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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. Afirma que as políticas comunitárias consolidadas, tais como a agricultura e as pescas, 
que estão na base da economia da UE, requerem apoio científico direccionado e 
apropriado. Salienta que as formas tradicionais de solucionar problemas sectoriais 
específicos, tais como o impacto ambiental, fornecimento de forragens, controlo sanitário, 
e a integração nas zonas costeiras, deixaram desde há muito de ser as fontes principais e 
de maior importância para encontrar soluções;

2. Considera que as dotações financeiras específicas para a apresentação de propostas no 
âmbito do novo Programa-Quadro, e as acções daí decorrentes, ajudariam a combater 
muitas das fragilidades do sector e a fortalecer igualmente a posição dos investigadores no 
domínio da pesca. Salienta, igualmente, que a criação de uma sólida base de investigação 
contribuiria para fomentar um desenvolvimento sustentável do sector da pesca e da 
aquicultura;

3. Acredita que aumentar a participação das empresas no próximo Programa-Quadro será de 
vital importância para a competitividade da UE; considera que, através da implementação 
de um sistema transparente e de fácil acesso, pode-se encorajar os empresários, sobretudo 
os proprietários de micro e pequenas empresas, tais como empresas da pequena pesca 
costeira, a participarem em programas europeus; é de opinião que as organizações de 
pescadores e os CCR devem também poder candidatar-se a pequenos projectos com uma 
orientação prática;

4. Assinala que os programas-quadro de investigação se centram principalmente na 
investigação fundamental, que requer programas de investigação dotados com 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.


