ORÇAMENTO
DA UNIÃO EUROPEIA:
PARA O FUTURO
#EUBudget #EURoad2Sibiu #FutureofEurope

Junho de 2018

FUNDO EUROPEU DOS ASSUNTOS MARÍTIMOS
E DAS PESCAS
Os ecossistemas marinhos e os desafios colocados pelo mar têm, dada a sua natureza,
uma dimensão mundial. As unidades populacionais de peixes e a poluição pelo plástico
não respeitam fronteiras. A União Europeia tem, portanto, o dever de agir dentro e fora
do seu território a fim de proteger, conservar e garantir uma utilização sustentável dos
nossos mares. Com os nossos pescadores e as nossas indústrias marítimas inovadoras,
podemos fazer com que os oceanos sejam novamente saudáveis.
Karmenu Vella, Comissário responsável pelo Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas

DE QUE SE TRATA?

POR QUE MOTIVO É UMA PRIORIDADE?

O Fundo Europeu dos Assuntos
Marítimos e das Pescas (FEAMP)
apoia os setores marítimos e a pesca
sustentável na UE e promove o papel
da UE enquanto líder internacional na
gestão sustentável dos oceanos.

Cobrindo mais de dois terços do nosso planeta, o mar tem potencial para
impulsionar o crescimento económico, a criação de emprego e a prosperidade.
As pescas, a aquicultura, o turismo costeiro, as energias oceânicas,
a biotecnologia «azul», entre outras atividades marítimas, contribuem para
a prosperidade das comunidades costeiras e constituem a riqueza do tecido
social das regiões marítimas da Europa.
Importa porém que estas atividades económicas sejam realizadas de forma
sustentável tanto ao nível ambiental como social.

QUAIS OS TIPOS DE AÇÕES APOIADAS?
O FEAMP pós-2020 centrar-se-á em quatro prioridades:

>
>

Fomentar as pescas sustentáveis e a conservação dos recursos biológicos marinhos;

>
>

Permitir o crescimento de uma economia azul sustentável e fomentar a prosperidade das comunidades costeiras;

Contribuir para a segurança alimentar da União Europeia graças a uma aquicultura e mercados competitivos
e sustentáveis;

Reforçar a governação internacional dos oceanos e assegurar oceanos e mares seguros, limpos e geridos de
forma sustentável.

QUAIS SÃO AS IMPLICAÇÕES EM TERMOS FINANCEIROS?
A proposta de orçamento global de longo prazo da União Europeia prevê a prossecução do apoio às políticas das pescas
e marítima.
O orçamento do FEAMP proposto ascende a 6,14 mil milhões de EUR, a preços correntes, para os anos de 2021
a 2027. Os recursos do FEAMP são essencialmente divididos entre gestão direta e a gestão partilhada.

Um melhor alinhamento com os outros fundos estruturais e de investimento da União Europeia. As regras
aplicáveis a todos os fundos encontram-se delineadas num regulamento que estabelece disposições comuns.

>

Uma maior ênfase nos resultados. Por exemplo, os pescadores apenas receberão financiamento se demonstrarem
que contribuíram para atingir os objetivos de conservação da política comum das pescas.

>

Uma maior ênfase nos pescadores da pequena pesca costeira, com o objetivo de incentivar práticas de pesca
sustentáveis.

>

Um apoio maior e mais abrangente às comunidades costeiras. Comparativamente ao período 2014-2020,
o apoio prestado às parcerias locais é alargado a todos os setores da economia azul.

>

Sinergias mais fortes com outras políticas da UE, contribuindo, nomeadamente, para a luta contra as alterações
climáticas e a implementação da estratégia europeia para os plásticos na economia circular.

>

Apoios para oceanos e mares seguros, limpos e geridos de forma sustentável. Pela primeira vez, o FEAMP
apoiará os objetivos e compromissos internacionais da União Europeia. Além disso, será disponibilizado financiamento
para a vigilância marítima e a cooperação das guardas costeiras.

DE QUE OUTRO MODO IRÁ O FUTURO ORÇAMENTO DA UE
DAR UM CONTRIBUTO SIGNIFICATIVO NESTE DOMÍNIO?
Além do FEAMP, existem sinergias com outras possibilidades de financiamento europeu, como por exemplo:

>

O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, para investimentos em setores do crescimento azul e para
estratégias para as bacias marítimas;

>
>

O Fundo Social Europeu, para o desenvolvimento de competências no setor das pescas e no setor marítimo;

>

O instrumento InvestEU, que pode desempenhar um papel importante na promoção de instrumentos financeiros
e no apoio a uma plataforma de investimento orientada para a economia azul.

O Programa-Quadro de Investigação e Inovação, por exemplo através do apoio às pequenas e médias empresas
a fim de testarem e implantarem soluções inovadoras para o crescimento azul;
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Uma simplificação e um aumento das possibilidades dos Estados-Membros de orientar o apoio para as
suas prioridades estratégicas, em vez de terem de escolher a partir de um menu de ações elegíveis.
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O QUE HÁ DE NOVO NA PROPOSTA DA COMISSÃO?

