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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. Recorda a dimensão económica, social e ambiental das pescas, da aquicultura e dos 
assuntos marítimos; sublinha o seu papel fundamental no desenvolvimento da economia 
azul e a sua contribuição ativa para o ordenamento e o dinamismo dos territórios 
costeiros;

2. Salienta que o orçamento da UE para 2021 deve incluir dotações de autorização e de 
pagamento suficientes para satisfazer as necessidades de financiamento da política 
comum das pescas, tais como a concretização do RMS e a obrigação de desembarcar, 
bem como os desafios que o setor enfrenta, como o Brexit e a renovação geracional; 
afirma que, para que as pescas e a aquicultura continuem a ser viáveis a longo prazo, é 
necessário aumentar os fundos para essas indústrias, bem como para a proteção e 
restauração dos ecossistemas marinhos; considera que o orçamento e as políticas para 
esses setores devem ajudá-los a contribuir para a concretização dos novos objetivos da 
UE, em particular os estabelecidos no Pacto Ecológico, na nova estratégia industrial, na 
Estratégia do Prado ao Prato e na Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030; 
considera que a manutenção da posição competitiva do setor das pescas deve estar 
alinhada com a concretização desses objetivos, pelo que qualquer proposta deve ser 
objeto de uma avaliação de impacto para o setor das pescas;

3. Insiste que 2021 será um ano fundamental para a concretização dos objetivos do Pacto 
Ecológico no setor das pescas e que esse facto, por si só, exigirá um aumento 
significativo do orçamento atribuído ao FEAMP para esse ano; recorda que as 
incertezas relacionadas com a crise da COVID-19 também exigem um aumento dos 
fundos; lamenta, por conseguinte, a falta de ambição da proposta da Comissão e a 
posição do Conselho sobre o orçamento de 2021 atribuído ao FEAMP; insta a Comissão 
e o Conselho a terem em conta todos estes fatores e a aumentarem substancialmente a 
sua posição;

4. Sublinha a importância de reparar os danos económicos e sociais provocados pela 
pandemia de COVID-19, que afetou duramente todo o setor das pescas e da aquicultura, 
ao longo de toda a cadeia de abastecimento de produtos do mar, incluindo 
transformadores, retalhistas e distribuidores; considera que a grave situação sanitária e 
as suas consequências exigem um novo «pacote de auxílios» que complemente os 
anteriores e preveja a disponibilização imediata de um novo apoio financeiro 
excecional, uma vez que a pandemia e os seus efeitos económicos e sociais não vão 
desaparecer;

5. Recorda que, no auge do confinamento devido à pandemia de COVID-19, o setor das 
pescas, em especial os navios da pequena pesca costeira, continuaram a operar, 
mantendo o abastecimento regular dos mercados locais, garantindo o acesso a alimentos 
marinhos saudáveis para os cidadãos da União, em especial em zonas costeiras isoladas 
e em regiões cujas cadeias de abastecimento foram afetadas por limitações logísticas;

6. Congratula-se com as medidas adotadas pelo Parlamento Europeu e o Conselho para 
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alterar os Regulamentos (UE) n.º 508/2014 e (UE) n.º 1379/2013 no que respeita às 
medidas específicas destinadas a atenuar o impacto económico e social do surto de 
COVID-19 nos setores da pesca e da aquicultura; considera necessário que a Comissão 
avalie em tempo real a evolução da situação sanitária e económica e preveja, se for caso 
disso, o prolongamento destas medidas para além de 31 de dezembro de 2020, caso a 
pandemia persista; considera necessário que a Comissão crie um sistema para 
monitorizar essas medidas, a fim de assegurar a utilização correta e atempada dos 
fundos e garantir que não existem obstáculos ao seu acesso;

7. Saúda a resposta rápida e ambiciosa da Comissão à crise económica, especificamente o 
plano abrangente de recuperação económica que propôs em 27 de maio de 2020; 
congratula-se com a proposta da Comissão de aumentar o orçamento para o Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos (FEAMP), para as pescas e  para a aquicultura para o 
período de 2021-2027, em 530 milhões de EUR em relação à sua proposta inicial; 
sublinha, no entanto, que esse aumento ainda deixa o orçamento aquém do montante 
solicitado pelo Parlamento; deplora a posição do Conselho Europeu, de 21 de julho de 
2020, de reduzir em 32 milhões de EUR o orçamento do FEAMP inicialmente proposto 
pela Comissão para o período 2021-2027;

8. Lamenta os indícios preocupantes de uma probabilidade crescente de não haver acordo 
entre a União Europeia e o Reino Unido, nomeadamente no que diz respeito às pescas, 
até ao final do período de transição; sublinha a necessidade de apoiar financeiramente o 
setor das pescas da UE para fazer face às graves consequências sociais e económicas 
nesse cenário; toma nota da proposta do Conselho Europeu de criação de uma Reserva 
de Ajustamento ao Brexit para ajudar os Estados-Membros e os setores mais afetados 
pelo Brexit; considera que deve ser reservada uma parte suficiente desse fundo para o 
apoio relacionado com as pescas; considera, no entanto, que a criação de um fundo 
dessa natureza não deve, de forma alguma, justificar uma redução do orçamento 
atribuído ao FEAMP;

9. Lamenta que o nível de execução do FEAMP no período de 2014-2020 continue a ser 
demasiado baixo, apenas 35 %, seis anos após a sua adoção; sublinha que esse valor 
baixo se deve, em parte, à burocracia a nível nacional e europeu;

10. Insta a Comissão a prestar todo o apoio necessário aos Estados-Membros para tornar o 
recurso ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) tão simples 
e eficiente quanto possível;

11. Sublinha a importância de assegurar recursos financeiros suficientes para a recolha, a 
gestão, a utilização e a partilha de dados no setor das pescas; 

12. Sublinha a necessidade de aumentar o investimento em artes de pesca mais seletivas, 
intensificando a investigação e o desenvolvimento e apoiando financeiramente os 
pescadores para que invistam em novas artes de pesca seletivas;

13. Salienta a necessidade de manter um nível suficientemente elevado de financiamento 
para o setor da pequena pesca costeira na elaboração do orçamento;

14. Sublinha a importância dos controlos nas atividades de pesca; considera que esses 
controlos devem continuar a ser uma prioridade no financiamento da política comum 
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das pescas, especialmente quando está prevista a aprovação de novas regras para 
harmonizar e melhorar o sistema de controlo das pescas na União;

15. Reitera que a Agência Europeia de Controlo das Pescas (AECP) deve receber 
financiamento e equipamentos adicionais para desempenhar adequadamente as suas 
atividades e garantir que a UE cumpre os seus objetivos em matéria de pesca 
sustentável, incluindo a digitalização e a adaptação a novas tecnologias, bem como o 
investimento e o desenvolvimento de técnicas de controlo e de inspeção e a assistência à 
Comissão, aos Estados-Membros e a instituições específicas, tendo igualmente em 
conta a revisão do Regulamento Controlo das Pescas atualmente em negociação;

16. Considera que é necessário avaliar a política de redução do pessoal em todas as 
agências da União adotada nos últimos anos; recorda que a taxa de execução do 
orçamento da AECP ultrapassa os 99 %;

17. Salienta que o próximo FEAMP deve ser utilizado para continuar a melhorar as normas 
em matéria de bem-estar dos animais no âmbito das pescas e da aquicultura, na 
sequência do relatório do Eurobarómetro Especial n.º 442 aos cidadãos da UE sobre as 
atitudes dos cidadãos europeus em relação ao bem-estar dos animais;

18. Sublinha que uma das prioridades do setor europeu das pescas é a renovação geracional; 
considera que os Estados-Membros devem recorrer ao FEAMP e aos Fundos Estruturais 
europeus para financiar medidas que permitam mais segurança e condições de trabalho 
e de vida mais atrativas a bordo dos navios de pesca, bem como a introdução de 
programas especificamente concebidos para ajudar os jovens a enveredar por carreiras 
no setor das pescas, a tornar o setor mais diversificado e a incentivar as pessoas de 
grupos sub-representados, em especial as mulheres, a aderirem à indústria; salienta, a 
esse respeito, a importância de promover uma maior participação das mulheres nas 
diferentes categorias profissionais e de tornar as mulheres mais visíveis nas atividades 
que realizam presentemente;

19. Sublinha a necessidade de prestar apoio substancial às zonas costeiras desfavorecidas e 
às regiões ultraperiféricas europeias.
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