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Mensaxes clave

O Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (2014-2020) apoia a 
aplicación da PPC cos recursos financieiros necesariosaplicación da PPC cos recursos financieiros necesarios

Céntrase nas persoas e comunidades dependentes da pesca

Impulsa o desenvolvemento da acuicultura da UE

Oferta financiamento estable para a PMIOferta financiamento estable para a PMI



Europa 2020 e o  FEMP

Axudas acordes cos 3 obxectivos temáticos de Europa 2020:udas aco des cos 3 ob ect os te át cos de u opa 0 0

• Promover o emprego e a mobilidade profesional
• Fomentar a competitividade da pesca e a acuiculturap p
• Protexer o medio ambiente e a eficiencia en canto ao emprego dos 

recursos



As seis prioridades 
do FEMP

Plasmar os obxectivos temáticos de Europa 2020 de acordo as a os ob ect os te át cos de u opa 0 0 de aco do
cos obxectivos da PPC reformada e a PMI:

1. Aumentar o emprego e a cohesión territorial.p g
2. Impulsar un sector pesqueiro innovador, competitivo e baseado no 

coñecemento.
3. Impulsar unha acuicultura innovadora, competitiva e baseada no  

coñecemento.
4. Fomentar unha pesca sustentable e eficiente en canto ao emprego 

dos recursos.
h l bl f5. Fomentar unha acuicultura sustentable e eficiente en canto ao 

emprego dos recursos.
6. Impulsar a aplicación da PPC
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Interacción con outros 
Fondos

Marco Estratéxico Común e contratos de a co st até co Co ú e co t atos de
asociación:
• Mesmas normas: simplificación
• Marco común de programación e execución: máis p g

coordinación
• Normas específicas: FEMP

A PMI intégrase nos demais Fondos do MEC,
garantindo así sinerxías con iniciativas de carácter
máis amplo como as estratexias de conca marítima.máis amplo como as estratexias de conca marítima.



ORIENTACIÓN ESTRATÉXICA DA 
PROGRAMACIÓN

MARCO ESTRATÉXICO COMÚN

Contribución aos obxectivos
temáticos (OT) da EU-2020

Principais medidas
con respecto a cada OT

Principais retos territoriais
(concas marítimas, zonas

costeiras, desenvolvemento local)

ÓCONTRATO DE ASOCIACIÓN (OBXECTIVOS PERSEGUIDOS)

Análise das necesidades 
referido aos OT do 

MEC/medidas
principais

Resumo da
avaliación ex ante

Resumo dos
resultados previstos

para cada OT

Asignación indicativa 
por OT

(máis axuda cambio 
climático)principais climático)

PROGRAMA OPERATIVO DO FEMP (CÓMO ALCANZAR OS OBXETIVOS PERSEGUIDOS)

Indicadores de resultados (marco de rendemento) Indicadores de realizaciónsIndicadores de resultados (marco de rendemento) Indicadores de realizacións 

Prioridades da Unión para o FEMP Medidas



Estructura

Xestión compartida:
• Pesca intelixente e sustentable
• Acuicultura intelixente e sustentable• Acuicultura intelixente e sustentable
• Desenvolvemento  sustentable das zonas pesqueiras
• Medidas complementarias da PPC:

- Recopilación de datos, control e medidas de mercado

Xestión directa:
í í• Política Marítima Integrada

• Medidas complementarias no marco da PPC:
- Ditámenes científicos
- Gobernanza
- Elementos de control- Elementos de control
- Contribucións voluntarias as OROP
- Asistencia técnica



Dotación financieira e 
recursos

Xestión compartida:Xestión compartida:
• 5.520 millóns €, dos cales:

• 4.535 millóns € para desenvolvemento sustentable da pesca, da acuicultura e as zonas pesqueiras
• 477 millóns € para control e observancia
• 358 millóns € para recopilación de datos
• 105 millóns € para as rexións ultraperiféricas
• 45 millóns € para axuda ao almacenamento

Xestión directa:
• 1.047 millóns  € para ditámenes científicos, control, gobernanza e asistencia técnica no 

marco da PMI



Eliminación das axudas ao 
desguace

A capacidade de pesca non diminuiu a pesar dos 2.700 millóns  capac dade de pesca o d u u a pesa dos 00 ó s
€ destinados pola UE e os Estados membros ao desguace dende 
1994

Críticas do Tribunal de Contas

Rentabilidade: ata 1 millón € para o propietario do buque que se 
desguaza, fronte a 5.000-6.000 € pola creación dun posto de 
traballo nunha comunidade pesqueira



A sustenibilidade social

Apoio ás comunidades que dependen da pescaApoio ás comunidades que dependen da pesca

Condicións de saúde e seguridade a bordo

Crecemento e emprego gracias á formación permanente, a
adquisición de novas competencias e a creación de empresas,
prestándose especial atención aos sectores marítimos
emerxentes

Igualdade de xénero: pesca a pe, formación para cónyuges de
pescadores

Apoio ao diálogo social



As flotas costeiras de 
pesca artesanal

Criterios de asignación baseados tamén na cotag
correspondiente á flota costeira artesanal

Maior intensidade de axuda (un 75 %) para todas as medidas
(60% no marco do FEP)

Medidas adaptadas á flota costeira artesanal: servizos de
t ió d di i i t dasesoramento, creación de empresas, acondicionamiento de

buques e axuda especial para cónyuges de pescadores

Un pilar de desenvolvemento local (actual eixo 4) que beneficiaUn pilar de desenvolvemento local (actual eixo 4) que beneficia
principalmente ás flotas costeiras artesanais



Sostenibilidade económicaSostenibilidade económica

Innovación en ideas, produtos, servizos, técnicas de pesca ou
xestión dos recursos innovación local nas zonas pesqueirasxestión dos recursos, innovación local nas zonas pesqueiras,
innovación en materia de asesoramento e servizos ás empresas.

Aumento do valor dos produtos da pesca ao través de medidasAumento do valor dos produtos da pesca ao través de medidas
de comercialización, promoción e fomento de la calidade.

Modernización dos buques pesqueiros en relación coa saúde eModernización dos buques pesqueiros en relación coa saúde e
seguridade a bordo, a selectividade, a eficiencia enerxética, a
calidade das capturas e a prohibición dos descartes; maior
intensidade de axuda para as flotas artesanais e industriais quep q
no marco do FEP

Fontes de ingresos suplementarias mediante a diversificación dag p
actividade económica.



Sustentabilidade Ambiental

Valor sustentable da pesca en consonancia coa nova PPC:p
• Apoio ao RMS e á pesca sen descartes
• Medidas de conservación (rexionalización) de acordo coa PPC
• Asociación entre pescadores e investigadores
• Ecoinnovación
• Fomento da participación dos pescadores na xestión recuperación e seguimento dos lugares• Fomento da participación dos pescadores na xestión, recuperación e seguimento dos lugares

da red NATURA, 2000 e outras zonas mariñas protexidas (refugallos mariños, servizos de
biodiversidade)

• Financiamento de artes ou técnicas de pesca máis selectivos



Fomento da acuicultura

Crecemento e emprego:p g
• Promoción dos novos acuicultores.
• Inversións en capital humano: apoio os servizos de asesoramento e sustitución e a formación

permanente.

Innovación e novas formas de acuicultura:
• Acuicultura en mar aberto e non alimentaria

No os tipos de ing esos g a as a ac ic lt a m ltif ncional• Novos tipos de ingresos grazas a acuicultura multifuncional
• Aumento do valor dos produtos mediante a transformación,

comercialización e venda directa na explotación.



Fomento da acuicultura

Sustentabilidade medioambiental:
• Incremento do potencial das zonas acuícolas mediante a ordenación do espazo, as

infraestruturas e o medio ambiente
• Promoción dunha acuicultura que posúa un elevado nivel de protección do medio ambiente e

preste servizos medioambientais (estanques)

Atallar riscos para a saúde humana e animal:
• Elaboración de boas prácticas ou códigos de conduta sobre

bioseg idade o benesta dos animaisbioseguridade ou benestar dos animais
• Fácil acceso aos seguros para as poboacións acuícolas



Desenvolvemento sustentable 
das zonas pesqueiras

Plantexamento ascendente en materia de:
• Crecemento e emprego, cohesión social
• Innovación local

di bi l f bl d l / í l i d• Medio ambiente como elemento favorable para o desenvolvemento/ rexímens locais de 
conservación

Máis apoio ao desenvolvemento de estratexias, redes ep ,
actividades de animación locais

Posibilidade de que a axuda da Unión se conceda ao través deo b dad d qu a a uda da U ó o da ao a d
varios Fondos



Medidas de control en réximen 
de xestión compartida

Normas especiais:p
• Acotamento dos recursos
• Seccións específicas sobre control nos PO, que poderán modificarse cada dous anos mediante 

un procedemento simplificado para adecualas á evolución das prioridades da política da Unión 
neste ámbito

• Porcentaxes de cofinanciación diferenciados• Porcentaxes de cofinanciación diferenciados

Vantaxes:
• Planificación estratéxica plurianual, menor carga administrativa



Medidas de recopilación de datos
no réximen de xestión compartida

Normas especiais:p
• Programas de traballo anuais que complementan a programación plurianual e facilitan unha 

interacción regular entre a Comisión e os Estados membros
• Acotamento dos recursos asignados
• Seccións específicas nos PO

Vantaxes:
• Planificación estratéxica plurianual, menor carga administrativa



Medidas de mercado

Produtos de maior calidade
• Aumento do valor mediante medidas de comercialización e transformación

Apoio ás OP (en consonancia co el Regulamento OCM)
• Medidas especialmente concebidas para as organizacións de produtores
• Plans de producción e comercializaciónPlans de producción e comercialización
• Axuda ao almacenamento para as OP (eliminación progresiva)

Acercamento das rexións ultraperiféricas
C ió ífi l t di i i t ñ i li ió d d t• Compensación específica polos custes adicionais que entraña a comercialización dos produtos
da pesca e la acuicultura das rexións ultraperiféricas



Pilar da PMI

Política Marítima Integrada: coordinación e crecemento
sustentable das actividades vencelladas ao mar en beneficio das
rexións costeiras e os sectores marítimos

Instrumentos de coordinación da política marítima:
óapoyo aos instrumentos de regulación que non poden

desenvolverse no marco de ámbitos de actuación concretos ou a
escala dos Estados membros:
• Ordenación do espacio marítimo• Ordenación do espacio marítimo
• Vixilancia marítima integrada
• Coñecemento do medio mariño
• Directiva marco sobre a estratexia mariña

Crecimiento azul: determina e trata de superar os obstáculos
ao crecemeento nos sectores marítimos emerxentes



Condicionalidade

C di ió t tCondicións  ex ante e ex post
• Ex ante: cumprimento de condicións previas xerais tales como a capacidade administrativa
• Ex post: reserva de rendemento baseada na consecución de hitos relacionados cos obxectivos 

de Europa 2020

Condicionalidade específica:
• Cumprimento das normas da PPC por parte de Estados membros e operadores dende o

momento en que se consideran admisibles as operacións ata que se levan á práctica

Resultados que se obteñen:

q p q p
• Plans estratéxicos nacionais plurianuais de acuicultura baseados nas directrices estratéxicas da

Unión

Resultados que se obteñen:
• Maior observancia das normas da PPC
• Maior coherencia cos obxectivos da reforma da PPC



Novo marco de avaliación e
seguimento

Proceso: diálogo cos Estados membros sobre o marco e os
indicadores:
• Indicadores de resultados (número limitado en torno a 10)
• Indicadores de realizacións (definición común)
• Contido do plan de avaliación (dende ex ante a ex post)

Marco de rendemento baseado nos indicadores de resultados:Marco de rendemento baseado nos indicadores de resultados:
• Metas establecidas no PO: a súa consecución activa a reserva de rendimiento
• Necesidade de establecer metas ambiciosas

Exemplo indicativo:Exemplo indicativo:
• A escala da UE: a reducción dos descartes é unha prioridade
• Contrato de asociación/programa operativo: establecer meta de reducción de descartes

mediante hitos/elección de medidas e asignación financieira
• Informes especiais en 2017 e 2019 sobre o logro das metas

Avaliación: ex ante dende fases tempranas, simultánea no caso
dos informes especiais e expost por parte dos Estados membros



SimplificaciónSimplificación

Un único instrumento financieiro; a recopilación de datos, o control e as
intervencións de mercado pasan a ser de xestión compartidaintervencións de mercado pasan a ser de xestión compartida

Posibilidade de recorrer aos mesmos organismos responsables do
desenvolvemento rural para a aplicación das medidas

Un marco de programación, avaliación e seguimento coherente
mediante un número limitado de indicadores comúns para todos os
Estados membrosstados e b os

Un solo programa operativo para todas as rexións (sen distinción
algunha entre as rexións de converxencia e as que non o son)

Unha porcentaxe de cofinanciación da UE do 75 % (coa excepción da
recollida de datos e control)

Unha intensidade de axuda do 50 % (con poucas excepcións )

Ampla utilización de cantidades fixas únicas



ÚGRAZAS POLA SÚA 
ATENCIÓN


