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SUGESTÕES 

A Comissão das Pescas insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à matéria de 

fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Congratula-se com a decisão relativa ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas (FEAMP), nomeadamente de atribuir 6,39 mil milhões de euros ao setor das pescas 

e à política marítima para o período 2014-2020; chama a atenção, todavia, para o facto de, 

pese embora a importância da atividade da pesca para a economia de um grande número 

de zonas costeiras, os fundos destinados à política das pescas, uma das raras políticas 

comuns da UE, apenas representarem 0,7% do orçamento da União; considera que este 

financiamento ajudará o sector da pesca a realizar uma pesca sustentável, apoiará as 

comunidades costeiras e insulares fortemente dependentes da pesca a diversificar as suas 

economias, melhorará o apoio concedido até ao momento à pesca artesanal e às regiões 

fortemente dependentes da pesca, como forma de contribuir para a realização dos 

objetivos da estratégia Europa 2020; 

 

2. Lamenta que, ao contrário do aprovado pelo Parlamento Europeu, o Conselho tenha 

reduzido para um prazo máximo de seis meses por navio, no período compreendido entre 

2014-2020, a possibilidade de apoio à cessação temporária das atividades de pesca nos 

períodos de defeso biológico através do FEAMP; considera que os períodos de defeso são 

um importante instrumento para a gestão sustentável de algumas pescarias; preconiza, por 

isso, que esta restrição seja abolida e que sejam garantidas dotações suficientes para os 

períodos de defeso; 

 

3. Insta a Comissão e os Estados-Membros a elaborarem com urgência os atos legislativos 

necessários para acelerar os programas operacionais dos Estados-Membros tendo em 

vista a aplicação das prioridades da Política Comum das Pescas (PCP), nomeadamente a 

sustentabilidade económica e social do sector da pesca, a conservação dos recursos 

biológicos e a exploração sustentável da pesca e da aquicultura;  

4. Sublinha a importância de uma investigação rigorosa e independente para uma avaliação 

precisa do estado dos recursos haliêuticos e para o cálculo dos rendimentos máximos 

sustentáveis, aspetos essenciais da pesca sustentável; entende, ainda, que devem ser 

realizados estudos sobre as consequências socioeconómicas das medidas adotadas para as 

comunidades dependentes da pesca; salienta que o novo regulamento de base da PCP, 

adotado no ano transato, atribui uma importância especial à sustentabilidade para a 

obtenção do rendimento máximo sustentável (RMS); relembra que este objetivo constitui 

um dos elementos fundamentais da nova PCP e pressupõe um conhecimento preciso e 

fiável do estado das unidades populacionais e das consequências socias e económicas das 

medidas adotadas; considera que esta investigação deve ser devidamente financiada pelo 

orçamento da UE; 

5. Salienta a necessidade de um aumento das dotações atribuídas aos organismos de 

investigação científica a nível internacional e nacional, para que procedam ao 

recenseamento e avaliação dos recursos biológicos marinhos; 
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6. Recorda que o controlo das atividades de pesca a bordo dos navios e nos portos é 

essencial para alcançar os objetivos da pesca sustentável e que um apoio financeiro 

insuficiente poderá comprometer os objetivos da reforma; recorda que a nova PCP requer 

um aumento das ações operacionais da Agência Europeia de Controlo das Pescas (EFCA) 

para lhe permitir ajudar os Estados-Membros e a Comissão Europeia a desenvolverem 

instrumentos de controlo e supervisão (operações relativas à governação das pescas, aos 

sistemas de gestão de dados, às obrigações de desembarque e à luta contra a pesca ilegal, 

não declarada e não regulamentada (pesca INN)); 

 

7. Solicita um aumento do orçamento da Agência Europeia de Controlo das Pescas (AECP) 

para instrumentos operacionais e recursos humanos, a fim de garantir a aplicação correta 

da reforma da PCP e reforçar o controlo, a inspeção e a vigilância, bem como a 

cooperação ao nível internacional, de molde a que as normas da PCP sejam cumpridas e 

aplicadas de maneira eficaz e coerente, assegurando condições equitativas para o sector 

da pesca e a igualdade de tratamento para todas as componentes do sector; 

8. Salienta que, uma vez que mais de 60 % do abastecimento da UE em produtos da pesca 

provêm de águas internacionais e das zonas económicas exclusivas de países terceiros, há 

que prever dotações orçamentais fiáveis e adequadas no orçamento para o exercício de 

2015; recorda que a dimensão externa da PCP exige a continuação da inclusão de medidas 

orçamentais específicas destinadas a reforçar e desenvolver a participação da União 

Europeia nas organizações regionais de gestão das pescas, bem como a financiar a 

conclusão de acordos bilaterais com países terceiros, nomeadamente tendo em conta a 

recondução prevista dos protocolos celebrados com a Mauritânia, Moçambique, 

Madagáscar, a Gronelândia, Cabo Verde e Quiribáti; 

 

9. Lamenta que a Comissão tenha reduzido os montantes da rubrica para o projeto-piloto 

sobre as medidas de apoio à pesca de pequena escala (11 06 77 08);  insta a Comissão a 

repor os montantes aprovados; considera que este projeto-piloto é da maior importância e, 

reconhecendo relevância e as especificidades do setor, deve ser o ponto de partida para a 

criação de um programa comunitário de apoio à pesca de pequena escala, conforme 

defendido em várias resoluções do Parlamento Europeu sobre este assunto; 

 

 

10. Congratula-se com a inscrição no quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 

de um montante de 647 milhões de euros para ações diretas da Comissão no âmbito do 

FEAMP; solicita à Comissão que tome rapidamente as medidas necessárias para pôr em 

prática os seus projetos. 

 

11. Lamenta os cortes introduzidos no título 11 pelo Conselho no âmbito da sua leitura do 

projeto de orçamento; expressa a sua inquietação face às consequências para as ações 

financiadas pelas rubricas orçamentais em causa e ao impacto negativo para a 
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perseguição dos objetivos da PCP e da PMI; assinala, em particular no que diz respeito às 

dotações para pagamentos, que o título 11 regista já este ano um défice destas dotações e 

que, por conseguinte, é absolutamente necessário assegurar um nível suficiente de 

dotações; 
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