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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Com 68 000 km de costa, 22 Estados-Membros com fronteiras marítimas, cerca de 50% dos 
residentes da UE residentes a menos de 50 km da costa, 5 milhões de europeus operantes que 
trabalham em empregos relacionados com o mar, e uma contribuição superior a 5% para o 
PIB da UE, é evidente que os ambientes marinhos e as atividades correlatas desempenham um 
papel fundamental para o desenvolvimento económico e social europeu. O papel do ambiente 
marinho torna-se ainda mais importante, quando se tem em conta a sua contribuição para os 
esforços envidados pela UE para superar a multiplicidade de desafios modernos a que tem de 
fazer face, nomeadamente a eficiência energética, as alterações climáticas, os transportes, o 
turismo, a saúde e o crescimento demográfico, que conduzirá a um aumento correspondente 
da procura de alimentos, etc.

Neste contexto, as pescas constituem para os cidadãos da UE um recurso socioeconómico 
vital e, simultaneamente, extremamente sensível. Com um consumo total de cerca de 12 
milhões de toneladas de produtos da pesca anualmente (55 mil milhões de euros), a UE é um
dos mais importantes mercados mundiais, não sendo, no entanto, capaz de responder ao 
consumo interno.

A interdependência entre a UE e o ambiente marinho requer uma investigação marinha e 
marítima de alto nível, porquanto esta última contribui para uma melhor compreensão e uma 
melhor proteção dos ecossistemas marinhos e tem por objetivo o desenvolvimento de pescas 
sustentáveis, respeitadoras do ambiente, que tenham simultaneamente em conta as 
necessidades socioeconómicas das comunidades costeiras e insulares.

Atualmente, mais de 90% da biodiversidade marinha está por examinar. A falta de dados 
científicos fiáveis torna ainda mais difíceis os esforços de consecução de uma gestão 
sustentável das unidades populacionais das águas europeias. A necessidade de dados 
suficientes e fiáveis relativos aos ambientes marinhos está a tornar-se urgente e a recolha 
desses dados deve ser reforçada tão amplamente quanto possível mediante projetos de 
investigação e colaboração relevantes.

Nos últimos anos, a UE investiu sistematicamente na investigação marinha e marítima, 
visando o desenvolvimento de métodos tecnológicos para desbloquear o vasto potencial do 
ambiente marinho e produzir crescimento e postos de trabalho através da exploração 
sustentável dos recursos naturais, alimentares, energéticos e biológicos. No atual Sétimo 
Programa-Quadro, um importante – porém, insuficiente – montante é atribuído às pescas, à 
aquicultura e à biotecnologia marinha. Atendendo ao aumento do orçamento da investigação 
no programa Horizonte 2020, o montante atribuído à investigação marinha e marítima deve 
ser igualmente aumentado.

A investigação transversal e interdisciplinar é fundamental para mais bem compreender os 
ecossistemas marinhos e para a gestão sustentável das unidades populacionais. As parcerias 
industriais, universitárias e públicas que envolvem a investigação marinha e marítima devem 
ser reforçadas, envolvendo ativamente o setor privado, sobretudo as PME, no 
desenvolvimento de tecnologias e métodos inovadores e na promoção da investigação 
aplicada. O apoio às parcerias interdisciplinares, multidisciplinares e inter-setoriais nos 
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programas de investigação marinha contribuirá para uma melhor compreensão do ambiente 
aquático e, inevitavelmente, para a sustentabilidade das pescas e da aquicultura. Neste 
contexto, poder-se-ia examinar se a criação, sob a égide do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, de uma Comunidade de Conhecimento e Inovação relevante (CCI) seria benéfica 
para a promoção da investigação marinha.

Uma mais estreita cooperação entre os programas de investigação e a política de coesão, a 
política regional e os Fundos Estruturais deve ser considerada, porquanto é necessário 
desenvolver abordagens abrangentes, dinâmicas e territoriais da inovação, investigação e 
competitividade no setor das pescas. Essas sinergias facilitariam estratégias inteligentes de 
especialização e a capacidade de as regiões da UE fazerem face aos desafios modernos. Uma 
efetiva coordenação e complementaridades das ações no programa Horizonte 2020 com as 
ações financiadas pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca são igualmente 
necessárias.

Deve criar-se um clima de confiança mútua entre os investigadores e as partes interessadas. O 
seu envolvimento melhoraria a qualidade dos dados científicos e os conhecimentos 
necessários para efeitos de gestão sustentável dos recursos marinhos. O setor das pescas 
considera frequentemente a investigação como obstáculo à atividade pesqueira, o que deve 
mudar. As oportunidades de mobilidade dos investigadores, a cooperação internacional, um 
elevado nível de formação e educação, o recurso a tecnologias avançadas e os incentivos à 
participação nas atividades de pesca poderiam tornar as pescas europeias muito competitivas a 
nível internacional. O intercâmbio de boas práticas e a utilização eficaz dos resultados dos 
programas de investigação existentes através do livre acesso poderia também contribuir para 
colmatar o fosso entre a investigação e as partes interessadas.

Por último, consideramos positivo que a investigação marinha e marítima esteja 
explicitamente incluída no programa Horizonte 2020. O objetivo destas atividades de 
investigação deveria ser o de dotar a União de mares e oceanos produtivos graças a uma pesca 
e a uma aquicultura sustentáveis. No entanto, sem um financiamento adequado, o grande 
potencial do setor das ciências e das tecnologias marinhas permanecerá desaproveitado e a 
riqueza marinha será sobre-explorada até à sua extinção. A União Europeia é chamada a criar 
uma rubrica orçamental específica para ações transversais, a fim de desenvolver eventuais 
sinergias entre as questões marinhas e marítimas trans-societais.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Pescas insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União tem como objetivo reforçar as (1) A União tem como objetivo reforçar as 
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suas bases científicas e tecnológicas 
mediante a realização do Espaço Europeu 
da Investigação (EEI), no âmbito do qual 
os investigadores, os conhecimentos 
científicos e as tecnologias circulem 
livremente, bem como incentivar a União a 
tornar-se mais competitiva, incluindo a sua 
indústria. Com vista a atingir estes 
objetivos, a União deve realizar atividades 
de investigação para fins de implementação 
de investigação, desenvolvimento 
tecnológico, demonstração, promoção da 
cooperação internacional, difusão e 
otimização dos resultados e incentivo à 
formação e mobilidade.

suas bases científicas e tecnológicas 
mediante a realização do Espaço Europeu 
da Investigação (EEI), no âmbito do qual 
os investigadores, os conhecimentos 
científicos e as tecnologias circulem 
livremente, bem como incentivar a União a 
tornar-se mais competitiva, incluindo a sua 
indústria. Com vista a atingir estes 
objetivos, a União deve realizar atividades 
de investigação para fins de implementação 
de investigação, desenvolvimento 
tecnológico, demonstração, promoção da 
cooperação internacional, difusão e 
otimização dos resultados e incentivo à 
formação específica de elevada qualidade 
e à mobilidade.

Justificação

O ensino e a formação devem ser específicos e ter em conta as necessidades reais dos 
cidadãos europeus.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Atividades de investigação e 
inovação», todo o espetro de atividades de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, demonstração e inovação, 
incluindo a promoção da cooperação com 
países terceiros e organizações 
internacionais, a difusão e otimização dos 
resultados e o incentivo à formação e 
mobilidade dos investigadores da União;

(a) «Atividades de investigação e 
inovação», todo o espetro de atividades de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, demonstração e inovação, 
incluindo a promoção da cooperação com 
países terceiros e organizações 
internacionais, a difusão e otimização dos 
resultados e o incentivo à formação 
específica de elevada qualidade e à
mobilidade dos investigadores da União;

Justificação

O ensino e a formação devem ser específicos e ter em conta as necessidades reais dos 
cidadãos europeus.

Alteração 3
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e entre si. Deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, à promoção 
do funcionamento e da realização do 
Espaço Europeu da Investigação, à 
cooperação com países terceiros, à 
investigação e inovação responsáveis, 
incluindo as questões de género, ao reforço 
da atratividade da profissão de investigador 
e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e entre si. Deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, às 
alterações climáticas, aos mares e 
oceanos produtivos e ao desenvolvimento 
sustentável, à promoção do funcionamento 
e da realização do Espaço Europeu da 
Investigação, à cooperação com países 
terceiros, à investigação e inovação 
responsáveis, incluindo as questões de 
género, ao reforço da atratividade da 
profissão de investigador e à facilitação da 
mobilidade transfronteiras e intersetorial 
dos investigadores.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As ações específicas que visam promover a 
cooperação com países terceiros ou grupos 
de países terceiros específicos são 
executadas com base em interesses comuns 
e no benefício mútuo, tendo em conta as 
suas capacidades científicas e tecnológicas 
e as oportunidades de mercado, bem como
o impacto esperado.

As ações específicas que visam promover a 
cooperação com países terceiros ou grupos 
de países terceiros específicos, em 
particular com os parceiros estratégicos 
da União, são executadas com base em 
interesses comuns e no benefício mútuo, 
tendo em conta as suas capacidades 
científicas e tecnológicas e as 
oportunidades de mercado, bem como o 
impacto esperado.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 14 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia;

(b) Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, mares e oceanos produtivos e 
sustentáveis e bioeconomia;

Alteração 6

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 3 – ponto 2 – proémio

Texto da Comissão Alteração

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, mares e oceanos produtivos e 
sustentáveis e bioeconomia

Alteração 7

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é garantir um 
abastecimento suficiente de alimentos 
seguros e de alta qualidade e de outros 
produtos de base biológica, mediante o 
desenvolvimento de sistemas de produção 
primária produtivos e eficientes na 
utilização dos recursos e a promoção de 
serviços ecossistémicos conexos, 
juntamente com cadeias de abastecimento 
competitivas e hipo carbónicas. Tal 
permitirá acelerar a transição para uma 
bioeconomia europeia sustentável.

O objetivo específico é garantir um 
abastecimento suficiente de alimentos 
saudáveis, seguros e de alta qualidade e de 
outros produtos de base biológica, 
mediante o desenvolvimento de sistemas 
de produção primária e de transformação 
de produtos alimentares produtivos e 
eficientes na utilização dos recursos e a 
promoção de serviços ecossistémicos 
conexos, juntamente com cadeias de 
abastecimento competitivas e hipo 
carbónicas. Tal permitirá acelerar a 
transição para uma bioeconomia europeia 
sustentável.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 2 – ponto 2.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

É necessária uma maior quantidade de 
recursos mais biológicos para satisfazer a 
procura do mercado de abastecimento 
alimentar saudável e seguro, de 
biomateriais, biocombustíveis e produtos 
de base biológica, desde os produtos de 
consumo até produtos químicos a granel. 
No entanto, a capacidade dos ecossistemas 
aquáticos e terrestres necessária para a sua 
produção é limitada, havendo 
simultaneamente pressões concorrentes 
para a sua utilização, e não sendo muitas 
vezes geridos de forma otimizada, 
conforme demonstrado, por exemplo, por 
uma grande diminuição do teor de carbono 
do solo e da fertilidade. Existe uma 
margem não utilizada para a promoção dos 
serviços ecossistémicos das terras 
agrícolas, florestas, águas doces e 
marinhas, mediante a integração de 
objetivos agronómicos e ambientais na 
produção sustentável.

É necessária uma maior quantidade de 
recursos mais biológicos para satisfazer a 
procura do mercado de abastecimento 
alimentar saudável e seguro, de 
biomateriais, biocombustíveis e produtos 
de base biológica, desde os produtos de 
consumo até produtos químicos a granel. 
No entanto, a capacidade dos ecossistemas 
aquáticos e terrestres necessária para a sua 
produção é limitada, havendo 
simultaneamente pressões concorrentes 
para a sua utilização, e não sendo muitas 
vezes geridos de forma otimizada, 
conforme demonstrado, por exemplo, por 
uma grande diminuição do teor de carbono 
do solo e da fertilidade. Existe uma 
margem não utilizada para a promoção dos 
serviços ecossistémicos das terras 
agrícolas, florestas, águas doces e marinhas 
e das explorações aquícolas, mediante a 
integração de objetivos agronómicos e 
ambientais na produção sustentável.

Justificação

As explorações aquícolas devem ser incluídas devido à sua interação com o ambiente 
marinho e à sua contribuição para a produção sustentável.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 2 – ponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A agricultura, a silvicultura e as pescas, 
juntamente com as bioindústrias, são os 
setores mais importantes em que assenta a 
bioeconomia. Esta última representa um 
mercado vasto e crescente estimado em 

A agricultura, a silvicultura, a pesca e a 
aquicultura sustentáveis, juntamente com 
as bioindústrias, são os setores mais 
importantes em que assenta a bioeconomia. 
Esta última representa um mercado vasto e 
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mais de 2 biliões de euros, tendo 
representado 20 milhões de postos de 
trabalho e 9% do emprego total na União 
em 2009. Os investimentos em 
investigação e inovação ao abrigo deste 
desafio societal permitirão à Europa 
assumir a liderança nos mercados em causa 
e terão um papel a desempenhar na 
realização dos objetivos da Estratégia 
Europa 2020 e das suas iniciativas 
emblemáticas União da Inovação e Uma 
Europa Eficiente em termos de Recursos.

crescente estimado em mais de 2 biliões de 
euros, tendo representado 20 milhões de 
postos de trabalho e 9% do emprego total 
na União em 2009. Os investimentos em 
investigação e inovação ao abrigo deste 
desafio societal permitirão à Europa 
assumir a liderança nos mercados em causa 
e terão um papel a desempenhar na 
realização dos objetivos da Estratégia 
Europa 2020 e das suas iniciativas 
emblemáticas União da Inovação e Uma 
Europa Eficiente em termos de Recursos.

Justificação

Não deve subestimar-se contribuição da pesca e da aquicultura sustentáveis para a 
bioeconomia.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 2 – ponto 2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural, costeiro e 
marinho. Os desafios relacionados com a 
segurança alimentar, a sustentabilidade da 
agricultura, da pesca e da aquicultura e a 
bioeconomia global são de natureza 
regional, nacional, europeia e mundial. As 
ações a nível da União e a eficácia da sua 
coordenação são essenciais para reunir 
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esforços desenvolvidos por Estados-
Membros isoladamente ou em grupos. 
Uma abordagem multiagentes assegurará 
as necessárias interações de fertilização 
cruzada entre investigadores, empresas, 
agricultores/produtores, consultores e 
utilizadores finais. A atuação a nível da 
União é também necessária para garantir a 
coerência na abordagem deste desafio entre 
setores e ligações fortes com políticas 
relevantes da União. A coordenação das 
atividades de investigação e inovação a 
nível da União incentivará e contribuirá 
para acelerar as alterações necessárias em 
toda a União.

agregados a fim de obter a necessária 
amplitude e massa crítica com vista a 
complementar os esforços desenvolvidos 
por Estados-Membros isoladamente ou em 
grupos. Uma abordagem multiagentes 
assegurará as necessárias interações de 
fertilização cruzada entre investigadores, 
cientistas, empresas, 
agricultores/produtores, pescadores/ 
produtores aquícolas, consultores, 
responsáveis políticos e utilizadores finais. 
A atuação a nível da União é também 
necessária para garantir a coerência na 
abordagem deste desafio entre setores e 
ligações fortes com políticas relevantes da 
União. A coordenação das atividades de 
investigação e inovação a nível da União 
incentivará e contribuirá para acelerar as 
alterações necessárias em toda a União.

Justificação

Os responsáveis políticos podem desempenhar um papel importante neste contexto, 
examinando e tendo em conta, antes de adotar decisões, as necessidades reais tanto dos 
ecossistemas marinhos como das partes interessadas. Não deve subestimar-se contribuição 
da pesca e da aquicultura para a bioeconomia.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 2 – ponto 2.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A investigação e a inovação terão 
interfaces com um vasto espetro de 
políticas da União e objetivos conexos, 
incluindo a política agrícola comum (em 
especial a política de desenvolvimento 
rural) e a Parceria Europeia de Inovação 
«Produtividade Agrícola e 
Sustentabilidade», a política comum da 
pesca, a política marítima integrada, o 
Programa Europeu para as Alterações 
Climáticas, a Diretiva-Quadro Água, a 
Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, o 
Plano de Ação para as Florestas, a 
Estratégia Temática de Proteção do Solo, a 

A investigação e a inovação terão 
interfaces com um vasto espetro de 
políticas da União e objetivos conexos, 
incluindo a política agrícola comum (em 
especial a política de desenvolvimento 
rural) e a Parceria Europeia de Inovação 
«Produtividade Agrícola e 
Sustentabilidade», a política comum da 
pesca, a política marítima integrada, o 
Programa Europeu para as Alterações 
Climáticas, a Diretiva-Quadro Água, a 
Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, o 
Plano de Ação para as Florestas, a 
Estratégia Temática de Proteção do Solo, a 
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Estratégia de Biodiversidade da União para 
2020, o Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas, as políticas 
industriais e de inovação da União, as 
políticas externa e de ajuda ao 
desenvolvimento, as estratégias de 
fitossanidade, as estratégias de saúde e 
bem-estar animal e quadros regulamentares 
para a proteção do ambiente, da saúde e da 
segurança, a fim de promover a eficiência 
na utilização dos recursos e a ação 
climática e reduzir os resíduos. Uma 
melhor integração da investigação e da
inovação no domínio da bioeconomia em 
políticas conexas da União permitirá 
melhorar significativamente o seu valor 
acrescentado europeu, exercer efeitos de 
alavanca, aumentar a relevância societal e 
contribuir para o desenvolvimento da 
gestão sustentável dos solos, mares e 
oceanos e dos mercados da bioeconomia.

Estratégia de Biodiversidade da União para 
2020, o Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas, as políticas 
industriais e de inovação da União, as 
políticas externa e de ajuda ao 
desenvolvimento, as estratégias de 
fitossanidade, as estratégias de saúde e 
bem-estar animal e quadros regulamentares 
para a proteção do ambiente, da saúde e da 
segurança, a fim de promover a eficiência 
na utilização dos recursos e a ação 
climática e reduzir os resíduos. Uma 
melhor integração do ciclo completo desde 
a investigação fundamental até à inovação 
em políticas conexas da União permitirá 
melhorar significativamente o seu valor 
acrescentado europeu, exercer efeitos de 
alavanca, aumentar a relevância societal, 
proporcionar produtos alimentares 
saudáveis e contribuir para o 
desenvolvimento da gestão sustentável dos 
solos, mares, águas interiores e oceanos e 
dos mercados da bioeconomia.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 2 – ponto 2.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As ações orientadas para os desafios que 
incidam nos benefícios sociais e 
económicos e na modernização dos setores 
e mercados associados à bioeconomia 
serão apoiadas por investigação 
pluridisciplinar, promovendo a inovação e 
induzindo o desenvolvimento de novas 
práticas, produtos e processos. Seguir-se-á 
igualmente uma abordagem abrangente em 
matéria de inovação, desde a inovação 
tecnológica, organizacional, económica e 
social até, por exemplo, modelos 
comerciais, marcas e serviços inovadores.

As ações orientadas para os desafios que 
incidam nos benefícios sociais e 
económicos e na modernização dos setores 
e mercados associados à bioeconomia 
serão apoiadas por investigação 
pluridisciplinar, por uma abordagem 
transetorial, combinando vários temas, e 
por uma melhor cooperação entre os 
investigadores e todas as partes 
interessadas, promovendo a inovação e 
induzindo o desenvolvimento de novas 
práticas, produtos e processos. Seguir-se-á 
igualmente uma abordagem abrangente em 
matéria de inovação, desde a inovação 
tecnológica, organizacional, económica e 
social até, por exemplo, modelos 
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comerciais, marcas e serviços inovadores.

Justificação

Para responder aos vários desafios que a UE tem de enfrentar, é necessária uma 
investigação coordenada e eficaz através de uma abordagem transetorial. Para tal, são 
fundamentais os conhecimentos especializados de todas as partes interessadas.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 2 –  ponto 2.3 – alínea c) – título

Texto da Comissão Alteração

(c) Libertar todo o potencial dos recursos 
vivos aquáticos

(c) Libertar todo o potencial da pesca, da 
aquicultura, das biotecnologias marinhas 
e dos recursos aquáticos através de uma 
gestão sustentável da pesca

Justificação

O ambiente aquático inclui tanto os recursos vivos como não vivos. É necessária uma gestão 
sustentável da pesca que tenha em conta as necessidades dos ecossistemas, bem como as dos 
pescadores.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 2 – ponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos 
sociais e económicos dos oceanos e mares 
da Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha através da biotecnologia com vista 
a permitir um crescimento «azul» 
inteligente.

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos aquáticos a fim de maximizar 
os benefícios/rendimentos sociais e 
económicos dos oceanos e mares da 
Europa, bem como das águas interiores 
(águas doces, águas salgadas e águas 
salobras). Os mares e oceanos produtivos 
poderão garantir a prosperidade dos 
setores marítimos, bem como a proteção 
da biodiversidade marinha, o que pode ser 
alcançado através do desenvolvimento de 
uma pesca e aquicultura sustentáveis. As 
atividades incidirão numa contribuição 
otimizada para um aprovisionamento 
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seguro de alimentos, desenvolvendo uma 
pesca sustentável e respeitadora do 
ambiente e uma aquicultura europeia 
competitiva que englobe todas as espécies 
aquáticas e os sistemas de produção 
relevantes no contexto da economia global 
e reforçando a inovação marinha através da 
biotecnologia com vista a permitir um 
crescimento «azul» inteligente que 
fornecerá soluções inovadoras e 
sustentáveis para desbloquear o enorme 
potencial dos mares. Dada a estreita 
interação entre os recursos aquáticos 
vivos explorados e o ambiente, o objetivo 
consiste em desenvolver conhecimentos 
científicos e tecnológicos marinhos e 
marítimos transversais, tendo em vista um 
melhor aproveitamento do potencial dos 
mares em toda a gama de indústrias 
marinhas e marítimas, protegendo 
simultaneamente o ambiente marinho e 
procedendo a uma adaptação às 
alterações climáticas. Esta abordagem 
coordenada estratégica para a 
investigação marinha e marítima em 
todos os desafios e pilares do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 apoia, 
também, a implementação das políticas da 
União relevantes para ajudar a atingir os 
objetivos-chave em matéria de 
crescimento"azul" e assegurar 
igualmente a prosperidade económica e 
social do setor europeu dos produtos da 
pesca (englobando toda a cadeia de 
produtos da pesca desde a produção até 
ao consumidor). Será consagrada uma 
rubrica orçamental específica para ações 
transversais.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 2 – ponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É importante dispor de uma investigação 
de orientação específica para responder 
às necessidades reais tanto dos 
ecossistemas como do setor das pescas e 
da aquicultura. Neste sentido, afigura-se 
fundamental a cooperação entre os 
investigadores e todas as partes 
interessadas, a todos os níveis 
(pescadores, empresas, consumidores, 
responsáveis políticos, etc.), bem como 
uma coordenação eficaz dos centros de 
investigação relevantes. Esta abordagem 
contribuirá para forjar relações de 
confiança mútua entre as partes 
interessadas e os cientistas, o que se 
traduzirá numa gestão sustentável a longo 
prazo dos recursos marinhos. Por outro 
lado, o intercâmbio de boas práticas e a 
utilização eficaz dos resultados dos 
programas de investigação existentes 
através do livre acesso aos resultados da 
investigação podem desempenhar um 
papel fundamental. Dada a significativa 
falta de dados científicos credíveis, devem 
reforçar-se os mecanismos relevantes já 
existentes (por exemplo, o EMODnet). 
Devem apresentar-se novos projetos de 
investigação europeus sobre a recolha de 
dados e sobre o fornecimento de um 
acesso fácil e livre a esses dados.

Justificação

A instauração de um clima de confiança mútua entre os investigadores e os representantes do 
setor das pescas (indústrias, PME, consumidores, responsáveis políticos, etc.) é necessária 
para melhorar os dados e os conhecimentos científicos necessários à implementação efetiva 
das medidas. A investigação específica e os dados científicos fiáveis contribuirão para 
responder tanto às necessidades técnicas, sociais e económicas do setor como para cumprir 
os requisitos ambientais.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 2 – ponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve enveredar-se pela cooperação e por 
ligações mais estreitas entre aqueles que 
trabalham na investigação marinha e 
marítima e os investigadores de outros 
domínios (ambiente, energia, transportes, 
etc.). Estes domínios são complementares, 
pelo que exigem o reforço destas relações.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 2 – ponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Neste contexto, é necessário tentar 
colmatar o fosso que separa a 
investigação fundamental da investigação 
aplicada, e sublinhar que a excelência na 
investigação inclui ambas.

Justificação

A escala de excelência está na base do programa Horizonte 2020, mas deve ter-se em conta 
que o conceito de excelência inclui também a investigação aplicada. O programa Horizonte 
2020 presta atenção à inovação e à aplicação prática dos conhecimentos e da investigação.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 2 – ponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de sinergias e de uma 
cooperação mais estreita com os Fundos 
Estruturais contribuirá para o aumento 
da investigação marinha e marítima e terá 
resultados positivos a nível ambiental, 
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social e económico. O financiamento de 
um projeto a partir de fontes diferentes 
contribuirá também para reforçar a 
participação das regiões nos esforços de 
investigação da UE.

Justificação

Os ambientes marinhos e as atividades conexas desempenham um papel fundamental no 
desenvolvimento social e económico europeu e, mais precisamente, no desenvolvimento das 
regiões europeias. A cooperação com os Fundos Estruturais terá um impacto positivo no 
setor das pescas através de ações específicas a nível nacional e regional.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 2 – ponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Uma cooperação mais estreita e uma boa 
coordenação com o Fundo Europeu dos 
Assuntos Marítimos e da Pesca são 
necessárias para evitar sobreposições e 
para apoiar a participação ativa do setor 
das pescas em projetos europeus.

Justificação

Uma coordenação eficaz e a complementaridade das ações realizadas no âmbito do 
programa "Horizonte 2020" com as ações financiadas pelo Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e da Pesca são necessárias para evitar a sobreposição e duplicação de tarefas.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 2 – ponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para estar em conformidade com a 
Política Comum das Pescas, as atividades 
devem também ter em conta uma 
abordagem ascendente, e prestar mais 
atenção à cooperação a nível nacional e 
regional.
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Justificação

A abordagem descendente da UE no setor das pescas falhou, existindo agora uma 
necessidade geral de uma melhor comunicação com as partes interessadas. As regiões têm 
um papel importante a desempenhar na investigação marinha e marítima. As comunidades 
costeiras e insulares podem apresentar projetos de investigação e inovação graças à sua 
experiência e aos seus conhecimentos práticos.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 2 – ponto 2.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipo carbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
utilizando a biomassa da produção 
primária, resíduos biológicos e subprodutos 
industriais de base biológica, e abrindo 
novos mercados nomeadamente através do 
apoio a atividades de normalização, 
regulamentação e demonstração/ensaio no 
terreno e outras, tomando simultaneamente 
em consideração a implicação da 
bioeconomia na utilização dos solos e na 
alteração da sua utilização.

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipo carbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
utilizando a biomassa da produção 
primária, resíduos biológicos e subprodutos 
industriais de base biológica, e abrindo 
novos mercados nomeadamente através do 
apoio a atividades de normalização, 
regulamentação e demonstração/ensaio no 
terreno e outras, tomando simultaneamente 
em consideração a implicação da 
bioeconomia na utilização dos solos e dos 
mares, bem como na alteração da sua 
utilização.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 5 – ponto 5.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes impactos das alterações 
climáticas e dos problemas ambientais, 

Os crescentes impactos das alterações 
climáticas e dos problemas ambientais, 
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como a acidificação dos oceanos, a fusão 
do gelo no Ártico, a degradação e 
utilização dos solos, a escassez de água, a 
poluição química e a perda de 
biodiversidade, indicam que o planeta está 
a aproximar-se dos seus limites de 
sustentabilidade. Por exemplo, sem 
melhorias na eficiência hídrica, prevê-se 
que a procura de água ultrapasse a oferta 
em 40% no prazo de 20 anos. As florestas 
estão a desaparecer a uma taxa 
alarmantemente elevada de 5 milhões de 
hectares por ano. As interações entre 
recursos podem provocar riscos sistémicos 
– com o esgotamento de um recurso a gerar 
um ponto de viragem irreversível noutros 
recursos e ecossistemas. Com base nas 
tendências atuais, em 2050 será necessário 
o equivalente a mais de dois planetas Terra 
para sustentar a população mundial em 
crescimento.

como a acidificação dos oceanos, as 
alterações na circulação dos oceanos, o 
aumento da temperatura das águas do 
mar, a fusão do gelo no Ártico, a 
degradação e utilização dos solos, a 
escassez de água, a poluição química e a 
perda de biodiversidade, indicam que o 
planeta está a aproximar-se dos seus 
limites de sustentabilidade. Por exemplo, 
sem melhorias na eficiência hídrica, 
prevê-se que a procura de água ultrapasse a 
oferta em 40% no prazo de 20 anos. As 
florestas estão a desaparecer a uma taxa 
alarmantemente elevada de 5 milhões de 
hectares por ano. As interações entre 
recursos podem provocar riscos sistémicos 
– com o esgotamento de um recurso a gerar 
um ponto de viragem irreversível noutros 
recursos e ecossistemas. Com base nas 
tendências atuais, em 2050 será necessário 
o equivalente a mais de dois planetas Terra 
para sustentar a população mundial em 
crescimento.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – n.º 5 – ponto 5.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A abordagem da questão da 
disponibilidade de matérias-primas exige 
esforços de investigação e inovação 
coordenados em muitas disciplinas e 
setores, de modo a contribuir para soluções 
seguras, economicamente viáveis, 
ecológicas e socialmente aceitáveis ao 
longo de toda a cadeia de valor (prospeção, 
extração, tratamento, reutilização, 
reciclagem e substituição). A inovação 
nestes domínios proporcionará 
oportunidades para o crescimento e o 
emprego, bem como opções inovadoras 
que envolvem a ciência, a tecnologia, a 
economia, a política e a governação. Por 
esta razão, está a ser preparada uma

A abordagem da questão da 
disponibilidade de matérias-primas exige 
esforços de investigação e inovação 
coordenados em muitas disciplinas e 
setores, de modo a contribuir para soluções 
seguras, economicamente viáveis, 
ecológicas e socialmente aceitáveis ao 
longo de toda a cadeia de valor (prospeção, 
extração, tratamento, reutilização, 
reciclagem e substituição). Os desafios em 
torno da água dizem respeito à utilização 
dos recursos hídricos em meios rurais, 
urbanos e industriais e à proteção dos 
ecossistemas aquáticos. A inovação nestes 
domínios proporcionará oportunidades para 
o crescimento e o emprego, bem como 
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Parceria Europeia da Inovação sobre 
Matérias-Primas.

opções inovadoras que envolvem a ciência, 
a tecnologia, a economia, a política e a 
governação. Por esta razão, estão a ser 
preparadas Parcerias Europeias da 
Inovação sobre Eficiência Hídrica e
Matérias-Primas.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 2 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Esforços para abordar os modelos 
europeus de coesão social e bem-estar 
como referências internacionais, bem 
como respeitar as recomendações da OIT 
em matéria da intensificação da 
investigação e formação para a saúde, 
higiene e segurança no trabalho.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte IV – n.º 3 – ponto 3.3 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e
marítima e bioeconomia.

(b) Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, mares e oceanos produtivos e 
bioeconomia.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte IV – n.º 3 – ponto 3.3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Apoiar o desenvolvimento, implementação 
e acompanhamento das políticas europeias 
da agricultura e das pescas, incluindo a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos e o desenvolvimento da 

Apoiar o desenvolvimento, implementação 
e acompanhamento das políticas europeias 
da agricultura, das pescas e da 
aquicultura, incluindo a segurança
alimentar e a segurança dos alimentos e o 
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bioeconomia, por exemplo, por previsões 
da produção agrícola, análises técnicas e 
socioeconómicas e modelização.

desenvolvimento da bioeconomia, por 
exemplo, por previsões da produção 
agrícola, análises técnicas e 
socioeconómicas, modelização e bases 
científicas e técnicas da gestão das pescas. 

Justificação

As bases científicas e técnicas contribuirão para a gestão sustentável das pescas, graças, por 
exemplo, ao recurso a instrumentos mais seletivos e a outros meios mais respeitosos do 
ambiente.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa sofre de uma série de 
fragilidades estruturais quando se trata da 
sua capacidade de inovação e de geração 
de novos serviços, produtos e processos. 
Entre os principais problemas conta-se um 
passado em que a Europa não se revelou 
capaz de atrair e reter talentos, em que 
subutilizou vantagens de que dispunha no 
domínio da investigação em termos de 
criação de valor económico ou social, em 
que se verificaram baixos níveis de 
atividade empresarial; uma escala de 
recursos em polos de excelência que é 
insuficiente para competir a nível mundial 
e um número excessivo de obstáculos à 
colaboração no âmbito do triângulo do 
conhecimento constituído pelo ensino 
superior, a investigação e as empresas a 
nível europeu.

A Europa sofre de uma série de 
fragilidades estruturais quando se trata da 
sua capacidade de inovação e de geração 
de novos serviços, produtos e processos. 
Entre os principais problemas conta-se um 
passado em que a Europa não se revelou 
capaz de atrair e reter talentos, em que 
subutilizou vantagens de que dispunha no 
domínio da investigação em termos de 
criação de valor económico ou social, em 
que faltou a tradução dos resultados de
investigação no mercado, em que se 
verificaram baixos níveis de atividade e 
mentalidade empreendedoras, uma baixa 
mobilização de investimentos públicos em 
I&D, uma escala de recursos em polos de 
excelência, incluindo recursos humanos,
que é insuficiente para competir a nível 
mundial e um número excessivo de 
obstáculos à colaboração no âmbito do 
triângulo do conhecimento constituído pelo 
ensino superior, a investigação e as 
empresas a nível europeu.
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – ponto 3 – alínea c) – Título

Texto da Comissão Alteração

(c) Desenvolvimento de pessoas talentosas, 
qualificadas e empreendedoras graças ao 
ensino e formação

(c) Desenvolvimento de pessoas talentosas, 
qualificadas e empreendedoras graças a um
ensino e a uma formação de caráter 
específico e de elevada qualidade.

Justificação

O ensino e a formação devem ser específicos e ter em conta as necessidades reais dos 
cidadãos europeus.
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