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BREVE JUSTIFICAÇÃO

1. Antecedentes: a reforma da política estrutural

A proposta da Comissão faz parte da reforma dos fundos estruturais. O Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) encontra-se também regulamentado pela proposta 
relativa às disposições gerais sobre o FEDER, o Fundo Social Europeu (FSE) e o Fundo de 
Coesão1, que estabelece uma distinção entre o FEDER, o FSE e o Fundo de Coesão, por um 
lado, e o apoio às pescas, à agricultura e ao ambiente nos termos do financiamento destinado à 
"preservação e à gestão dos recursos naturais", por outro. Por conseguinte, a Comissão propôs 
que, a partir do período de 2007 a 2013, os auxílios às pescas se concentrem no novo Fundo 
Europeu para as Pescas (FEP), que substituirá o actual Instrumento Financeiro para a 
Orientação das Pescas (IFOP). O financiamento das pescas a partir do FEP seria, assim, 
autonomizado ao abrigo da sua própria rubrica orçamental. A Comissão previu uma despesa 
no montante de 7600 milhões de euros para a PCP, dos quais 4963 milhões serão atribuídos 
ao FEP.

A necessidade de rever a regulamentação do FEDER deve-se fundamentalmente aos desafios 
resultantes do alargamento, que não só veio agravar as disparidades regionais, como também 
provocou o aumento do número global de fronteiras da UE. Na sua proposta de Fevereiro de 
2004 relativa às Perspectivas Financeiras, a Comissão apresentou uma ambiciosa política de 
coesão para a UE após o alargamento, propondo uma dotação de 336,1 mil milhões de euros 
(373,9 mil milhões de euros, antes das transferências para os instrumentos referentes à 
agricultura e às pescas).

Os programas que deverão ser financiados mediante recurso aos fundos estruturais 
correspondem a três dos novos objectivos da política de coesão: convergência, emprego e 
competitividade regionais e cooperação territorial. Para além disso, na proposta de 
Regulamento da Comissão, é notória a ênfase no aspecto territorial da nova política de 
coesão, que pressupõe uma atenção particular a conferir às especificidades territoriais, 
designadamente, das regiões ultraperiféricas definidas no n.º 2 do artigo 299.º do Tratado CE, 
e das zonas com desvantagens naturais, como seja densidade populacional extremamente 
baixa.

2. A proposta  de regulamento do FEDER e as pescas

A proposta define as missões do FEDER, o âmbito das ajudas que presta, bem como os tipos 
de despesas elegíveis. Os critérios gerais de elegibilidade para a obtenção de financiamentos a 
título dos fundos estruturais e do fundo de coesão são definidos no regulamento-quadro2.

2.1 As regiões dependentes das pescas

No que diz respeito às pescas, a proposta inclui disposições específicas referentes ao 
tratamento das regiões dependentes das pescas (artigo 9.º). Os Estados-Membros e as regiões 
estão obrigados a assegurar a complementaridade e a coerência entre os apoios concedidos 

  
1 COM(2004)0492.
2 COM(2004)0492.
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pelo FEDER e pelo FEP. A intervenção do FEDER centrar-se-á na diversificação económica 
das áreas dependentes das pescas. Os programas co-financiados pelo FEDER deverão, assim, 
apoiar a diversificação das economias do mundo rural e das áreas dependentes das pescas, 
para além das actividades tradicionais (Considerando 7).

A intervenção do FEDER incluirá:

1) infra-estruturas para melhorar a acessibilidade;
2) aceleração da implantação de redes e serviços de telecomunicações nas zonas rurais;
3) desenvolvimento de novas actividades económicas para além dos sectores da agricultura e 

da pesca;
4) reforço dos vínculos entre as zonas urbanas e rurais;
5) desenvolvimento do turismo e dos centros de interesse rurais.

Para as acções previstas nos pontos 1), 3) e 5), os Estados-Membros definirão critérios de 
demarcação claros para a elaboração de programas operacionais relativos a acções a apoiar 
por um lado, pelo FEDER, por outro, pelo FEP.

Deste modo, e fora do âmbito do FEP, a política de coesão apoiará principalmente a 
diversificação das actividades económicas das regiões dependentes das pescas para além das 
actividades tradicionais. Devido à transferência das tarefas de financiamento das pescas para o 
FEP e ao papel complementar do FEDER em relação ao FEP, levantam-se justificadas 
preocupações quanto ao préstimo económico do FEDER para o sector pesqueiro. Os recursos 
disponíveis do FEDER podem, não obstante, ser utilizados de uma forma mais racional e 
transparente.

A reforma dos fundos estruturais subsume uma ideia do FEP como fundo que participa no 
financiamento do desenvolvimento sustentável. Para além disso, a reforma dos fundos 
relacionados coma a actividade pesqueira parece contemplar igualmente a ideia do 
“desenvolvimento sustentável” como princípio de integração da FEP, bem como uma 
concepção do abuso da sobre-exploração dos recursos como a principal ameaça 
sócio-ambiental a todo este sector. Outras ameaças para o ambiente marinho, tais como os 
efeitos da contaminação, o aquecimento do planeta e os sonares activos não foram 
considerados neste contexto. Tendo em conta os domínios em que as actividades que não as 
relacionadas com a sobre-exploração dos recursos poderiam ser levadas a cabo, seria de 
saudar a inclusão no Regulamento do FEDER de uma base complementar, nos termos da qual 
poderia conceder-se financiamentos comunitários a título do FEDER a outras actividades 
destinadas a melhorar o ambiente em que vivem os recursos haliêuticos, para além das que 
são financiadas a partir do FEP.

Além disso, deveria ser tomada em linha de conta a natureza específica dos problemas 
socio-económicos do sector pesqueiro, causada pela Política Comum da Pesca e pelos 
recursos derrogatórios, ao mesmo tempo que se aplicam os critérios de intervenção da política 
de coesão.

2.2 As zonas com desvantagens naturais e as regiões ultraperiféricas

Para além das disposições específicas referentes ao tratamento das zonas dependentes das 
actividades da pesca, a proposta inclui disposições de índole territorial, que se reportam às 
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zonas com desvantagens naturais (artigo 10.º), como por exemplo uma densidade 
populacional extremamente baixa (Considerando 10), e às regiões ultraperiféricas, de acordo 
com a definição constante do n.º 1 do artigo 299.º do Tratado (artigo 11.º). Tais disposições 
aplicam-se também às áreas em que as pescas desempenham um papel de grande importância.

A Comissão afirma que deve prestar-se uma atenção muito especial às regiões 
ultraperiféricas, o que poderia ser conseguido através do alargamento do âmbito do FEDER, 
do financiamento dos auxílios de exploração ligados à compensação dos custos adicionais em 
sectores determinados, para o apoio a serviços de transporte de mercadorias, o apoio à entrada 
em funcionamento de serviços de transporte, o apoio à remoção dos obstáculos ao nível do 
aprovisionamento, a dimensão e a manutenção exageradas das ferramentas de produção, para 
além da falta de recursos humanos no mercado de trabalho local. A Comissão alvitra que se 
altere a base jurídica destas medidas, propondo o n.º 2 do artigo 299.º como base jurídica 
única. Até ao momento, o Conselho adoptou uma dupla base jurídica para este género de 
medidas, assente no artigo 37.º e no n.º 2 do artigo 299.º do Tratado.

Quanto às zonas com desvantagens naturais,3 como as que possuem uma densidade 
populacional extremamente baixa, determinadas ilhas, áreas montanhosas e áreas 
escassamente povoadas — em suma, regiões cuja situação geográfica retarda o seu pleno 
desenvolvimento —, a Comissão propõe que seja o FEDER a abordar os respectivos 
problemas. O FEDER contribuirá, designadamente, para o financiamento da melhoria dos 
acessos, bem como para o desenvolvimento de actividades económicas relacionadas com o 
património cultural, promovendo a utilização sustentável dos recursos naturais e estimulando 
o turismo.

3. Conclusões

Em termos gerais, o relator acolhe com satisfação a proposta da Comissão, incluindo a 
destrinça entre os fundos estruturais, o Fundo de Coesão e o FEP. A distinção sublinha a 
complementaridade do FEDER e do FEP e aumenta a transparência da utilização destes 
fundos. Não obstante, a concentração do financiamento das actividades da pesca no FEP não 
deveria implicar a diminuição global dos financiamentos comunitários destas actividades e 
das regiões que delas dependem.

O relator não quer deixar de assinalar que se pode dizer, mais uma vez, que a natureza 
específica das actividades da pesca e dos problemas específicos que as afectam e às regiões 
que delas dependem — que são problemas distintos dos da actividade agrícola — não foi 
devidamente abordada no âmbito da proposta da Comissão. Os problemas específicos das 
pescas e regiões que delas dependem são causados por medidas obrigatórias que têm de ser 
tomadas no contexto da reforma da Política Comum da Pesca, que visa a protecção dos 
recursos haliêuticos. A sobre-exploração não é a única razão do colapso dos recursos e os 
objectivos da Política Comum da Pesca deveriam ser objecto de uma melhor integração no 
âmbito das outras políticas comunitárias, como a política de protecção do meio ambiente — e 
não o contrário.

  
3 Este aspecto reporta-se à dificuldade de acesso e ao afastamento relativamente aos mercados de grande 
dimensão de que padecem as zonas com uma densidade populacional extremamente baixa, tal como consta do 
Protocolo nº 6 do Acto de Adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia, bem como as dificuldades especiais 
sentidas por determinadas ilhas, áreas montanhosas e zonas escassamente povoadas, cujo desenvolvimento é 
entravado pela situação geográfica.
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No que respeita às propostas referentes às disposições sobre as áreas dependentes das pescas, 
o relator concorda com a ideia de nos concentrarmos nas cinco medidas propostas, embora 
saliente que a lista não deve ser dada por encerrada.

O relator está também de acordo com a Comissão sobre a necessidade de se prestar uma 
atenção específica às regiões ultraperiféricas e às zonas com desvantagens naturais, como as 
que possuem uma densidade populacional extremamente baixa. O acesso aos mercados e os 
custos adicionais de transporte e armazenamento, bem como a manutenção dos utensílios de 
produção e os recursos humanos no mercado de trabalho a nível local, implicam despesas 
suplementares nestas regiões geograficamente desfavorecidas, que, para além do mais, 
mantêm um potencial de excepção, tanto como abastecedoras de produtos pesqueiros, como 
no sector do turismo, no respeito pelo seu próprio património cultural. Eis o motivo por que a 
ênfase no desenvolvimento das respectivas infra-estruturas de acesso assume um estatuto de 
particular transcendência.

Finalmente, o relator deseja chamar a atenção para o trabalho que está a ser empreendido no 
âmbito da definição de uma estratégia europeia para o mar, que pode conduzir à necessidade 
de uma revisão das políticas referentes a algumas destas medidas.
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