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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão das Pescas está consciente de que o projecto de orçamento para 2012 se inscreve 
num contexto especial, ligado à moderação das despesas públicas introduzida pelos Estados-
Membros. O projecto de orçamento da Comissão Europeia apoia, segundo ela, o investimento 
e o relançamento económico. Como tal, convém reafirmar que as políticas relativas aos 
sectores da pesca permanecem elementos-chave na economia de muitas regiões, na segurança 
alimentar da Europa, na coesão social e na gestão dos ecossistemas aquáticos. A União 
Europeia deve manter, pois, o seu esforço de despesa nestes sectores e agir de modo a 
aumentar o dinamismo e a eficiência económica e social do mundo da pesca.

O ano de 2012 será caracterizado pelas primeiras medidas relacionadas com a reforma da 
Política Comum da Pesca (PCP) e da Política Marítima Integrada (PMI).  Como tal, é 
necessário evitar que o financiamento das acções decorrentes da PMI ocorra em detrimento 
das dotações atribuídas à PCP e às outras políticas tradicionais da pesca.  Neste contexto, o 
projecto de orçamento do Título 11 da Secção III sublinha os esforços da Comissão Europeia 
para manter dotações de pagamento que têm um ligeiro aumento, se tivermos em conta as 
reservas. No entanto, é lamentável que o orçamento atribuído aos controlos (11.08) diminua 
fortemente (menos 16,92% em dotações de pagamento).  Através das dotações que forem 
aprovadas, a Comissão das Pescas estará atenta ao programa de trabalho da DG MARE e às 
propostas legislativas sobre a reforma da PCP.

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. Congratula-se com o esforço da Comissão Europeia por manter globalmente as dotações 
de pagamento atribuídas à pesca ao mesmo nível do ano anterior;

2. Surpreende-se com o elevado montante de dotações que é solicitado na reserva, e solicita 
que os actos legislativos sejam devidamente iniciados, a fim de optimizar a utilização 
destes montantes, nomeadamente no que se refere aos actos relativos a acordos 
internacionais de pesca;

3. Congratula-se com o aumento das dotações de pagamento atribuídas aos mercados da 
pesca (11.02) e ao Fundo Europeu das Pescas (FEP) (11.06), mas observa que a renovação 
do mesmo nível de dotações de autorização para os mercados dificulta as possibilidades 
de apoiar plenamente esta fileira nos próximos anos. Importará, além disso, ter em conta o 
estabelecimento progressivo, em 2012, do observatório dos preços do mercado dos 
produtos da pesca, para o qual a Comissão se comprometeu a propor uma base legal;

4. Lamenta a diminuição global das dotações de autorização e de pagamento para o controlo 
e a execução da PCP proposta pela Comissão, nomeadamente no que se refere às 
contribuições financeiras para os Estados-Membros; a Comissão Europeia deve agir mais 
activamente para facilitar e promover a utilização das suas dotações;

5. Congratula-se, contudo, com o aumento das dotações para a Agência Comunitária de 
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Controlo das Pescas, cujos esforços devem ser acompanhados e promovidos;

6. Constata que as dotações para as políticas relacionadas com a conservação, gestão e 
exploração dos recursos aquáticos vivos (11.07) são globalmente estáveis, mas, tendo em 
conta a execução de 2010, solicita à Comissão Europeia que utilize mais as dotações 
inicialmente postas à sua disposição;

7. Toma nota da criação de uma rubrica orçamental específica para a PMI, mas constata que 
as dotações propostas não são suficientes para cobrir os objectivos principais desta nova 
política;  reafirma que o financiamento da PMI não deve, de modo algum, ocorrer em 
detrimento das dotações orçamentais históricas da PCP, e que convém encontrar um justo 
equilíbrio na utilização das dotações em reserva das rubricas 1 e 2 do quadro financeiro 
plurianual;

8. Rejeita categoricamente as fortes reduções no capítulo das pescas, previstas na posição do 
Conselho sobre o orçamento para 2012; lamenta, assim, que o Conselho esteja pronto para 
reduzir drasticamente a dotação da União atribuída a este sector, que padece de uma falta 
atroz de meios, tendo em conta o que está em jogo para o conjunto da sociedade;

9. Chama a atenção do Conselho para o facto de que a diminuição dos recursos financeiros 
neste sector não permitirá nunca um desenvolvimento sustentável das pescas europeias; 
assinala que a União Europeia tem também um papel indispensável na promoção da 
sustentabilidade das pescas no mundo; constata que, sem meios suplementares para os
controlos, a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada continuará a minar os 
enormes esforços empreendidos pelos pescadores na União e que se trata de um entrave 
ao bom funcionamento do mercado;

10. Solicita ao Conselho que reexamine a sua posição sobre o nível das dotações de 
pagamento e de autorização no conjunto das rubricas relativas ao Título 11, e, em 
especial, as do FEP.


