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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Para se alcançar uma gestão sustentável das pescas a todos os níveis - ambiental, económico e 
social - é indispensável uma política comum das pescas (PCP) da União Europeia. Até à data, 
a política comum das pescas não apresentou os resultados esperados e a Comissão defende 
uma PCP reformada para evitar o esgotamento persistente e grave das unidades populacionais 
de peixes, a sobrecapacidade das frotas e a baixa rentabilidade e fraca resiliência económica 
de um número significativo de frotas. Por conseguinte, alguns elementos carecem de reforma 
para alcançarem o objetivo global de assegurar as atividades de pesca e de aquicultura que 
proporcionam condições ambientais sustentáveis a longo prazo e contribuem para a segurança 
do abastecimento alimentar. 

Uma política reformada deve visar a exploração dos recursos biológicos marinhos vivos que 
restabeleça e mantenha os recursos haliêuticos acima de níveis que permitam obter o 
rendimento máximo sustentável. Esse sistema deve ser implementado o quanto antes, dado 
que permitiria uma melhoria global das unidades populacionais, que, por sua vez, teria efeitos 
significativos do ponto de vista económico e social. Por outro lado, a diminuição das capturas 
indesejadas, a eliminação das devoluções e a redução ao mínimo dos impactos negativos nos 
ecossistemas marinhos, designadamente, através do desenvolvimento de artes mais seletivas, 
contribuiria para o bom estado ambiental.

A igualdade de acesso às águas deve permanecer um dos princípios essenciais da PCP, à 
semelhança da conservação dos recursos biológicos marinhos, que deve continuar a ser um 
pilar fundamental para a concretização dos objetivos da PCP. Em especial, os planos 
plurianuais de gestão são cruciais para gerir a exploração dos recursos a níveis sustentáveis. 
Além disso, continua a ser necessário conduzir uma política fundamental de gestão da frota, 
com limites máximos globais da capacidade de pesca por Estado-Membro. 

A PCP deverá apoiar o desenvolvimento sustentável do setor aquícola nos planos ambiental, 
económico e social. A aquicultura sustentável pode contribuir para a segurança alimentar, o 
crescimento e emprego nas regiões costeiras e rurais, desde que seja adequadamente gerida 
para minimizar a degradação ambiental. Se os Estados-Membros, com base em orientações 
estratégicas da União, elaborarem planos estratégicos nacionais, a fim de facilitar o 
desenvolvimento sustentável da aquicultura no tocante à segurança da atividade económica, 
ao acesso às águas e ao espaço, obter-se-ão grandes progressos. Outro investimento essencial 
neste contexto é o apoio à Rede Natura 2000 de zonas marinhas protegidas. A União tem 
claramente um papel a desempenhar no desenvolvimento da aquicultura: as escolhas 
estratégicas efetuadas ao nível nacional podem repercutir-se no desenvolvimento do setor nos 
Estados-Membros vizinhos. É, pois, essencial que os Estados-Membros possam conhecer os 
planos de outros Estados-Membros em matéria de desenvolvimento futuro da aquicultura.

O montante total previsto para a PCP (financiada pelo Fundo Europeu das Pescas) para o 
próximo período financeiro é de 6,68 mil milhões de EUR. 

O relator subscreve as orientações gerais da reforma proposta.
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******

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria de 
fundo, a propor ao Parlamento que aprove a posição em primeira leitura, subscrevendo as 
orientações gerais da proposta da Comissão.

A Comissão dos Orçamentos apresentará uma avaliação exaustiva dos aspetos orçamentais no 
seu parecer sobre a proposta de regulamento relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas. O financiamento específico para a pequena pesca deve ser analisado.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Recorda a sua resolução de 8 de 
junho de 2011 intitulada"Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa 
competitiva, sustentável e inclusiva1"; 
reitera que são necessários recursos 
adicionais suficientes no próximo QFP, a 
fim de permitir que a União cumpra as 
suas prioridades políticas existentes e as 
novas tarefas previstas no Tratado de 
Lisboa, bem como responder aos 
acontecimentos imprevistos; desafia o 
Conselho, caso não partilhe desta 
abordagem, a identificar claramente quais 
das suas prioridades políticas ou projetos 
podem ser totalmente abandonados, não 
obstante o seu comprovado valor 
acrescentado europeu;
______________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-B. Salienta que o impacto financeiro 
previsto da proposta constitui apenas uma 
indicação para a autoridade legislativa e 
não pode ser determinado enquanto não 
for alcançado um acordo sobre a proposta 
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de regulamento que estabelece o quadro 
financeiro plurianual para 2014-2020;
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