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SUGESTÕES

A Comissão das Pescas insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Sublinha que 70 milhões de cidadãos da União Europeia estão dependentes do sector das 
pescas; convida, neste contexto, os Estados-Membros a encorajarem actividades de 
investigação e desenvolvimento, com o objectivo de promover um sector das pescas mais 
competitivo, mais sustentável e mais moderno; salienta que políticas comunitárias 
consolidadas, como a agricultura e as pescas, que constituem a base da economia da UE, 
nomeadamente na periferia da União, requerem apoio científico específico e apropriado; 
salienta que as formas tradicionais de solucionar problemas sectoriais específicos, tais 
como o impacto ambiental, o fornecimento de forragens, o controlo sanitário e a 
integração nas zonas costeiras, deixaram há muito de ser as fontes principais e de maior 
importância para encontrar soluções; recomenda que o quadro financeiro permita o 
financiamento, no âmbito do Fundo Europeu das Pescas, de instalações e equipamento de 
investigação científica no domínio das pescas;

2. Considera vital que um dos objectivos do Livro Verde seja alcançado, isto é, o futuro 
orçamento da UE deve colocar a tónica em instrumentos “com valor acrescentado” e 
tornar-se “mais orientado para os resultados”; entende que, apesar de a excelência 
constituir um critério fundamental na ciência, há sectores, como o das pescas, em que a 
investigação aplicada é indispensável para definir e aplicar medidas de gestão; assinala 
que os objectivos da nova PCP, baseados numa abordagem ecossistémica e no rendimento 
máximo sustentável, requerem conhecimentos e avaliações multidisciplinares e no terreno, 
de que se possam extrair rápidas conclusões, das quais dependem inúmeras decisões 
empresariais, postos de trabalho e intervenções no ecossistema marinho;

3. Espera, neste contexto, que o Livro Verde marque uma mudança da actual política 
científica relativa à pesca, porquanto a mera procura da excelência neste sector deu lugar 
ao abandono de capítulos essenciais, como o conhecimento das espécies e do seu 
comportamento, na perspectiva da sua utilização pelas frotas e da sua relação com as 
medidas de gestão, e levou muitos cientistas a abandonarem a investigação aplicada na 
área das pescas e muitos jovens investigadores a rejeitarem esta área, o que causou graves 
carências em pessoal especializado num momento em que era mais necessário, dada a 
situação dos recursos;

4. Considera que dotações financeiras específicas para os convites à apresentação de 
propostas no âmbito do novo Programa-Quadro e as acções daí decorrentes ajudariam a 
combater muitas das fragilidades e deficiências do sector e contribuiriam igualmente para 
reforçar a posição dos investigadores nas áreas da pesca e aquicultura; salienta igualmente 
que a criação de uma sólida base de investigação e inovação, tanto a nível europeu, como 
a nível dos Estados-Membros, contribuiria para promover e estimular um 
desenvolvimento sustentável do sector da pesca e da aquicultura e para o tornar mais 
competitivo, estável e mais bem equipado para responder aos desafios ambientais, a fim 
de assegurar a independência do sector europeu das pescas em relação ao resto do mundo, 
bem como garantir a viabilidade dos ecossistemas marinhos e a solidez do sector das 
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pescas;

5. Salienta que continuam a registar-se graves lacunas nos nossos conhecimentos sobre o 
estado dos ecossistemas marinhos, dos recursos haliêuticos, bem como em dados 
científicos fiáveis, tanto sobre as espécies-alvo como sobre as espécies não-alvo, incluindo 
espécies de águas profundas, o que torna necessária uma intensificação dos esforços de 
investigação multidimensionais e trans-sectoriais nesta área, para regulamentar as pescas 
adequadamente, aplicando, designadamente, a abordagem ecossistémica; salienta que, 
para alcançar este objectivo, a cooperação e coordenação entre equipas e institutos 
científicos da EU, bem como a cooperação entre equipas científicas da EU  e as suas 
homólogas de países terceiros, é essencial; considera igualmente necessário promover a 
cooperação entre zonas da pesca, tendo em vista a partilha de práticas de excelência e 
conhecimentos; exorta o sector empresarial correlato a implementar correcta e 
eficazmente os resultados da investigação; considera que tanto as partes interessadas 
directamente implicadas como o público em geral deveriam estar mais bem informados 
sobre os programas de investigação lançados e respectivos resultados;

6. Congratula-se com o facto de o Livro Verde sublinhar a necessidade de uma investigação 
que melhore a capacidade de inovação e a competitividade, o que, em coordenação com 
as medidas contempladas no FEP, pode abrir às empresas de pesca novos horizontes de 
investigação com vista ao desenvolvimento de novas técnicas de pesca mais sustentáveis, 
como novas artes de pesca, navios menos poluentes, mais seguros e confortáveis e um 
melhor aproveitamento e valorização dos produtos da pesca;

7. Considera que é necessária uma coordenação mais efectiva entre os programas-quadro de 
investigação, os instrumentos do Fundo Europeu das Pescas e outros programas 
europeus;

8. É seu entender que aumentar a participação das empresas no próximo Programa-Quadro 
será de vital importância para a competitividade da UE; considera que os empresários, em 
particular os proprietários de microempresas e pequenas empresas, como empresas de 
pequena pesca costeira, poderia ser encorajados a participar em programas europeus 
através do estabelecimento de um sistema mais simplificado, menos burocrático, mais 
transparente e de fácil acesso; entende que as várias partes interessadas, como as 
organizações não governamentais, as organizações de pescadores e os Conselhos 
Consultivos Regionais, devem também poder candidatar-se a pequenos projectos 
orientados para a prática;

9. Assinala que os programas-quadro de investigação se centram primordialmente na 
investigação fundamental, que requer programas de investigação dotados de fundos 
específicos destinados à investigação no domínio da pesca e da aquicultura, com o 
objectivo de apoiar o sector e as condições ambientais e sanitárias dos produtos da pesca 
introduzidos na cadeia alimentar;

10. Recorda que o objectivo da reforma da Política Comum da Pesca consiste em assegurar a 
sustentabilidade das práticas de pesca, o que torna imperativo o financiamento da 
investigação na área do desenvolvimento de novas tecnologias destinadas, por exemplo, a 
aumentar a selectividade dos navios ou a reduzir o consumo de combustível dos seus 
motores;
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11. Considera que os actuais instrumentos de financiamento da investigação e da inovação na 
UE não se adequam satisfatoriamente às necessidades de investigação no sector da pesca 
e da aquicultura; sublinha que uma resposta cabal aos desafios e necessidades com que o 
sector se defronta exige uma adaptação destes instrumentos, que contemple as suas 
características específicas, nomeadamente no domínio da investigação aplicada;

12. Considera que o desenvolvimento da frota deve igualmente ser encorajado, para criar 
uma pesca sustentável e condições favoráveis à pequena pesca, pelo que o novo quadro 
financeiro se deve concentrar na investigação e na inovação nesta área;

13. Observa que a utilização de fundos estruturais para efeitos de investimento em infra-
estruturas de investigação contribui para atenuar o desequilíbrio a nível da capacidade 
científica entre os Estados-Membros e melhorar a participação de alguns Estados-
Membros e regiões em programas de investigação comunitários;

14. Observa que a sustentabilidade da produção primária de alimentos e outras actividades 
marinhas em mares partilhados depende de abordagens concertadas com os países
vizinhos; destaca a necessidade de um mais intenso reforço da capacidade científica dos 
países vizinhos, com base numa melhor coordenação do quadro estratégico comum com 
os instrumentos da política de vizinhança da UE.
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