversitate, FEAMPA contribuie în mod activ la atingerea obiectivelor
comune stabilite în cadrul financiar multianual.
Comisia monitorizează periodic nivelul contribuției FEAMPA în acest sens, utilizând toate
datele disponibile. În cazul în care nu se înregistrează progrese suficiente în direcția atingerii
nivelului general de ambiție, Comisia va colabora activ cu țările UE pentru a adopta măsuri de
remediere, inclusiv prin modificarea programului FEAMPA.
Cum contribuie FEAMPA la îndeplinirea obiectivelor PCP?
PCP urmărește să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură asigură condiții de
mediu sustenabile pe termen lung și sunt gestionate de o manieră consecventă cu obiectivele
de realizare de beneficii economice, sociale și de ocupare a forței de muncă și de
contribuire la disponibilitatea aprovizionării cu alimente.
FEAMPA sprijină aceste obiective prin următoarele acțiuni principale:
-

promovarea activităților de pescuit durabil pe termen lung (promovarea tehnicilor de
pescuit selectiv având un impact redus, evitarea capturilor neintenționate);

-

asigurarea condițiilor pentru ca sectorul pescuitului să fie competitiv;

-

sprijinirea gestionării structurale a pescuitului și a flotelor de pescuit (eliminarea
supracapacității flotei, măsuri de sprijin pentru conservarea resurselor biologice marine);

-

promovarea unei piețe eficiente a produselor pescărești;

-

contribuția la un nivel de trai echitabil în zonele costiere;

-

colectarea de date științifice pentru a sprijini gestionarea pescuitului;

-

sprijinirea controlului activităților de pescuit și promovarea unei culturi a conformității
pentru a asigura condiții de concurență echitabile.

În ce condiții sprijină FEAMPA investițiile la bordul navelor de pescuit?
FEAMPA poate sprijini inovarea și investițiile la bordul navelor de pescuit pentru a atinge
obiectivele PCP. Acest sprijin cuprinde acțiuni care îmbunătățesc sustenabilitatea,
selectivitatea uneltelor de pescuit, siguranța, condițiile de muncă, eficiența energetică și
calitatea capturilor.
Cu toate acestea, există restricții specifice pentru a asigura sustenabilitatea și valoarea
adăugată a investițiilor.
-

Achiziționarea de echipamente care sporesc capacitatea unei nave de pescuit de a găsi
pește nu este eligibilă, deoarece ar contribui la eficiența excesivă a unei nave în
detrimentul sustenabilității.

-

Sprijinul nu trebuie să determine creșterea capacității de pescuit a unei nave, cu excepția
cazului în care aceasta rezultă direct dintr-o creștere a tonajului brut (și anume, volumul
navei), care este necesară pentru îmbunătățirea siguranței, a condițiilor de muncă sau a
eficienței energetice.

-

Sprijinul nu poate fi acordat doar pentru respectarea cerințelor care au caracter obligatoriu
în temeiul dreptului Uniunii, cu excepția anumitor echipamente utilizate pentru controlul
activităților de pescuit. Subvențiile sunt menite să încurajeze comportamente care
depășesc simpla respectare a legislației.

-

Investițiile la bord nu pot fi acordate pentru navele care au fost în cea mai mare parte
inactive în ultimii 2 ani, deoarece investițiile ar trebui să se concentreze asupra navelor
active.

-

Anumite investiții în flota de pescuit fac obiectul unor norme de eligibilitate specifice
pentru a le împiedica să genereze supracapacitate sau pescuit excesiv. În special, sprijinul
acordat (i) tinerilor pescari în vederea primei achiziții a unei nave la mâna a doua și
(ii) pentru înlocuirea sau modernizarea motorului unei nave este supus unor condiții, de
exemplu, nava trebuie să aparțină unui segment al flotei de pescuit fără o supracapacitate
structurală, iar motorul nou sau modernizat nu trebuie să aibă o putere mai mare decât
motorul înlocuit.

De ce construcția de noi nave de pescuit nu este eligibilă pentru sprijin din partea
FEAMPA? Navele noi și moderne nu sunt mai sigure și mai sustenabile?
Subvențiile UE pentru construirea sau achiziționarea de noi nave de pescuit s-au încheiat în
2004, deoarece au contribuit la o situație deosebit de gravă în materie de supracapacitate și
pescuit excesiv. Chiar dacă navele noi sunt mai sigure și mai eficiente, acestea pot captura
pește mai mult timp într-un ritm mai rapid și se pot deplasa pe distanțe mai lungi în acest
scop, sporind astfel presiunea asupra stocurilor de pește.
În plus, nu a existat nicio disfuncționalitate a pieței, nici beneficii colective care să justifice
sprijinul public pentru construirea de noi nave. În ansamblu, flota europeană de pescuit este
profitabilă, iar accesul la credite nu pare a fi o problemă pentru sectorul pescuitului. Prin
urmare, nu există niciun motiv pentru a utiliza fondurile contribuabililor în scopul de a finanța
noi nave de pescuit pentru câștiguri private individuale.
Normele PCP permit construirea de noi nave de pescuit cu fonduri private, precum și garanții
pentru a preveni creșterea capacității de pescuit a flotei. Concret, orice nouă capacitate de
pescuit (cuantificată în termeni de volum și putere a navelor) care intră în flotă trebuie
compensată cel puțin prin același volum al capacității retrase (de exemplu, prin dezafectarea
unei nave vechi). Prin urmare, în temeiul PCP, țările UE dispun de suficientă flexibilitate
pentru a-și gestiona intrările și ieșirile din flotă și pentru a aborda în mod durabil nevoile de
investiții în sectorul pescuitului.
FEAMPA poate sprijini creșterea volumului (cuantificat în „tonaj brut”) corespunzător
navelor de pescuit. Întrucât tonajul brut este un parametru al capacității de pescuit, care
sunt condițiile existente în materie de prevenire a supracapacității?
Creșterea volumului unei nave de pescuit înseamnă extinderea sa. Aceasta poate îmbunătăți
siguranța la bord, dar poate spori totodată capacitatea unei nave de a captura și de a depozita
pește, existând astfel riscul de pescuit excesiv.
FEAMPA sprijină o astfel de renovare numai dacă vizează în mod direct îmbunătățirea
siguranței, a condițiilor de muncă sau a eficienței energetice. Numai navele de dimensiuni
mici și mijlocii (și anume, cu o lungime mai mică de 24 m) pot beneficia de sprijin.
Sunt prevăzute garanții clare pentru a preveni creșterea volumului ce duce la supracapacitate
și la pescuitul excesiv.
-

Acest fapt este condiționat de instalarea ulterioară a unui mecanism sau a unui echipament
care îmbunătățește siguranța, condițiile de muncă sau eficiența energetică (de exemplu,
facilități de cazare a echipajului).

-

O astfel de posibilitate există numai în segmentele flotei de pescuit care nu au o
supracapacitate structurală.

-

Se impune compensarea prin retragerea a cel puțin aceluiași volum din același segment al
flotei sau dintr-un segment al flotei naționale care face obiectul unei supracapacități (de
exemplu, prin dezafectarea unei nave vechi), fără a spori astfel capacitatea totală a flotei.

Cum poate FEAMPA să asigure condiții pentru un pescuit viabil și competitiv din punct de
vedere economic?
Principalii factori de rentabilitate în sectorul pescuitului sunt stocurile de pește abundente,
prețurile stabile ale peștelui, prețurile scăzute ale combustibililor, navele eficiente din punct
de vedere energetic și pescarii calificați. Unii dintre aceștia sunt factori externi și nu se
bazează pe investiții structurale.
FEAMPA poate contribui la crearea condițiilor structurale favorizante pentru rentabilitate și
competitivitate, de exemplu în următoarele moduri prezentate în continuare:
-

poate investi în nave de pescuit, în special pentru a crește eficiența energetică și a
îmbunătăți calitatea capturilor; Consumul mai mic de combustibil reduce cheltuielile de
funcționare, iar calitatea superioară a peștelui contribuie la menținerea prețurilor pieței la
un nivel stabil.

-

poate dezvolta competențe și cunoștințe prin studii de fezabilitate, servicii de consiliere,
evaluări ale impactului și proiecte-pilot diseminate la nivelul întregului sector al
pescuitului;

-

poate mobiliza investiții private prin mobilizarea instrumentelor financiare (împrumuturi
și garanții publice); Instrumentele financiare sunt deosebit de adecvate pentru noile
investiții preconizate a fi viabile din punct de vedere financiar, dar care nu beneficiază de
finanțare suficientă din surse de pe piață.

-

poate sprijini pescarii să își diversifice veniturile și să dezvolte activități complementare
în economia albastră locală, de exemplu turismul, vânzările directe, serviciile de mediu și
activitățile maritime culturale.

Cum sprijină FEAMPA dezvoltarea competențelor?
Dezvoltarea competențelor este esențială pentru competitivitatea sectoarelor pescuitului,
acvaculturii și maritim. În acest sens, FEAMPA poate sprijini, de exemplu:
- serviciile de consiliere;
- cooperarea dintre cercetătorii științifici și pescari;
- formarea profesională;
- învățarea pe tot parcursul vieții;
- promovarea dialogului social;
- partajarea de cunoștințe.
Cum contribuie FEAMPA la bunăstarea socială și la reînnoirea generațiilor în sectorul
pescuitului?
PCP urmărește să asigure un nivel de trai echitabil pentru persoanele care depind de
activitățile de pescuit. Acest aspect este esențial pentru a asigura reînnoirea generațiilor în
sectorul pescuitului.

Există 3 condiții principale pentru creșterea atractivității sectorului pescuitului:
• gestionarea durabilă a activităților și a flotelor de pescuit pe termen lung, necesară în
vederea asigurării rentabilității;
• condiții adecvate de muncă la bord;
• nivel ridicat de competențe.
FEAMPA poate sprijini investițiile în aceste scopuri, de exemplu prin:
-

promovarea capitalului uman și a competențelor (de exemplu, formare profesională,
învățare pe tot parcursul vieții și schimb de cunoștințe și experiență);

-

atragerea tinerilor către sectorul pescuitului prin măsuri educaționale și de comunicare;

-

acordarea unui sprijin inițial pentru tinerii pescari, de exemplu prin plata unei cote
pentru prima lor navă de pescuit – schemă limitată la achiziționarea de nave de dimensiuni
mici și mijlocii la mâna a doua (și anume, având o lungime mai mică de 24 m);

-

îmbunătățirea siguranței și a condițiilor de muncă la bordul navelor de pescuit;

-

îmbunătățirea echilibrului de gen (de exemplu, promovarea rolului femeilor în
comunitățile de pescari);

-

facilitarea relațiilor de muncă prin implicarea tuturor părților interesate relevante.

Cum contribuie FEAMPA la cunoștințele științifice pentru a îmbunătăți gestionarea
pescuitului și a mediului marin?
Gestionarea pescuitului se întemeiază pe cele mai bune avize științifice disponibile. Aceasta
se bazează pe date științifice armonizate, fiabile și exacte.
Prin urmare, PCP impune țărilor UE să colecteze date privind flotele și activitățile lor de
pescuit, în special date biologice privind capturile, precum și potențialul impact de mediu al
activităților de pescuit asupra ecosistemului marin.
În acest scop, FEAMPA sprijină următoarele acțiuni:
-

sprijină acțiunile țărilor UE de a colecta și de a prelucra date privind flotele și
activitățile de pescuit în conformitate cu Regulamentul-cadru privind colectarea
datelor;

-

sprijină furnizarea de consultanță științifică pentru gestionarea pescuitului;

-

sprijină colectarea și gestionarea datelor în vederea consolidării gestionării durabile a
mediului marin. În acest scop, FEAMPA finanțează „Rețeaua europeană de observare
și date privind mediul marin” (European marine observation and data network –
EMODnet), creată pentru a spori disponibilitatea datelor privind mediul marin pentru
utilizatorii publici și privați. Aceste date facilitează „amenajarea spațiului maritim” în
scopul de a coordona activitățile umane pe mare într-un mod durabil. De asemenea,
contribuie la punerea în aplicare a măsurilor de protejare a biodiversității și a
ecosistemelor marine.

Cum contribuie FEAMPA la reducerea capturilor neintenționate?
Reducerea și evitarea capturilor neintenționate reprezintă unul dintre principalele obiective ale
PCP. Capturile neintenționate vizează pești care fie au o valoare de piață scăzută, fie nu pot fi
vânduți deoarece normele PCP nu permit capturarea acestora, de exemplu în cazul în care:
• sunt mai mici decât dimensiunea minimă;
• cota lor este epuizată;
• sunt vătămați;
• capturarea acestora este interzisă.
Aruncarea în mare a capturilor neintenționate reprezintă o risipă substanțială de resurse
biologice marine și afectează în mod negativ viabilitatea financiară a activităților de pescuit.
Prin urmare, PCP prevede obligația navelor de pescuit de a debarca toate capturile („obligația
de debarcare”). Această obligație îi încurajează pe pescari să își adapteze modelele de
pescuit pentru a evita irosirea resurselor. În fapt, debarcarea capturilor neintenționate pe care
pescarii nu le pot vinde în cadrul circuitului normal de comercializare sau care au o valoare de
piață scăzută generează costuri suplimentare și, prin urmare, pierderi economice. Evitarea
acestora ar spori rentabilitatea activității.
În acest context, adaptarea tehnicilor de pescuit este esențială pentru a-i ajuta pe pescari să
captureze numai peștii pe care îi vizează, eliminând astfel în primul rând capturile
neintenționate. În acest scop, FEAMPA poate sprijini inovarea și investițiile ce sporesc
selectivitatea tehnicilor și uneltelor de pescuit, cu o rată deosebit de ridicată a ajutorului de
stat (100 %).
De asemenea, sprijinul FEAMPA poate contribui la atenuarea consecințelor obligației de
debarcare în ceea ce privește capturile neintenționate care nu pot fi evitate. În acest sens,
poate contribui la îmbunătățirea infrastructurii porturilor de pescuit având drept scop:
- facilitarea debarcării și a depozitării capturilor neintenționate;
- identificarea debușeelor comerciale pentru capturile neintenționate debarcate, fără a crea
însă o piață structurată pentru capturile respective.
Aceste acțiuni pot beneficia de o rată a ajutorului de stat de 75 %.
Cum contribuie FEAMPA la reducerea supracapacității flotei?
Anumite segmente ale flotei de pescuit fac obiectul supracapacității, determinând
supraexploatarea resurselor biologice marine.
În cazul unei supracapacități structurale, rentabilitatea este scăzută deoarece există prea multe
nave pentru prea puțini pești. Prin urmare, pentru a preveni o astfel de situație, este necesară o
adaptare structurală a flotelor de pescuit în cauză.
Pentru a elimina supracapacitatea, PCP impune țărilor UE să ia măsuri specifice pentru a
adapta numărul navelor de pescuit la resursele disponibile. Aceste măsuri se bazează pe o
evaluare a echilibrului dintre capacitatea de pescuit a flotelor și posibilitățile de pescuit aflate
la dispoziție, la nivelul fiecărui segment al flotei de pescuit.

În acest context, FEAMPA poate acorda compensații financiare pescarilor în cazul în care
aceștia își încetează definitiv activitățile de pescuit. Capacitatea de pescuit eliminată datorită
acestui sprijin este apoi înlăturată definitiv din flotă.
Încetarea definitivă a activității de pescuit poate fi realizată fie prin casarea navei de pescuit,
fie prin dezafectarea și modernizarea acesteia pentru alte activități. Cu toate acestea, conversia
la pescuitul recreativ nu trebuie să conducă la o presiune sporită asupra ecosistemului marin.
Cum contribuie FEAMPA la controlul activităților de pescuit?
Este extrem de important ca țările UE să controleze activitățile de pescuit în apele lor pentru a
pune în aplicare PCP, pentru a preveni pescuitul ilegal și pentru a promova o cultură a
conformității în sectorul pescuitului. Se asigură astfel condiții de concurență echitabile
pentru pescarii din întreaga UE.
În acest scop, FEAMPA vine în sprijinul țărilor UE în scopul de a pune în aplicare sistemul de
control al pescuitului instituit în temeiul Regulamentului UE privind controlul. În special,
acesta poate sprijini achiziționarea mijloacelor de control, de exemplu drone și nave de
patrulare, care pot contribui în egală măsură la misiunile de supraveghere maritimă și de pază
de coastă.
De asemenea, FEAMPA sprijină investițiile în instrumente digitale care să permită controlul
și monitorizarea pescuitului într-un mod transparent, eficient și ușor de utilizat, de exemplu:
- sisteme de monitorizare electronică la distanță;
- analiza automată a datelor;
- identificare prin radiofrecvență;
- măsurarea și înregistrarea puterii motorului în permanență;
- televiziune cu circuit închis la bord.
În ce condiții compensează FEAMPA pescarii pentru încetarea temporară a activităților?
Anumite măsuri de conservare din cadrul PCP și anumite circumstanțe excepționale impun
încetarea temporară a activităților de pescuit. În cazuri specifice, FEAMPA poate susține
compensațiile financiare acordate pescarilor pentru respectiva încetare temporară a activității
de pescuit, în vederea atenuării pierderilor economice suferite de aceștia.
Este posibilă acordarea compensațiilor în cazul în care încetarea activităților este cauzată de:
- măsuri de conservare a resurselor biologice marine (de exemplu, încetarea temporară a
activităților de pescuit pe parcursul perioadelor de refacere biologică pentru o anumită
specie și/sau într-o anumită zonă);
- o întrerupere, din motive de forță majoră, a aplicării unui „acord de parteneriat în
domeniul pescuitului sustenabil” (și anume, un acord semnat între UE și o țară terță pentru
a permite navelor de pescuit din UE să pescuiască în apele țării terțe respective);
- un dezastru natural;
- un incident de mediu;
- o criză sanitară (inclusiv pandemia de COVID-19).
Încetările care decurg din măsurile de conservare trebuie să conducă la reducerea efortului
de pescuit pe baza avizelor științifice, pentru a se asigura că acestea contribuie efectiv la
protejarea sau refacerea resurselor biologice marine.

Compensațiile pentru încetarea temporară a activității de pescuit trebuie să fie țintite și nu ar
trebui să înlocuiască adaptarea structurală a flotelor de pescuit acolo unde este necesar. Prin
urmare, acestea nu pot fi acordate pentru o perioadă mai mare de 12 luni per navă în perioada
de programare a FEAMPA.
De ce construcția de noi porturi de pescuit nu este eligibilă pentru sprijin din partea
FEAMPA?
Porturile noi nu reprezintă o necesitate din punct de vedere economic. Zonele de coastă ale
UE sunt deja echipate corespunzător. Noile capacități ar putea elimina activitățile din porturile
existente, periclitând astfel viabilitatea economică a acestora.
În plus, noile porturi sunt costisitoare, iar FEAMPA dispune de un buget redus.
Prin urmare, investițiile ar trebui să vizeze infrastructura existentă.
Cum contribuie FEAMPA la acvacultura sustenabilă?
Acvacultura contribuie la potențialul UE de a produce alimente în condiții de exploatare
durabilă, jucând astfel un rol important în asigurarea securității alimentare și a aprovizionării
cu alimente pe termen lung. Acvacultura poate fi utilizată și în scopuri nealimentare, cum ar fi
produsele farmaceutice și biotehnologia.
PCP prevede obligația fiecărei țări din UE de a elabora un „plan strategic național
multianual” pentru a promova sustenabilitatea, competitivitatea și diversificarea
acvaculturii. FEAMPA sprijină acțiunile prevăzute în cadrul acestor planuri, de exemplu în
ceea ce privește:
- sustenabilitatea mediului (inclusiv prin acvacultura ecologică, utilizarea eficientă a
resurselor și servicii de gestionare a naturii);
- investițiile productive;
- inovarea;
- diversificarea producției și a activităților;
- dezvoltarea competențelor profesionale;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă;
- acțiuni în domeniul sănătății publice;
- sisteme de asigurare a stocurilor din acvacultură;
- sănătatea animală și bunăstarea animalelor.
Cum contribuie FEAMPA la îmbunătățirea piețelor pentru produsele provenite din pescuit
și din acvacultură?
Securitatea alimentară și aprovizionarea cu alimente se bazează pe piețe eficiente și bine
organizate pentru produsele provenite din pescuit și din acvacultură, pentru a asigura
transparența, stabilitatea, calitatea și diversitatea lanțului de aprovizionare, precum și
informarea consumatorilor.

În acest scop, PCP prevede o „organizare comună a piețelor”, care recunoaște oficial
„organizațiile de producători” ca organisme ce reprezintă producătorii din sectorul pescuitului
și acvaculturii.
Aceste organizații elaborează și pun în aplicare „planuri de producție și de comercializare”
în vederea gestionării colective a activităților membrilor lor, vizând în special facilitarea
corelării ofertei cu cererea.
Organizarea comună a piețelor recunoaște, de asemenea, „organizațiile interprofesionale”,
din care fac parte diverse categorii de operatori din sectoarele pescuitului și acvaculturii, care
coordonează activitățile de comercializare de-a lungul lanțului de aprovizionare (și anume,
integrarea pe verticală a producătorilor, distribuitorilor și comercianților cu amănuntul).
FEAMPA sprijină comercializarea produselor provenite din pescuit și din acvacultură în
conformitate cu aceste obiective. În special, fondul poate contribui la:
- crearea organizațiilor de producători și punerea în aplicare a planurilor de producție și
de comercializare ale acestora;
- dezvoltarea unor noi debușee comerciale;
- promovarea trasabilității și a informării consumatorilor;
- oferirea unui plus de valoare produselor (de exemplu, prin etichetare în ceea ce
privește calitatea, durabilitatea sau originea geografică);
- diseminarea informațiilor privind cunoașterea pieței de-a lungul lanțului de
aprovizionare.
În ce condiții sprijină FEAMPA prelucrarea produselor provenite din pescuit și din
acvacultură?
Industria prelucrării joacă un rol important în asigurarea disponibilității și calității produselor
provenite din pescuit și din acvacultură.
FEAMPA poate sprijini investițiile specifice în industria respectivă pentru a atinge obiectivele
organizării comune a piețelor.
În cazul întreprinderilor mai mari (și anume, mai mari decât întreprinderile mici și mijlocii),
se acordă sprijin prin intermediul instrumentelor financiare (împrumuturi sau garanții).
Ajutoarele nerambursabile directe sunt rezervate întreprinderilor mici și mijlocii.
Cum consolidează FEAMPA reziliența pescuitului și acvaculturii?
Pescuitul și acvacultura sunt expuse unor riscuri economice și de mediu din ce în ce mai mari,
cauzate, printre altele, de pandemia de COVID-19, de schimbările climatice și de volatilitatea
prețurilor.
FEAMPA le poate susține în ceea ce privește adaptarea la această situație în schimbare și
deblocarea unor noi oportunități de afaceri ca modalități de consolidare a rezilienței lor.

În special, FEAMPA poate sprijini următoarele acțiuni:
-

promovarea organizării colective și a consolidării capacităților pentru a dezvolta strategii
colective de afaceri și a face schimb de cunoștințe (de exemplu, înființarea organizaților
de producători, cunoașterea pieței, servicii de consiliere);

-

stimularea cercetării și inovării orientate către piață pentru a dezvolta noi servicii sau
produse cu potențial ridicat (de exemplu, studii de fezabilitate și proiecte-pilot, cercetare
aplicată pentru noi produse și noi procese de producție);

-

sprijinirea investițiilor structurale preconizate a fi viabile din punct de vedere financiar,
dar care nu pot primi finanțare suficientă din surse de pe piață (domenii-cheie de investiții:
eficiența energetică, calitatea produselor, economia circulară);

-

diversificarea activităților comerciale și a surselor de venit (de exemplu, activități
complementare în economia albastră locală, parteneriate în cadrul comunităților locale);

-

perfecționarea competențelor pentru a acoperi nevoile care decurg din noile oportunități
de afaceri (de exemplu, formare profesională, mentorat pentru tinerii pescari, învățare pe
tot parcursul vieții, schimb de cunoștințe și experiență);

-

consolidarea organizării pieței pentru a adăuga valoare produselor și pentru a dezvolta
noi debușee comerciale (de exemplu, punerea în aplicare a planurilor de producție și de
comercializare, integrarea pe verticală a producătorilor în sectoarele pescuitului și
acvaculturii cu distribuitorii și comercianții cu amănuntul din cadrul organizațiilor
interprofesionale);

-

creșterea capacității sectoarelor pescuitului și acvaculturii de a gestiona riscurile și de a
reacționa la evenimente adverse (de exemplu, fonduri mutuale, instrumente de asigurare,
gestionarea colectivă a riscurilor de mediu).

Cum sprijină FEAMPA pescuitul și acvacultura în timpul pandemiei de COVID-19?
În cazul în care pandemia perturbă în mod semnificativ piețele produselor provenite din
pescuit și din acvacultură, Comisia poate activa o măsură excepțională temporară de
urgență pentru a atenua consecințele economice imediate. Această măsură permite pescarilor
și fermierilor din domeniul acvaculturii să primească compensații financiare pentru
pierderile economice și costurile suplimentare suportate. Comisia monitorizează în
permanență situația de pe piețe și va lua în considerare toate măsurile care se impun în cazul
în care există dovezi în sensul perturbării semnificative a piețelor.
De asemenea, FEAMPA poate susține sectoarele pescuitului și acvaculturii în ceea ce privește
adaptarea la cerințele în materie de sănătate și igienă, de exemplu prin achiziționarea de
echipamente individuale de protecție.
În plus, fondul poate facilita dezvoltarea unor debușee comerciale alternative temporare
pentru a compensa închiderea restaurantelor (de exemplu, vânzările directe către clienți).

Pe termen lung, FEAMPA poate sprijini investițiile în vederea consolidării rezilienței (pentru
mai multe detalii a se vedea întrebarea anterioară).
Cum sprijină FEAMPA pescuitul costier la scară mică?
„Pescuitul costier la scară mică” este realizat de (i) nave de pescuit în apele maritime și
interioare cu o lungime totală mai mică de 12 metri care nu utilizează unelte de pescuit
tractate (de exemplu, unelte cu traul), precum și de (ii) pescari care desfășoară activități de
pescuit „în picioare”.
Acesta reprezintă aproximativ 75 % din totalul navelor de pescuit înmatriculate în UE și
aproape jumătate din numărul total al locurilor de muncă în sectorul pescuitului. Prin
urmare, joacă un rol socioeconomic important în cadrul comunităților costiere locale.
În acest context, FEAMPA acordă o atenție deosebită pescuitului costier la scară mică.
-

Proiectele legate de pescuitul costier la scară mică pot fi sprijinite cu o rată a ajutorului de
stat de 100 %, cu excepția proiectelor legate de (i) prima achiziție a unei nave de pescuit
de către un tânăr pescar, (ii) înlocuirea sau modernizarea unui motor și (iii) creșterea
volumului unei nave de pescuit. Rata maximă în cazul acestor proiecte este de 40 %.

-

Țările UE trebuie să țină seama de nevoile specifice ale pescuitului costier la scară mică
în cadrul programelor FEAMPA și să descrie în cadrul acestora acțiunile necesare
dezvoltării sale.

-

Țările UE trebuie să depună eforturi în scopul de a introduce proceduri simplificate
pentru întreprinderile care practică pescuitul costier la scară mică și care solicită sprijin
din partea FEAMPA.

Cum sprijină FEAMPA regiunile ultraperiferice ale UE?
Regiunile ultraperiferice se confruntă cu provocări specifice legate de depărtarea lor, de relief
și de climă. Cu toate acestea, ele dispun și de active specifice care susțin dezvoltarea unei
economii albastre durabile.
În acest context, FEAMPA acordă o atenție deosebită acestor regiuni.
-

Țările UE în cauză (Franța, Portugalia și Spania) elaborează un plan de acțiune pentru
fiecare dintre regiunile lor ultraperiferice. Acesta prevede o strategie pentru dezvoltarea
unor sectoare ale economiei albastre durabile, printre care pescuitul și acvacultura.
Resursele financiare sunt rezervate pentru a contribui la punerea în aplicare a planurilor de
acțiune.

-

FEAMPA poate oferi compensații financiare operatorilor din regiunile ultraperiferice
pentru costurile suplimentare pe care aceștia le suportă în legătură cu pescuitul, fabricarea,
prelucrarea sau comercializarea produselor provenite din pescuit și din acvacultură, având
în vedere situația specifică a acestor regiuni.

Proiectele implementate în regiunile ultraperiferice pot beneficia de o rată ridicată a
ajutorului de stat(85 %).
Pescarii care practică pescuitul recreativ sunt eligibili pentru sprijin din partea FEAMPA?

-

Pescuitul recreativ înseamnă activități necomerciale de pescuit care exploatează resursele
acvatice marine vii în scop recreativ, turistic sau sportiv.
Pescarii care practică pescuitul recreativ sunt eligibili pentru sprijin în măsura în care
proiectele lor contribuie la realizarea obiectivelor fondului. De exemplu, aceștia pot participa
la acțiuni care protejează mediul marin și la parteneriate privind turismul maritim durabil la
nivelul comunităților locale.
Cum contribuie FEAMPA la dezvoltarea unei economii albastre durabile?
Economia albastră vizează activitățile economice tradiționale și emergente în legătură cu
oceane, mări, zone de coastă și ape continentale. Aceasta se bazează pe inovare și pe investiții
în întreprinderile maritime care au potențialul de a crea locuri de muncă și de a spori
dezvoltarea comunităților costiere locale, de exemplu bioeconomia, modelele de turism
durabil, energia din surse regenerabile oceanice, construcțiile navale inovatoare și serviciile
portuare.
FEAMPA se axează pe condițiile favorizante pentru dezvoltarea economiei albastre durabile
și pe eliminarea blocajelor pentru a facilita investițiile în noi piețe, tehnologii și servicii.
În special, fondul sprijină:
- guvernanța maritimă pentru coordonarea durabilă a activităților umane pe mare (de
exemplu, prin „amenajarea spațiului maritim”);
- transferul și asimilarea cercetării, inovării și tehnologiei în investițiile private;
- dezvoltarea competențelor maritime;
- diseminarea datelor socioeconomice și de mediu privind sectoarele marin și maritim
- dezvoltarea unor rezerve de proiecte pentru stimularea investițiilor private.
Cum sprijină FEAMPA inițiativele locale în comunitățile costiere?
Dezvoltarea unei economii albastre durabile joacă un rol esențial în ceea ce privește
sprijinirea comunităților costiere locale.
În acest sens, FEAMPA sprijină parteneriatele locale în toate sectoarele maritime pentru a
permite comunităților să își maximizeze resursele de mediu, culturale, sociale și umane și să
valorifice oportunitățile oferite de economia albastră în domeniile lor specifice.
În cadrul unui instrument denumit „dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității”, părțile interesate din cadrul comunității au înființat un „grup de acțiune locală”
pentru a elabora și a pune în aplicare o strategie locală. Acesta facilitează inițiative colective
la scară mică și promovează inovațiile care contribuie la dezvoltarea economiei albastre locale
și la protejarea mediului marin.

Parteneriatele locale asigură o implicare și o reprezentare echilibrată a părților interesate
relevante la nivel de sector. Acestea pot viza sectoarele tradiționale (de exemplu, pescuitul,
acvacultura, turismul) și/sau pot stimula diversificarea economică prin sinergii cu sectoarele
maritime emergente (de exemplu, bioeconomia albastră).
„Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității” este disponibilă pentru orice
comunitate locală în care economia albastră are potențialul de a oferi oportunități economice,
inclusiv în zonele interioare.
Cum sprijină FEAMPA agenda UE privind guvernanța oceanelor?
60 % din oceanele lumii se află în afara jurisdicțiilor naționale. Acest fapt implică
responsabilitatea internațională comună de gestionare a acestora.
În acest context, UE urmărește să stimuleze o mai bună guvernanță a oceanelor la nivel
bilateral, regional și multilateral în următoarele domenii:
- combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat;
- reducerea presiunii umane asupra oceanelor;
- crearea condițiilor pentru o economie albastră durabilă;
- consolidarea cercetării marine internaționale.
Acest aspect contribuie la îndeplinirea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 al ONU
(„conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, a mărilor și a resurselor marine p entru o
dezvoltare durabilă”), asigurând faptul că oceanele sunt sănătoase, sigure și gestionate în
mod durabil.
FEAMPA sprijină acțiunile desfășurate în cadrul proceselor, acordurilor și instituțiilor
internaționale care reglementează și gestionează activitățile umane în oceane (de exemplu, în
contextul Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării).
Cum contribuie FEAMPA la securitatea maritimă și la cooperarea în materie de pază de
coastă?
Protecția frontierelor și securitatea maritimă sunt esențiale pentru asigurarea unor condiții de
siguranță pentru economia maritimă și pentru prevenirea comportamentelor ilegale care
dăunează mediului marin.
În acest sens, FEAMPA sprijină supravegherea maritimă și cooperarea în materie de pază de
coastă în cadrul „Mediului comun pentru schimbul de informații”(CISE), care facilitează
schimbul de informații între autoritățile publice implicate în supravegherea maritimă la
nivelul țărilor și instituțiilor Uniunii Europene.

Punere în aplicare și monitorizare
Care este rata sprijinului acordat de FEAMPA (în cadrul „gestiunii partajate”)?
Rata maximă standard a ajutorului de stat acordat beneficiarilor este de 50 %.
Cu toate acestea, există derogări în funcție de valoarea adăugată a proiectului.
De exemplu:
-

există o rată mai mică (40 %) pentru anumite investiții individuale în nave de
pescuit;

-

există o rată mai mare (până la 100 %) pentru proiectele care îmbină inovarea,
interesul colectiv și beneficiarii colectivi, precum și pentru proiectele referitoare la
protejarea biodiversității marine;

-

pescarii care practică activități de pescuit costier la scară mică pot primi 100 %
pentru majoritatea proiectelor lor.

Rata maximă de cofinanțare (și anume, cota plătită de FEAMPA din totalul cheltuielilor
publice ale unui proiect) este de 70 %, cu excepția cotei de 100 % aferentă compensării în
regiunile ultraperiferice pentru acoperirea costurilor suplimentare (a se vedea întrebarea
privind regiunile ultraperiferice).
În ce măsură FEAMPA este mai simplu decât predecesorul său, care a vizat perioada 20142020 (Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime)?
Fondul precedent s-a bazat pe o descriere precisă și rigidă a posibilităților de finanțare și a
normelor de eligibilitate („măsuri”). Acest fapt a complicat punerea în aplicare de către țările
și beneficiarii din UE.
FEAMPA se bazează pe o structură mai simplă, lipsită de măsuri rigide, utilizând
următoarele abordări:
-

Acesta are 4 priorități care descriu domeniul general de aplicare al sprijinului în
conformitate cu obiectivele PCP, ale politicii maritime integrate și ale agendei UE pentru
guvernanța oceanelor:
(1) promovarea pescuitului sustenabil și refacerea și conservarea resurselor biologice
acvatice;
(2) promovarea activităților sustenabile de acvacultură, precum și prelucrarea și
comercializarea produselor provenite din pescuit și din acvacultură, contribuind
astfel la securitatea alimentară în Uniune;

(3) facilitarea unei economii albastre durabile în zonele costiere, insulare și
interioare și promovarea dezvoltării comunităților în sectoarele pescuitului și
acvaculturii;
(4) consolidarea guvernanței oceanelor și promovarea siguranței, securității,
curățeniei și gestionării durabile a mărilor și oceanelor.
-

Fiecare prioritate cuprinde obiective specifice, care descriu în linii mari sfera operațională
de aplicare a sprijinului la nivelul domeniilor tematice (de exemplu, protecția
biodiversității, promovarea acvaculturii durabile, colectarea datelor științifice).

-

Există norme de eligibilitate limitate la nivelul UE. Este de datoria țărilor UE să dezvolte,
în cadrul programelor lor naționale din cadrul FEAMPA, mijloacele cele mai adecvate
pentru atingerea obiectivelor stabilite în conformitate cu cele 4 priorități. Acestea dispun
de flexibilitate în stabilirea normelor de eligibilitate.

-

Există condiții și restricții pentru anumite tipuri de subvenții. Regulamentul privind
FEAMPA include o listă de operațiuni neeligibile pentru a evita efectele negative asupra
sustenabilității (de exemplu, investiții care sporesc capacitatea de pescuit). În plus,
anumite categorii de subvenții pentru flota de pescuit fac obiectul unor norme de
eligibilitate specifice pentru a asigura coerența acestora cu obiectivele de conservare ale
PCP (de exemplu, un motor nou instalat pe o navă de pescuit nu poate avea mai multă
putere decât cel înlocuit).

-

Monitorizarea performanței: punerea în aplicare a FEAMPA este monitorizată cu
indicatori de realizare și de rezultat. Țările UE raportează progresele înregistrate în ceea
ce privește îndeplinirea obiectivelor stabilite în programele lor și, în cadrul unei reuniuni
anuale de reexaminare, discută cu Comisia pe tema progreselor înregistrate în materie de
punere în aplicare. Acest fapt permite detectarea timpurie a potențialelor probleme legate
de punerea în aplicare și identificarea măsurilor de remediere, dacă este necesar.

Cum evaluează Comisia programele FEAMPA înainte de a le aproba?
În cadrul „gestiunii partajate”, fiecare țară din UE elaborează un program național unic, pe
care Comisia îl aprobă în urma unei evaluări aprofundate. În cadrul acestei evaluări, Comisia
are în vedere contribuția programului la prioritățile comune ale FEAMPA și la obiectivele în
materie de:
- reziliență;
- tranziție verde;
- tranziție digitală;
- sustenabilitate ecologică, economică și socială;
- atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;
- dezvoltarea pescuitului costier la scară mică durabil.
Comisia evaluează totodată programele pe baza Analizei bazinului maritim, un document
public ce indică principalele provocări ale fiecărui bazin maritim în ceea ce privește
obiectivele PCP. Respectiva analiză urmărește să ghideze țările UE în contextul abordării
provocărilor comune legate de bazinele maritime în programele lor.

Cum sunt structurate programele naționale FEAMPA?
Un program național FEAMPA este o foaie de parcurs strategică pentru investiții publice
în perioada 2021-2027. Acesta descrie acțiuni adaptate pentru a răspunde provocărilor
specifice identificate de țara UE în ceea ce privește prioritățile comune ale UE în materie de
biodiversitate marină, politică maritimă și pescuit și acvacultură durabile.
Programele cuprind 4 secțiuni principale:
-

Identificarea nevoilor: acestea sunt susținute de o analiză a punctelor forte, a punctelor
slabe, a oportunităților și a amenințărilor.

-

Elaborarea acțiunilor adecvate: Țările UE descriu acțiunile specifice care corespund
nevoilor lor și care pot fi realizate cu sprijinul FEAMPA.

-

Stabilirea obiectivelor pentru monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor: Țările
UE stabilesc obiective pe baza indicatorilor de realizare și de rezultat pentru a reflecta
efectele preconizate ale acțiunilor sprijinite de FEAMPA.

-

Distribuirea resurselor financiare către obiectivele specifice ale fondului, în
conformitate cu strategia globală a programului.

Cum este monitorizată punerea în aplicare a FEAMPA?
Punerea în aplicare a FEAMPA este monitorizată în mod continuu și transparent.
-

De două ori pe an, țările UE raportează cu privire la valorile indicatorilor selectați în
programele lor din cadrul FEAMPA. Aceste informații sunt agregate la nivelul UE și sunt
puse la dispoziția publicului.

-

De 5 ori pe an, țările UE raportează cu privire la numărul proiectelor selectate și la
costurile lor financiare. Aceste informații sunt agregate la nivelul UE și sunt puse la
dispoziția publicului. De asemenea, informațiile sunt clasificate în funcție de domeniile
tematice.

-

De două ori pe an, țările UE raportează cu privire la caracteristicile detaliate ale fiecărui
proiect și beneficiar. Comisia utilizează aceste informații pentru raportarea periodică ad
hoc.

-

Comisia discută punerea în aplicare a FEAMPA cu fiecare țară din UE în cadrul unei
reuniuni anuale de reexaminare. Această reuniune urmărește să identifice eventualele
probleme din cadrul programului național FEAMPA și măsurile de remediere, dacă este
necesar.

-

Până la 30 iunie 2029, fiecare țară din UE își va evalua programul FEAMPA pentru a
evalua impactul acestuia.

-

Până la sfârșitul anului 2024 și, ulterior, până la sfârșitul anului 2031, Comisia va evalua
eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată la nivelul UE a FEAMPA
în ansamblu.

