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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. Salienta que, tendo em conta a importância socioeconómica das pescas nas regiões 

costeiras da UE, é necessário manter um fundo específico, substancial, independente e 

acessível para as pescas, a fim de aplicar a política comum das pescas (PCP), assegurar a 

sustentabilidade da aquicultura e pescas europeias, aplicar um plano de seletividade para 

evitar as devoluções, reduzir o encargo financeiro da obrigação de desembarque e facilitar 

o seu cumprimento e realizar o objetivo relativo ao rendimento máximo sustentável 

(RMS); sublinha, ademais, que esse fundo deve contribuir igualmente para que o setor das 

pescas leve a cabo um processo de reestruturação que se tornou necessário por diversas 

razões, e que este processo pode incluir medidas como, por exemplo, a aplicação da 

obrigação de desembarque e a substituição dos motores por outros não poluentes; 

2. Salienta que a PCP é uma competência exclusiva da UE e que os fundos financeiros 

colocados à disposição da UE para esta política deverão, por conseguinte, ser suficientes 

para a consecução dos exigentes objetivos estabelecidos no regulamento de base; recorda, 

no entanto, que o atual Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) 

representa apenas 0,6 % do total do QFP 2014-2020, sublinha que importa manter pelo 

menos o nível atual das dotações financeiras do FEAMP, tendo em conta a importância 

socioeconómica da pesca nas regiões costeiras da União Europeia; 

3. Exorta a Comissão a propor um aumento das dotações para o próximo período de 

programação do FEAMP, taxas de financiamento mais elevadas e várias regras sobre o 

cofinanciamento e as indemnizações aos pescadores durante os períodos de encerramento 

da pesca, de forma a ter em conta as necessidades das pequenas empresas de pesca 

artesanal, frequentemente limitadas por atrasos administrativos imputáveis aos Estados-

Membros;  

4. Considera que as ajudas à cessação temporária da atividade de pesca devem ser mantidas 

em certos casos; esclarece que estas ajudas devem ser destinadas às frotas que sejam 

obrigadas a cessar a sua atividade por qualquer motivo inesperado, como o encerramento 

de uma zona de pesca; preconiza igualmente a manutenção das ajudas à cessação 

definitiva da atividade de pesca, nas mesmas condições em que se aplicam atualmente, 

acompanhadas, se necessário, de uma auditoria económica sobre as repercussões do 

desmantelamento dos navios no equilíbrio da frota e na capacidade real de capturas; 

5. Observa que o Brexit não deve ser usado como pretexto para reduzir o financiamento 

futuro; entende que a UE deverá encontrar uma forma de garantir que uma eventual 

descida do QFP pós-2020 não se traduza automaticamente em menores dotações para o 

FEAMP, uma vez que este sofreu cortes orçamentais para 2018; salienta que é necessário 

prestar um apoio prioritário à pesca costeira e artesanal; adverte, ademais, para os riscos 

do impacto do Brexit na pesca, que necessitam de prever uma rubrica orçamental sólida, 

tendo em conta o já reduzido orçamento atribuído a este setor na UE; 

6. Propõe um aumento do financiamento através de instrumentos financeiros 

complementares das ajudas a fundo perdido; propõe, igualmente, uma facilitação do 

acesso a um regime de empréstimos que permita ao setor ampliar as suas possibilidades de 
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financiamento, com o objetivo de estimular o desenvolvimento económico das empresas e 

prosseguir os esforços para atenuar o impacto ambiental das atividades extrativas; 

7. Sublinha a necessidade de dotar o FEAMP de um nível de financiamento suficiente, que 

permita o investimento na sustentabilidade, a seletividade e competitividade da frota de 

pesca; 

8. Salienta que o nível de execução do FEAMP 2014-2020, três anos após a sua adoção em 

15 de maio de 2014, continua a ser insatisfatório, uma vez que, até setembro de 2017, só 

1,4 % dos 6,4 mil milhões de euros deste fundo foram utilizados; espera que o nível de 

execução do FEAMP e outros programas estruturais e de investimento da UE venha a 

melhorar; sublinha que o baixo nível de execução se deve, em grande parte, ao atraso na 

aprovação do regulamento deste fundo europeu na sequência da reforma da PCP, assim 

como à falta de clareza, em muitos casos, no tratamento administrativo das ajudas que o 

fundo recebe; preconiza, portanto, uma abordagem simplificada e mais precisa a este 

respeito; solicita uma maior flexibilidade na atribuição das dotações, designadamente, no 

que se refere às rubricas relativas aos dados não utilizadas pelos Estados-Membros que 

devem poder ser transferidas para os institutos de investigação e, para fins de controlo, 

para a Agência Europeia de Controlo das Pescas (AECP); 

9. Insiste igualmente em que os custos decorrentes da obrigação de desembarque sejam 

indemnizados pelo FEAMP, o que pressupõe que este fundo seja simplificado e dotado de 

fundos suficientes; 

10. É de opinião que devem ser tomadas medidas a fim de assegurar uma execução mais 

rápida, flexível e menos burocrática do fundo da UE para as pescas para o período 

pós-2020, sem os atrasos que continuam a afetar o FEAMP 2014-2020, a fim de evitar que 

a situação atual se repita; 

11. Insta a Comissão a rever a cláusula relativa ao investimento, por forma a permitir que os 

investimentos regionais e nacionais cofinanciados ao abrigo do FEAMP sejam excluídos 

do cálculo dos défices nacionais utilizado no âmbito do Semestre Europeu; 

12. Apoia o ponto de vista muito comum da indústria e das administrações dos Estados-

Membros de que as atuais regras de financiamento são demasiado complicadas e 

poderiam ser menos pesadas em geral mas mais ainda para projetos de pequeno montante; 

salienta que, dado que o relatório «Omnibus», que visava simplificar o Regulamento 

Financeiro, não abrangeu o FEAMP, devemos proceder a uma simplificação do 

Regulamento FEAMP; 

13. Sublinha a importância do controlo das pescas e da recolha de dados científicos, que são 

pilares da política comum das pescas; considera que devem continuar a beneficiar de 

financiamentos da União e que os Estados-Membros devem intensificar os seus esforços 

no sentido de utilizar estes meios; 

14. Considera que, para criar um novo fundo europeu das pescas, importa instaurar regras de 

proporcionalidade que imponham menos constrangimentos burocráticos aos pequenos 

projetos do que aos grandes; propõe, neste sentido, a adoção de uma espécie de «regra de 

minimis» para as ajudas de menor importância no âmbito deste novo fundo europeu das 

pescas; 



 

AD\1139894PT.docx 5/9 PE610.677v03-00 

 PT 

15. Salienta que, embora a UE permaneça um importador líquido de produtos do mar, a pesca 

europeia continua a ser tanto uma fonte muito importante de alimentos saudáveis para o 

mercado europeu, quanto uma garantia de autonomia alimentar; sublinha que a UE deve 

continuar a impedir a entrada no mercado de produtos de países terceiros não conformes 

com as normas alimentares, ambientais e sociais decorrentes da Convenção n.º 188 da 

Organização Internacional do Trabalho ou de luta contra a pesca ilegal, não declarada e 

não regulamentada, devendo estes requisitos ser integrados nos acordos de comércio livre; 

salienta que, de um modo geral, devem ser reduzidas as importações de produtos das 

pescas de baixa qualidade que não cumpram os requisitos legais e ser criadas condições 

equitativas para os restantes produtos das pescas; salienta a necessidade de se reforçar e 

homogeneizar os controlos e as inspeções das importações provenientes de países 

terceiros, para impedir a entrada no mercado da União de produtos não conformes com os 

requisitos estabelecidos pela regulamentação em vigor; 

16. Salienta que o valor acrescentado europeu no domínio da gestão das pescas está em 

grande parte associado, até à data, a uma redução de capacidade das frotas de pesca, à boa 

gestão dos recursos, à qualidade dos produtos e à sua transformação; é de opinião que, no 

QFP pós-2020, um equilíbrio entre os recursos haliêuticos disponíveis e a capacidade da 

frota tem que ser tido em conta; salienta que outros elementos, com um valor acrescentado 

não quantificável deverão igualmente ser considerados, como o papel que as pescas 

desempenham nas comunidades altamente dependentes deste setor em termos de emprego 

direto e indireto e de crescimento local; realça, por conseguinte, a importância de manter 

um fundo independente para as pescas, a fim de apoiar estas comunidades e garantir uma 

maior coesão territorial; 

17. Sublinha que as comunidades costeiras dependentes da pesca artesanal devem ser 

prioritárias no âmbito do futuro FEAMP, tendo em conta a importância de que se reveste a 

pesca artesanal nestas localidades em termos ambientais e de emprego, representando este 

setor 80 % da frota europeia e 40 % do total do emprego no setor primário, além dos 

postos de trabalho indiretos que gera na distribuição à escala local, no fabrico de redes ou 

na reparação de navios; considera que as comunidades costeiras dependentes da pesca 

artesanal devem ser prioritárias no âmbito do futuro FEAMP, de modo a assegurar o 

crescimento e gerar rendimentos e postos de trabalho; recorda que esta foi a mensagem da 

reforma da PCP e que foi veiculada aquando da instauração da nova política; 

18. Salienta a importância da dimensão social e económica da pesca para as comunidades 

locais e certas regiões marítimas e costeiras; reconhece a necessidade de manter dotações 

financeiras suficientes para permitir a obtenção de financiamento pelos segmentos da frota 

costeira, artesanal e de pequena escala; 

19. Salienta que a pesca costeira tradicional tem uma forte atratividade turística, o que gera 

indiretamente efeitos económicos muito positivos sobre outros setores económicos; 

20. Salienta que as comunidades costeiras e insulares europeias estão, e continuarão a estar, 

fortemente dependentes do setor das pescas, quer para a transformação dos produtos do 

mar, quer para o turismo, a restauração e, a montante da fileira, nos estaleiros navais, a 

manutenção, a reparação, a segurança e as novas tecnologias; salienta, portanto, que o 

desenvolvimento local de base comunitária (CLLD) e os grupos de ação local da pesca 

(GAL-Pesca) deverão continuar a ser um ponto central e o seu financiamento deverá ser 
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aumentado, uma vez que permitem às comunidades piscatórias locais enfrentar estes 

desafios a nível das bases, utilizando o conhecimento das partes interessadas locais para 

resolver os problemas locais; sublinha, neste contexto, a importância de manter a estrutura 

de financiamento das organizações de produtores do setor da pesca intacta, assim como de 

contribuir para os organismos representativos da profissão; 

21. Considera que as medidas de controlo são um elemento essencial e fundamental da PCP, 

com vista a assegurar condições de concorrência equitativas, e que devem ser afetados 

tanto pela Comissão como pelos Estados-Membros recursos suficientes, económicos e 

outros, às atividades de controlo; considera, por conseguinte, que o futuro fundo deve 

assegurar um apoio suficiente neste domínio; 

22. Salienta a necessidade de manter intacta a estrutura de financiamento dos dois 

instrumentos de apoio coletivo ao setor das pescas, os grupos de ação local e as 

organizações de produtores do setor das pescas, uma vez que estes elementos são 

fundamentais para o desenvolvimento do setor das pescas nas regiões dependentes desta 

atividade; 

23. Considera que o FEAMP deve continuar a conceder um apoio financeiro prioritário à 

pesca costeira e à pesca artesanal, devido ao papel socioeconómico que desempenham nas 

regiões muito dependentes da pesca, sem prejuízo do apoio financeiro a outras frotas 

igualmente necessárias para o abastecimento de alimentos saudáveis aos mercados da UE; 

24. Considera que é necessário iniciar uma reflexão sobre o eventual financiamento de 

medidas de modernização de determinadas frotas que estão obsoletas e colocam riscos de 

segurança no mar, como é o caso de algumas frotas das regiões ultraperiféricas, com vista 

à próxima reforma do QFP, desde que tal não conduza a um aumento da capacidade de 

pesca; 

25. Salienta o papel cada vez mais importante da chamada «economia azul»; é de opinião que 

as prioridades da estratégia Crescimento Azul deverão ser alinhadas com as prioridades do 

FEAMP com a atribuição de uma rubrica específica, ou seja, a sustentabilidade ambiental, 

eficiência dos recursos, competitividade, criação de oportunidades de emprego de alta 

qualidade, formação académica e profissional e a coesão territorial; convida a Comissão a 

reavaliar as dotações financeiras do QFP para o Crescimento Azul e salienta que um 

fundo para as pescas deverá desempenhar um papel importante neste contexto; 

26. Congratula-se com a vontade de dar um impulso, no âmbito da estratégia da UE relativa à 

economia azul, ao setor da aquicultura, que beneficia de 20 % do FEAMP, mas lamenta o 

obstáculo que os encargos administrativos representam para o desenvolvimento da 

aquicultura; solicita, por conseguinte, que se estude a forma de reduzir a carga 

administrativa nos Estados-Membros; 

27. Salienta a necessidade de medidas de apoio com vista a facilitar o diálogo social e utilizar 

o FEAMP para contribuir para a formação de profissionais qualificados para o setor 

marítimo e das pescas; salienta a importância da modernização do setor marítimo e das 

pescas e observa o papel da inovação nesta matéria; apela, por conseguinte, a um aumento 

do investimento em inovação e desenvolvimento tecnológico, em particular tendo em 

conta a necessidade de melhorar a seletividade das artes de pesca no âmbito da obrigação 

de desembarque e o respeito dos critérios do rendimento máximo sustentável (RMS), bem 
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como a necessidade de assegurar a eficiência dos navios, e o conforto e a segurança das 

tripulações; apela, ademais, a que as empresas de outros setores que desenvolvem 

soluções para o setor das pescas tenham acesso a fundos e a mais possibilidades de 

financiamento, a fim de melhorar o desempenho económico e ambiental do setor; 

28. Reafirma a importância de promover e investir na diversificação do setor das pescas 

através do desenvolvimento de atividades complementares; 

29. Recorda a necessidade de melhorar a recolha de dados científicos e assegurar um melhor 

acesso a estes dados, de fomentar a cooperação e a troca de dados científicos entre o setor 

marítimo e das pescas, por um lado, e a comunidade científica, as ONG e outras entidades, 

por outro, assim como de incentivar novas atividades de investigação e criar novos ramos 

no setor das pescas, como a aquaponia; 

30. Reafirma a importância de ter por base pareceres científicos rigorosos e independentes ao 

avaliar o estado dos recursos haliêuticos, para que seja possível tomar decisões de gestão 

que permitam alcançar o rendimento máximo sustentável (RMS); é de opinião que 

deverão ser previstos fundos suficientes, no âmbito do FEAMP para o período pós-2020, 

destinados à recolha de dados científicos; 

31. Salienta a importância de manter, pelo menos, o mesmo nível de financiamento para a 

AECP, exclusivamente para as suas funções em matéria de controlo, inspeção e vigilância 

do setor das pescas; solicita que no futuro se reforce o papel da AECP, a fim de permitir 

que os objetivos da PCP sejam alcançados e que a AECP possa consolidar as suas 

atividades relativas à governação das frotas de pesca e à supervisão dos procedimentos de 

controlo; insta a Comissão a aumentar o financiamento da AECP; 

  



 

PE610.677v03-00 8/9 AD\1139894PT.docx 

PT 

INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO 
NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER 

Data de aprovação 21.11.2017    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

21 

2 

2 

Deputados presentes no momento da 

votação final 

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain 

Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa 

Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, 

António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní 

Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, 

Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 

France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 
  



 

AD\1139894PT.docx 9/9 PE610.677v03-00 

 PT 

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER 

21 + 

ALDE António Marinho e Pinto, Norica Nicolai 

ECR Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto 

ENF France Jamet 

PPE Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Jarosław 

Wałęsa, Verónica Lope Fontagné, Werner Kuhn 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Isabelle Thomas, Renata Briano, Ricardo Serrão Santos, 

Richard Corbett, Ulrike Rodust 

VERTS/ALE Ian Hudghton, Linnéa Engström, Marco Affronte 

 

2 - 

EFDD David Coburn, Mike Hookem 

 

2 0 

GUE/NGL Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Legenda dos símbolos utilizados: 

+ : a favor 

- : contra 

0 : abstenções 

 

 


