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Introdução

Excepto no que se refere à investigação no domínio da pesca, as actividades em matéria de 
assuntos marítimos e pesca são integralmente realizadas ao abrigo da rubrica 2 "Preservação e 
gestão dos recursos naturais". Há dois instrumentos principais: (a) o Fundo Europeu das 
Pescas (FEP), e (b) o chamado "segundo instrumento", que cobre todas as outras acções 
relacionadas com a Política Comum das Pescas (PCP), incluindo a pesca internacional e o 
Direito do Mar. Uma acção preparatória e um projecto-piloto para o lançamento da aplicação 
da Política Marítima Europeia completam o quadro no APO 2009.

Para o FEP, a Comissão propõe 631,7 milhões de euros em dotações para autorizações e 
561,1 milhões de euros em dotações para pagamentos, o que corresponde a aumentos de 3.1% 
e 24.5%, respectivamente, em relação ao orçamento de 2008. O aumento considerável nos
pagamentos deve-se principalmente ao facto de o orçamento de 2008 ter sido marcado por 
níveis baixos de pagamentos, pois todos os adiantamentos tinham sido inscritos no orçamento 
de 2007. No APO 2009, as dotações para pagamentos propostas destinam-se aos novos 
programas do FEP 2007-2013 e à liquidação das autorizações pendentes das rubricas que 
fizeram parte dos programas dos fundos estruturais do período 2000-2006 (realização do 
Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP).

Para a CPC, as dotações propostas elevam-se, no total, a 297,8 milhões de euros para 
autorizações e a 269,3 milhões de euros para pagamentos. Face a 2008, estes valores
representam uma diminuição de 6% e 11%, respectivamente. Reflectem o esforço da 
Comissão para ajustar as dotações orçamentais à execução efectiva observada nos últimos 
anos. Há que acrescentar a estes números, a verba de 5,7 milhões de euros para a Agência 
Comunitária de Controlo das Pescas (ACCP). Face a 2008, este valor representa uma 
diminuição média de 23% para todas as rubricas respeitantes à ACCP.

As dotações para actividades internacionais (194,3 milhões de euros para autorizações e 
pagamentos) diminuem 8% em relação a 2008. Esta diminuição deve-se principalmente à 
renegociação e ajustamento dos montantes relativos a diversos acordos de parceria no 
domínio da pesca com países terceiros e a necessidades inferiores em termos de contribuições 
não obrigatórias para organizações internacionais de pesca. A maioria das dotações solicitadas 
destina-se a financiar os acordos de pesca em vigor. Para a renovação de alguns acordos de 
pesca que estão prestes expirar e a conclusão de novos acordos que irão ser negociados é 
inscrito na reserva um montante de cerca de 29 milhões de euros. A parte restante destina-se a 
garantir a participação comunitária num número crescente de organizações pesqueiras 
internacionais e regionais, bem como para o trabalho preparatório inerente a esta participação.

Observações

As dotações globais atribuídas à pesca no APO 2009 inscrevem-se numa linha de 
continuidade em relação ao exercício precedente, facto que deve ser visto como uma evolução 
negativa, pois os orçamentos anteriores já representavam o mínimo necessário para permitir 
às administrações públicas aplicar efectivamente uma política comum das pescas e uma 
política marítima com os recursos necessários.

No que diz respeito ao sector das pescas, o acréscimo da pressão económica externa 
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proveniente dos aumentos dos preços dos combustíveis agrava as pressões já existentes 
decorrentes da sobrecapacidade das frotas e da erosão da base de recursos devido à pesca 
excessiva. Neste sector, aos níveis actuais de preços, estima-se que os custos dos 
combustíveis representam mais de 30% do valor do peixe desembarcado na UE. Alguns 
operadores, em especial os arrastões, são mais afectados, dado os custos dos combustíveis 
poderem representar até 50% das suas receitas. Em contrapartida, os preços dos produtos da 
pesca registaram, nos últimos anos, uma estagnação ou inclusivamente uma diminuição, do 
que resultam perdas substanciais para o sector e problemas sociais críticos para os pescadores 
em geral.

Embora a Comissão proponha uma reestruturação do sector das pescas em conformidade com 
a situação macroeconómica actual, são necessárias medidas concretas para ajudar a assegurar 
a sobrevivência dos segmentos da frota europeia mais vulneráveis e paliar as repercussões 
económicas e sociais. Neste contexto, é urgente um apoio suplementar para prestar assistência 
aos pescadores durante a reestruturação do sector e para fazer face aos preços excepcionais 
dos combustíveis.

Este apoio deverá provir da PCP mediante um aumento das dotações para pagamentos, a 
adopção de novas medidas de natureza social ou outras medidas excepcionais que visem a 
reestruturação da frota de pesca, a redução dos preços, a dependência do combustível e a 
prestação de maior apoio social aos pescadores, tornando o sector mais compatível com o 
ambiente e menos dependente dos combustíveis e garantindo aos pescadores uma 
remuneração justa para as suas capturas. O relator considera que estas medidas extraordinárias 
devem igualmente possibilitar uma maior inovação no sector e permitir aos pescadores
adaptar-se à reestruturação do sector, sendo, portanto, absolutamente essenciais no momento 
excepcional que se vive actualmente.
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O APO 2009 da Comissão elimina a rubrica destinada a co-financiar medidas de controlo 
realizadas pelos Estados-Membros numa proporção de 3.1 %, considerando que esta rubrica 
não foi inteiramente utilizada no orçamento anterior e que irão ser levados a cabo em 2008 
programas de apoio técnico específicos.

A redução em causa pode servir no futuro de justificação para encobrir a má gestão pelos 
Estados Membros que não dedicam recursos suficientes ao reforço do controlo, actividade 
relativamente à qual são muito zelosos ao tratar-se de competências, mas muito pouco atentos 
ao cumprimento satisfatório, como é sua obrigação legal. Além disso, tal redução não está em 
conformidade com o Relatório Especial do Tribunal de Contas 7/20071, no qual é salientado 
que os Estados-Membros deverão desenvolver dispositivos de análise, de programação e de 
acompanhamento das suas actividades de inspecção que lhes permitam garantir a existência 
de uma pressão global de controlo adequada e a optimização da atribuição dos recursos;

As regiões ultraperiféricas requerem, dadas as suas especificidades, uma atenção especial para 
compensar as desvantagens resultantes do seu isolamento e das condições do seu meio 
natural. O Conselho aprovou um mecanismo financeiro para 2008, dotado com 15 milhões de 
euros, em vez do montante de 17 milhões de euros votado pelo Parlamento Europeu, razão 
pela qual, evidentemente, há que restabelecer este último montante. Será igualmente 
necessário adaptar o actual enquadramento jurídico a fim de reflectir o aumento em questão.

A política marítima constitui um dos objectivos estratégicos da União. Pretende-se que as 
diferentes iniciativas em matéria de transporte marítimo, turismo, pesca, ambiente, 
preservação dos recursos naturais e investigação e desenvolvimento venham a convergir e 
tenham um efeito multiplicador para o desenvolvimento de uma política marítima da União.

Para o arranque desta nova política integral para o meio marinho, importa ir preparando o 
caminho, para o que é necessário contar desde já com os meios financeiros correspondentes 
para o lançamento de iniciativas preparatórias a fim de prosseguir a aplicação da acção 
preparatória já iniciada sobre a política marítima e o projecto-piloto sobre a criação de redes e 
melhores práticas na política marítima. Assim sendo, seria altamente desejável que as rubricas 
correspondentes sejam inseridas no orçamento para 2009 para, deste modo, assegurar que 
essas iniciativas não ficarão bloqueadas em 2009.

O relator manifesta, a esse respeito, a preocupação de que a nova política marítima da União 
Europeia possa vir a apresentar uma evolução que se faça em detrimento dos domínios 
prioritários existentes da PCP na medida em que diz respeito às suas dotações orçamentais. As 
dotações no montante de 6 milhões de euros previstas para a execução do segundo ano tanto 
da acção preparatória (4,1 milhões de euros), como do projecto-piloto (1,9 milhões de euros) 
não são suficientes para cobrir todos os aspectos do lançamento de uma nova política 
marítima da União Europeia. Será necessário, no futuro, um financiamento adequado a título 
de mais do que uma única rubrica orçamental.

                                               
1 Relatório Especial 7/2007 relativo aos sistemas de controlo, de inspecção e de sanção aplicáveis às regras de 
conservação dos recursos haliêuticos comunitários, acompanhado das respostas da Comissão (Jornal Oficial 
C 317 de 28.12.2007.
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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. Acolhe favoravelmente as propostas relativas às dotações destinadas às pescas e à política 
marítima para 2009, embora os recursos aprovados a título das perspectivas financeiras 
para 2007-2013 sejam insuficientes para satisfazer as necessidades do sector das pescas 
numa altura de crise permanente no sector das pescas, caracterizada pelos custos 
acrescidos, particularmente para o combustível, número mais reduzido de capturas e 
rendimentos mais baixos;

2. Convida a Comissão a apresentar propostas para a adopção de medidas urgentes 
destinadas a contribuir para assegurar a sobrevivência dos pescadores e dós sectores mais 
vulneráveis da frota pesqueira da União, em conformidade com a presente resolução;

3. Regozija-se com a manutenção da acção preparatória sobre a política marítima e do 
Projecto-piloto sobre a criação de redes e melhores práticas na política marítima no 
orçamento para 2009, assegurando, deste modo, que essas iniciativas não ficarão 
bloqueadas em 2009;

4. Exprime a sua preocupação com os cortes efectuados nas dotações destinadas ao co-
financiamento de medidas de controlo conduzidas pelos Estados-Membros; considera que 
a PCP só pode ser devidamente aplicada com base numa plena observância dos controlos 
de pescas pelos Estados-Membros;

5. Manifesta a sua inquietação com a possibilidade de que a nova política marítima da União 
Europeia venha a apresentar uma evolução que se faça em detrimento dos domínios 
prioritários existentes da PCP na medida em que diz respeito às suas dotações 
orçamentais; estas não são suficientes para cobrir todos os aspectos do lançamento de uma 
nova política marítima da União Europeia. Esta política exigirá, no futuro, um 
financiamento adequado a título de mais do que uma única rubrica orçamental.
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