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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 os aspetos económicos, sociais e ambientais das pescas, da aquicultura e dos 
assuntos marítimos; salienta o seu papel vital na promoção do desenvolvimento da 
economia azul sustentável e o seu contributo para o desenvolvimento e a revitalização 
das zonas costeiras;

2. Congratula-se com o aumento do orçamento do FEAMPA para 2022; reitera que, para 
garantir a viabilidade e competitividade da pesca – incluindo da pesca de pequena 
escala – e da aquicultura sustentáveis, é necessário um financiamento adequado destes 
setores; considera que o orçamento previsto para estes setores deve satisfazer as 
necessidades identificadas pelos Estados-Membros e ter em conta os objetivos sociais, 
ambientais e económicos, assim como contribuir para os objetivos da UE, 
nomeadamente os estabelecidos no Pacto Ecológico, na nova estratégia industrial, na 
Estratégia do Prado ao Prato, na nova abordagem para uma economia azul sustentável e 
na Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030; considera que a manutenção da 
posição concorrencial dos setores das pescas e da aquicultura deve estar alinhada com a 
concretização desses objetivos, pelo que qualquer proposta deve ser objeto de uma 
avaliação de impacto;

3. Chama a atenção para o facto de a bioeconomia azul poder constituir um elemento 
importante para a tomada de medidas urgentes destinadas a combater as alterações 
climáticas e o seu impacto. A pesca, a aquicultura e a algacultura são cruciais para 
aumentar a produção alimentar aquática sustentável na UE. O desenvolvimento de 
sistemas de produção alimentar baseados na água resilientes às alterações climáticas 
requer mais investigação e inovação antes da sua implantação. A biomassa algal é um 
recurso aquático potencialmente importante, que pode servir de matéria-prima com um 
vasto leque de utilizações;

4. Relembra que, em resultado do Brexit, o setor das pescas da UE está a sofrer prejuízos 
económicos consideráveis; considera, por conseguinte, prioritário que a Comissão 
garanta uma compensação proporcional aos danos sofridos pelo setor e pelas 
comunidades piscatórias, tendo em conta todas as consequências, diretas e indiretas, do 
Acordo; destaca as dificuldades enfrentadas pelo setor na obtenção de autorizações de 
acesso às zonas entre as 6 e as 12 milhas náuticas e às águas de Guernsey e Jersey; 
insta, neste contexto, os Estados-Membros a utilizarem plenamente todos os recursos ao 
abrigo da Reserva de Ajustamento ao Brexit para atenuar os impactos negativos diretos 
e indiretos do Acordo e evitar a discriminação entre a frota europeia afetada pelo Brexit, 
independentemente de pescar ou não em águas do Reino Unido;

5. Relembra que, em consequência do Brexit, o setor da aquicultura da UE também está a 
sofrer prejuízos económicos consideráveis; considera, por conseguinte, prioritário que a 
Comissão garanta uma compensação proporcional aos danos sofridos pelo setor e pelas 
comunidades piscatórias, tendo em conta todas as consequências, diretas e indiretas, do 
Acordo e do facto de o Reino Unido ser agora um país terceiro; realça as dificuldades 
que se colocam à importação de moluscos provenientes das chamadas zonas das classes 
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B e C do Reino Unido para a UE e a proibição da purificação destes moluscos na UE; 
insta a Comissão, neste contexto, a abrir uma exceção e a permitir que os moluscos de 
zonas das classes B e C do Reino Unido sejam trazidos para a UE em camiões selados 
para serem depurados nos Estados-Membros da UE em centros especiais de depuração 
que cumpram os requisitos em termos de capacidade;

6. Salienta a importância de reparar os danos económicos e sociais causados pela 
pandemia de COVID-19, que afetou duramente o setor das pescas e da aquicultura no 
seu todo; acolhe com agrado a introdução, no novo FEAMPA, da possibilidade de 
desencadear medidas para os setores da aquicultura e das pescas em caso de 
acontecimentos excecionais que provoquem uma perturbação significativa dos 
mercados, bem como de cessação temporária das atividades em caso de crise sanitária; 
considera que a inclusão de tais disposições garante uma maior proteção do setor em 
caso de nova crise sanitária;

7. Salienta a importância de reparar os danos económicos e sociais causados pelos parques 
eólicos marítimos, que afetaram e continuarão a afetar negativamente o setor das 
pescas; solicita a introdução de compensações pelas perturbações e perdas causadas 
pelos parques eólicos marítimos; reitera que é necessário dotar o setor das pescas do 
devido financiamento e de compensações adequadas para assegurar a sua viabilidade e 
competitividade;

8. Saúda a aprovação, pela Comissão, dos planos de recuperação dos Estados-Membros; 
realça a importância de os Estados-Membros utilizarem estes recursos para assegurar a 
recuperação sustentável do setor das pescas e da aquicultura aquando da execução dos 
seus planos de recuperação;

9. Chama a atenção para o potencial da aquicultura europeia, nomeadamente em termos de 
segurança alimentar e benefícios para a saúde no contexto da Estratégia do Prado ao 
Prato; insta a Comissão a promover o crescimento sustentável deste setor para além dos 
atuais 2% da produção aquícola mundial, estabelecendo metas específicas, aceitáveis e 
partilhadas para 2030; salienta que as orientações estratégicas para uma aquicultura da 
UE mais sustentável e competitiva contêm recomendações em matéria de bem-estar dos 
animais; sublinha que o FEAMPA deve ser utilizado para melhorar as normas de bem-
estar dos animais nas pescas e na aquicultura;

10. Insiste na necessidade de melhorar os conhecimentos científicos e técnicos para garantir 
as soluções mais fiáveis baseadas em investigação para todos os recursos biológicos 
marinhos, em conformidade com os requisitos da PCP; reitera a importância de 
assegurar recursos financeiros suficientes para a recolha, a gestão, a utilização e o 
intercâmbio de dados no setor das pescas;

11. Insiste na necessidade de melhorar os conhecimentos científicos e técnicos para garantir 
as soluções mais fiáveis baseadas em investigação; reitera a importância de assegurar 
recursos financeiros suficientes para a recolha, a gestão, a utilização e o intercâmbio de 
dados no setor das pescas na UE e nas águas de países terceiros com os quais temos 
e/ou estamos a concluir APPS;

12. Manifesta-se preocupado com o facto de se prever que menos de 50 % dos programas 
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operacionais do FEAMPA sejam adotados em 2021, enquanto os restantes programas só 
serão adotados em 2022; solicita à Comissão que publique um relatório pormenorizado 
sobre a reprogramação das dotações do FEAMPA não utilizadas; chama a atenção, em 
particular, para o facto de o montante de 3457,6 milhões de EUR relativo às 
autorizações por liquidar relacionadas com o programa FEAMP no período de 2014-
2020 não ter sido pago nem reembolsado à data de 1 de janeiro de 2021; convida os 
Estados-Membros e a Comissão a adotarem urgentemente os programas operacionais no 
âmbito do FEAMPA; solicita à Comissão que melhore o processo de execução, 
aprovação e aplicação dos fundos;

13. Alerta para a dimensão internacional da PCP e para os seus benefícios económicos, 
sociais e ambientais e insta a Comissão a afetar recursos adequados à governação dos 
oceanos; assinala a importância da cooperação internacional para cumprir os 
compromissos da UE;

14. Salienta a importância do controlo para garantir a realização dos objetivos da PCP; 
congratula-se, a este respeito, com o financiamento adicional atribuído à Agência 
Europeia de Controlo das Pescas (AECP) e com os dois navios de patrulha em alto mar 
adicionais e as missões aéreas nas águas adjacentes ao Reino Unido; apela à AECP para 
que exerça as suas atividades de forma a contribuir para a consecução dos objetivos da 
PCP, tendo especialmente em conta a complexidade acrescida e os desafios decorrentes 
do Brexit;

15. Recorda que o orçamento da AECP deve igualmente garantir os meios necessários para 
apoiar a execução e organização uniformes da coordenação operacional das atividades 
de controlo a realizar pelos Estados-Membros com vista à execução de programas 
específicos de controlo e inspeção, de programas de controlo relacionados com a pesca 
INN e de programas internacionais de controlo e inspeção, nomeadamente nas áreas de 
convenção das organizações regionais de gestão das pescas, como a NAFO, a IOTC, e 
outras;

16. Deplora a ausência total, na Estratégia Marítima da UE para a Região Atlântica, de uma 
referência aos setores da pesca e da aquicultura; considera, por conseguinte, lamentável 
que não tenha sido atribuído qualquer financiamento à execução da estratégia;

17. Salienta que a renovação geracional é uma das prioridades do setor das pescas europeu; 
convida os Estados-Membros a recorrerem ao FEAMPA para financiar 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 ao setor; salienta que a 
renovação geracional pode contribuir para a consecução dos objetivos do Pacto 
Ecológico, uma vez que as gerações mais jovens estão mais bem preparadas e abertas às 
transições ecológica e digital, fundamentais para o setor;

18. Reitera a necessidade de prestar um apoio substancial às zonas costeiras desfavorecidas 
e às regiões ultraperiféricas europeias;
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