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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O Parlamento Europeu considerou sempre a investigação científica como uma das prioridades 
da Política Comum da Pesca, fundamental para a exploração racional dos recursos marinhos e 
para a correcta gestão da frota comunitária.

Com efeito, a resolução do Parlamento Europeu de 17 de Janeiro de 2002 sobre o livro Verde 
da Comissão "O futuro da Política Comum da Pesca"1, que contém as linhas mestras que 
devem inspirar a renovação das actividades da União neste sector, considera que a existência 
de dados fiáveis sobre o estado dos recursos é um elemento fundamental para uma gestão 
racional dos recursos haliêuticos.

Consequentemente, solicita-se nessa resolução um maior investimento na investigação 
científica, que permita conhecer todas as potencialidades do meio e dos ecossistemas 
marinhos, não apenas no interesse da pesca e da aquicultura, mas de outros fenómenos tão 
importantes como a poluição, as alterações climáticas e os riscos naturais, a conservação da 
diversidade biológica, os progressos na saúde e farmacologia, a alimentação humana e animal 
e o ordenamento das faixas costeiras.

A citada resolução do Parlamento Europeu sobre o livro Verde, que mantém a sua 
actualidade, já lamentava que no VI Programa-quadro de Investigação a pesca e as ciências 
marinhas não surgissem especificamente consideradas, mas dispersas em diferentes 
programas e objectivos, solicitando, por conseguinte, no futuro, uma programação conjunta e 
homogénea da pesca e das ciências marinhas nos programas comunitários de I&D.

A investigação científica marinha também parece ser uma preocupação da Comissão. Assim o 
declarou o Comissário Börg na sua intervenção perante a Comissão das Pescas aquando das 
audições dos Comissários, ao assinalar expressamente que a melhoria da base científica seria 
uma prioridade do VII Programa-quadro.

Programas-quadro de Investigação

Apesar das boas intenções das instituições comunitárias, a evolução da investigação marinha 
nos sucessivos programas-quadro é desconcertante.

No IV e V Programas-quadro existiam programas específicos relativos à pesca e a aquicultura 
(FAIR) no sector da investigação marinha aplicada, com uma dotação de 130 e 150 milhões 
de euros, respectivamente. No VI Programa-quadro, o montante foi reduzido de forma 
drástica para 60 milhões de euros, destinados à prioridade 8 (Política da Pesca) e, 
marginalmente, às prioridades 5 e 6 (Alimentação e Ambiente).

A proposta da Comissão de uma decisão do Parlamento e do Conselho relativa ao VII 
Programa-quadro não consagra qualquer capítulo específico à pesca ou à aquicultura. Refere 
apenas um Tema 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", que, remotamente e numa 
interpretação bastante livre, poderia cobrir a investigação no sector da pesca. O mesmo 

  
1 JO C 271 E, 7.11.2002, p. 401.
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acontece com o Tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", no qual deveria 
figurar de forma explícita a investigação sobre os recursos marinhos e a gestão integrada das 
zonas costeiras.

Objectivos da investigação

Na investigação científica marinha não se deve dar prioridade apenas à investigação dedicada 
ao conhecimento do estado dos recursos: os aspectos económicos e sociais que determinam a 
gestão das pescas são elementos cruciais.

Num período em que parece previsível a aplicação de planos plurianuais de gestão ou de 
recuperação para numerosas espécies comerciais, é vital conhecer as implicações que podem 
ter os diferentes cenários de redução de capturas e fixação de níveis de biomassa
sobre a economia local e regional, o emprego e o ordenamento do território, para não se 
prejudicar o desenvolvimento integrado das zonas costeiras altamente dependentes da pesca. 
Uma informação científica de qualidade só pode ajudar a compreender as decisões, por vezes 
dolorosas para as comunidades costeiras, que tomam as instituições comunitárias.

Também parece necessário apoiar aos organismos científicos internacionais dedicados à 
pesca, tanto o CIEM como os que dependem das Organizações Regionais de Pesca, 
promovendo uma investigação científica interdisciplinar, que inclua a biologia, a ecologia, a 
economia e as ciências sociais. 

Para atingir estes objectivos é necessário um quadro financeiro próprio para a investigação no 
domínio da pesca e do meio marinho, garantia indispensável para a sua materialização. As 
políticas sem orçamento adequado ficam-se geralmente por meras declarações de boas 
intenções.

Conclusões

1. A execução da nova política comum da pesca exige um vasto reforço da investigação do 
meio marinho, tanto nos seus aspectos biológicos e ecológicos como socioeconómicos, 
posto que os planos de gestão de uma pesca responsável envolvem limitações para a frota 
comunitária com amplos efeitos sobre as populações ribeirinhas da União.

2. O tratamento que recebe o sector das pescas no VII Programa-quadro contradiz as 
declarações das altas autoridades comunitárias e dos Estados-Membros sobre as 
prioridades para a execução da nova PCP e representa um retrocesso relativamente aos 
precedentes. A dotação orçamental para a investigação marinha foi sendo paulatinamente 
reduzida, apesar das declarações oficiais.

3. O VII Programa-quadro de investigação não integra a investigação sobre a pesca, a 
aquicultura e o meio marinho em programas específicos, pelo que não existe qualquer 
garantia de que esta investigação se possa efectivamente realizar.

4. Para o desenvolvimento e a plena eficácia da Política Comum da Pesca são necessários 
programas específicos de investigação aplicada e fundamental com a adequada dotação 
financeira. É, por isso, imprescindível que o VII Programa-quadro inclua uma chave de 
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repartição que garanta o financiamento. 

ALTERAÇÕES

A Comissão das Pescas insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 2, nº 2, alínea b)

(b) Alimentação, agricultura e 
biotecnologias;

(b) Alimentação, agricultura, pesca e 
biotecnologias;

Alteração 2
Artigo 2º, nº 2, alínea (b bis) (nova)

(b bis) Pescas e exploração sustentável dos 
Oceanos;

Justificação

O sector das pescas, pela sua actual debilidade, e a preservação dos oceanos, como 
prioridade estratégica da UE, deverão assumir um papel de destaque no seio deste novo 
programa-quadro, justificando-se portanto a inclusão de um objectivo que aborde 
directamente a temática das pescas e dos oceanos, e não apenas uma abordagem transversal.

Alteração 3
Anexo I, "Cooperação", ponto 2

(2) Alimentação, agricultura e 
biotecnologias;

(2) Alimentação, agricultura, pesca e 
biotecnologias;

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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Alteração 4
Anexo I, "Cooperação", ponto 2 bis (novo)

(2 bis) Pescas e exploração sustentável dos 
Oceanos;

Alteração 5
Anexo I, "Temas", ponto 2, Título

Alimentação, agricultura e biotecnologias Alimentação, agricultura, pesca e 
biotecnologias

Alteração 6
Anexo I, "Temas", ponto 2, "Objectivo"

Construir uma bioeconomia europeia 
baseada no conhecimento pela reunião da 
ciência, indústria e outras partes 
interessadas, a fim de explorar 
oportunidades de investigação novas e 
emergentes que visem desafios sociais e 
económicos, nomeadamente: a procura 
crescente de alimentos mais seguros e 
saudáveis e de maior qualidade e da 
utilização e produção sustentáveis de 
recursos biológicos renováveis, o risco 
crescente de doenças epizoóticas e 
zoonóticas e de doenças relacionadas com a 
alimentação, ameaças à sustentabilidade e 
segurança da produção agrícola e da pesca 
especialmente as resultantes das alterações 
climáticas e o aumento da procura de 
alimentos de alta qualidade, tomando em 
consideração o bem-estar dos animais e os 
contextos rurais.

Construir uma bioeconomia europeia 
baseada no conhecimento pela reunião da 
ciência, indústria e outras partes 
interessadas, a fim de apoiar as políticas da 
União, explorar oportunidades de 
investigação novas e emergentes que visem 
desafios sociais e económicos, 
nomeadamente: a procura crescente de 
alimentos mais seguros e saudáveis e de 
maior qualidade e da utilização e produção 
sustentáveis de recursos biológicos 
renováveis, o risco crescente de doenças 
epizoóticas e zoonóticas e de doenças 
relacionadas com a alimentação, ameaças à 
sustentabilidade e segurança da produção 
agrícola e da pesca (incluindo a 
aquicultura) especialmente as resultantes 
das alterações climáticas e o aumento da 
procura de alimentos de alta qualidade, 
tomando em consideração o bem-estar dos 
animais e os contextos rurais e das zonas 
costeiras.

Alteração 7
Anexo I, "Temas", ponto 2, "Fundamentação", parágrafo 1



AD\579973PT.doc 7/16 PE 360.050v02-00

PT

As inovações e avanços nos conhecimentos 
em matéria de gestão, produção e utilização 
sustentáveis de recursos biológicos 
(microrganismos, plantas e animais) 
proporcionarão a base para produtos novos, 
sustentáveis e ecologicamente eficientes nos 
sectores da agricultura, pescas, produtos 
alimentares, saúde, silvicultura e sectores 
conexos. Em consonância com a estratégia 
europeia sobre ciências e biotecnologia, tal 
contribuirá para aumentar a competitividade 
das empresas europeias dos sectores 
biotecnológico e alimentar, em especial 
PME de alta tecnologia, permitindo 
simultaneamente uma melhoria do bem-estar 
e da protecção social. A investigação sobre 
segurança das cadeias de alimentos para o 
homem e os animais, doenças relacionadas 
com a alimentação, escolhas alimentares e 
impacto dos produtos alimentares e da 
nutrição na saúde ajudará a combater 
doenças ligadas à alimentação (por exemplo, 
obesidade e alergias) e doenças infecciosas 
(por exemplo, encefalopatias espongiformes 
transmissíveis, gripe aviária), dando 
simultaneamente contributos importantes 
para a implementação de políticas e 
regulamentações existentes no domínio da 
saúde pública, animal e vegetal e da 
protecção do consumidor, bem como para a 
formulação de políticas e regulamentações 
futuras.

As inovações e avanços nos conhecimentos 
em matéria de gestão, produção e utilização 
sustentáveis de recursos biológicos, 
terrestres e aquáticos (microrganismos, 
plantas e animais), proporcionarão a base 
para produtos novos, sustentáveis e 
ecologicamente eficientes nos sectores da 
agricultura, pescas, produtos alimentares, 
saúde, silvicultura e sectores conexos. Em 
consonância com a estratégia europeia sobre 
ciências e biotecnologia, tal contribuirá para 
aumentar a competitividade das empresas 
europeias dos sectores biotecnológico e 
alimentar, em especial PME de alta 
tecnologia, permitindo simultaneamente uma 
melhoria do bem-estar e da protecção social. 
A investigação sobre segurança das cadeias 
de alimentos (incluindo as cadeias tróficas 
naturais) para o homem e os animais, 
doenças relacionadas com a alimentação, 
escolhas alimentares e impacto dos produtos 
alimentares e da nutrição na saúde ajudará a 
combater doenças ligadas à alimentação (por 
exemplo, obesidade e alergias), a poluição 
química e doenças infecciosas (por exemplo, 
encefalopatias espongiformes transmissíveis, 
gripe aviária), dando simultaneamente 
contributos importantes para a 
implementação de políticas e 
regulamentações existentes no domínio da 
saúde pública, animal e vegetal e da 
protecção do consumidor, bem como para a 
formulação de políticas e regulamentações 
futuras.

Alteração 8
Anexo I, "Temas", ponto 2, "Fundamentação", parágrafo 3

Várias plataformas tecnológicas europeias 
contribuem para o estabelecimento de 
prioridades de investigação comuns em 
domínios como as biotecnologias e 
genómica vegetal, silvicultura e indústrias 
conexas, saúde animal global, agropecuária, 
biotecnologias alimentares e industriais. A 
investigação proporcionará também a base 

Várias plataformas tecnológicas europeias 
contribuem para o estabelecimento de 
prioridades de investigação comuns em 
domínios como as biotecnologias e 
genómica vegetal, silvicultura e indústrias 
conexas, saúde animal global, agropecuária, 
biotecnologias alimentares e industriais. A 
investigação proporcionará também a base 
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de conhecimentos necessária para apoiar: a 
política agrícola comum, as questões 
agrícolas e comerciais, a regulamentação em 
matéria de segurança dos alimentos, as 
normas comunitárias em matéria de saúde e 
bem-estar dos animais e combate às suas 
doenças e a reforma da política comum da 
pesca, a fim de permitir o desenvolvimento 
sustentável da pesca e aquicultura. Está 
também prevista uma resposta flexível a 
novas necessidades políticas, em especial no 
que diz respeito a novas tendências sociais 
ou económicas.

de conhecimentos necessária para apoiar: a 
política agrícola comum, as questões 
agrícolas e comerciais, a regulamentação em 
matéria de segurança dos alimentos, as 
normas comunitárias em matéria de saúde e 
bem-estar dos animais e combate às suas 
doenças e a reforma da política comum da 
pesca, a fim de permitir o desenvolvimento 
sustentável da pesca e aquicultura, a 
segurança dos alimentos provenientes do 
mar e a reabilitação do ambiente. Está 
também prevista uma resposta flexível a 
novas necessidades políticas, em especial no 
que diz respeito a novas tendências sociais 
ou económicas.

Alteração 9
Anexo I, "Tema", ponto 2, "Actividades", parágrafo 1

• Produção e gestão sustentáveis de recursos 
biológicos de meios agrícolas, florestais e 
aquáticos: facilitar a investigação, 
nomeadamente em tecnologias como a 
genómica, proteómica, metabolómica, bem 
como em biologia de sistemas e tecnologias 
convergentes aplicadas a microrganismos, 
plantas e animais, incluindo a exploração da 
sua biodiversidade; melhores culturas e 
sistemas de produção, incluindo a 
agricultura biológica, regimes de produção 
de qualidade e impactos dos OGM; 
agricultura e silvicultura sustentáveis, 
competitivas e multifuncionais; 
desenvolvimento rural, pecuária e bem-estar 
dos animais; fitossanidade, pesca e 
aquicultura sustentáveis e competitivas; 
doenças infecciosas em animais, incluindo 
zoonoses; eliminação segura de resíduos 
animais e conservação, gestão e exploração 
de recursos aquáticos vivos, 
desenvolvimento dos instrumentos 
necessários para os decisores políticos e 
outros intervenientes no domínio da 
agricultura e do desenvolvimento rural 
(paisagens, práticas de gestão de solos, etc.).

• Produção e gestão sustentáveis de recursos 
biológicos de meios agrícolas, florestais e 
aquáticos: facilitar a investigação, 
nomeadamente em tecnologias como a 
genómica, proteómica, metabolómica, bem 
como em biologia de sistemas e tecnologias 
convergentes aplicadas a microrganismos, 
plantas e animais, incluindo a exploração da 
sua biodiversidade; melhores culturas e 
sistemas de produção, incluindo a 
agricultura e a aquicultura biológica, 
regimes de produção de qualidade e 
impactos dos OGM; agricultura e 
silvicultura sustentáveis, competitivas e 
multifuncionais; desenvolvimento rural e 
das zonas costeiras; pecuária e bem-estar 
dos animais; fitossanidade, pesca e 
aquicultura sustentáveis e competitivas; 
doenças infecciosas em animais, incluindo 
zoonoses; eliminação segura de resíduos 
animais e conservação, gestão e exploração 
de recursos aquáticos vivos, 
desenvolvimento dos instrumentos 
necessários para os decisores políticos e 
outros intervenientes no domínio da 
agricultura, do desenvolvimento rural e da 
pesca (paisagens, práticas de gestão de 
solos, gestão dos recursos marinhos e das 
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zonas costeiras, etc.). Para esse efeito, no 
que se refere mais particularmente à pesca 
e à aquicultura, conceder-se-á a prioridade 
à investigação aplicada, cujo objectivo 
fundamental consistirá na melhoria dos 
dados científicos que irão servir de base à 
legislação e à gestão das pescas, 
nomeadamente no que se refere aos planos 
de recuperação das espécies em maior risco 
biológico.

Justificação

Tanto os responsáveis políticos, para as suas decisões, como o sector das pescas carecem 
sobremaneira deste tipo de investigação de carácter mais prático. Por outro lado, inclui-se 
um objectivo preciso, uma das carências mais flagrantes da proposta. Uma vez que o 7º 
programa-quadro possui uma vigência mais prolongada, a inclusão de objectivos a cumprir é 
mais do que justificada.

Alteração 10
Anexo I, "Temas", ponto 2, "Actividades", parágrafo 2

“Do consumidor ao produtor”: 
Alimentação, saúde e bem-estar - aspectos 
dos alimentos para consumo humano e 
animal relativos ao consumidor, à sociedade, 
à indústria e à saúde, incluindo ciências 
comportamentais e cognitivas; nutrição, 
doenças e perturbações relacionadas com a 
alimentação, incluindo a obesidade; 
tecnologias inovadoras de transformação de 
alimentos para consumo humano e animal 
(incluindo acondicionamento); melhor 
qualidade e segurança, tanto química como 
microbiológica, de bebidas e alimentos para 
consumo humano e animal; integridade (e 
controlo) da cadeia alimentar; impactos 
ambientais exercidos por e sobre as cadeias 
de alimentos para consumo humano/animal; 
conceito de cadeia alimentar total (incluindo 
alimentos de origem marinha) e 
rastreabilidade.

“Do consumidor à mesa, do mar ao prato”: 
Alimentação, incluindo os produtos do mar, 
saúde e bem-estar - aspectos dos alimentos 
para consumo humano e animal relativos ao 
consumidor, à sociedade, à indústria e à 
saúde, incluindo ciências comportamentais e 
cognitivas; nutrição, doenças e perturbações 
relacionadas com a alimentação, incluindo a 
obesidade; tecnologias inovadoras de 
transformação de alimentos para consumo 
humano e animal (incluindo 
acondicionamento); melhor qualidade e 
segurança, tanto química como 
microbiológica, de bebidas e alimentos para 
consumo humano e animal; integridade (e 
controlo) da cadeia alimentar; impactos 
ambientais exercidos por e sobre as cadeias 
terrestres e aquáticas de alimentos para 
consumo humano/animal; conceito de cadeia 
alimentar total (incluindo alimentos de 
origem marinha) e rastreabilidade.
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Alteração 11
Anexo I, "Tema", ponto 2, "Actividades", parágrafo 3

Ciências da vida e biotecnologias para 
processos e produtos não-alimentares 
sustentáveis: melhoria das culturas, 
matérias-primas, produtos marinhos e 
biomassa (incluindo recursos marinhos) para 
utilização nos domínios da energia, ambiente 
e de produtos de elevado valor acrescentado, 
como materiais e produtos químicos, 
incluindo sistemas de exploração agrícola, 
processos biológicos e conceitos de bio-
refinaria inovadores; biocatálise; silvicultura 
e produtos e processos conexos; reabilitação 
ambiental e processos de transformação 
menos poluentes.

Ciências da vida e biotecnologias para 
processos e produtos não-alimentares 
sustentáveis: melhoria das culturas, 
matérias-primas, produtos marinhos e 
biomassa (incluindo recursos marinhos) para 
utilização nos domínios da energia, ambiente 
e de produtos de elevado valor acrescentado, 
como materiais e produtos químicos, 
incluindo sistemas de exploração agrícola, 
processos biológicos e conceitos de bio-
refinaria inovadores; biocatálise; silvicultura 
e produtos e processos conexos; reabilitação 
ambiental (por exemplo, depois de uma 
contaminação acidental) e processos de 
transformação menos poluentes.

Alteração 12
Anexo I, "Temas", ponto 2, "Actividades", parágrafo 3 bis (novo)

Ciências humanas - Prioridade à pessoa 
como centro de interesse de uma produção 
alimentar sustentável e responsável. 
Revitalização das comunidades e regiões 
agrícolas e pesqueiras. 

Alteração 13
Anexo I, "Temas", ponto 2, "Actividades", parágrafo 3 ter (novo)

Repercussões sociais e económicas das 
medidas de conservação dos recursos e de 
gestão da frota no âmbito da reforma da 
política comum da pesca.

Alteração 14
Anexo I, "Temas", ponto 2 bis) (novo)

2 bis. Pescas e exploração sustentável dos 
Oceanos
Objectivos
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- Aplicar novos modelos de gestão dos 
recursos haliêuticos com base no 
desenvolvimento científico;
- implementar sistemas de gestão das 
pescas com base nos ecossistemas (globais) 
como um todo e não apenas com base em 
espécies isoladas (individual);
- favorecer a integração de aspectos 
económicos e sociais na Política Comum 
das Pescas;
- melhorar a fiabilidade e qualidade da 
informação proveniente da recolha de 
dados, controlo e monitorização das pescas;
- apoiar o desenvolvimento sustentável da 
aquacultura;
- favorecer o contacto e o diálogo entre os 
pescadores e armadores e o público em 
geral;
Fundamentação
É fundamental desenvolver processos que 
garantam uma melhor gestão dos recursos 
haliêuticos, através de sistemas de pesca 
inovadores, bem como do melhoramento 
dos já existentes, tendo em consideração os 
aspectos ecológicos, técnicos, 
socioeconómicos e políticos que uma 
operação desta natureza envolve.
O melhoramento global dos oceanos e dos 
seus recursos passará pela aplicação de 
sistemas de gestão dos recursos pesqueiros 
tendo como base todos os componentes do 
ecossistema (biológicos, químicos e físicos) 
relacionando-os sempre com as actividades 
humanas. Os efeitos dessas actividades 
deverão ser avaliadas num contexto de 
alterações globais dos ecossistemas e dos 
recursos marinhos em particular.
Existe também uma necessidade de 
promover a compreensão dos impactos 
sociais e económicos em todo o processo de 
gestão comunitária das pescas, ambos 
directamente relacionados com a indústria, 
as comunidades costeiras e economias 
nacionais dos diferentes Estados Membros. 
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A promoção de uma investigação 
multidisciplinar que pretenda fundir as 
ciências oceanográficas, a biologia das 
pescas e as ciências sociais irá requerer a 
integração de informação económica em 
sintonia com as bases de dados de 
informação relativas à gestão dos stocks.
É fundamental integrar os sistemas de 
monitorização das embarcações de pesca 
(VMS e VDS), bem como o diário de bordo 
electrónico, em favor da preservação dos 
oceanos, rentabilizando custos e facilitando 
a rapidez de acesso à informação daí 
resultante.
No que diz respeito à aquacultura, é 
urgente facultar suporte científico em favor 
da utilização de sistemas de produção mais 
ecológicos, produção de novas espécies, 
melhorias na qualidade das rações e 
impacto das eventuais manipulações 
genéticas em favor da produtividade.
É necessário criar sistemas mais efectivos 
no sentido de promover o diálogo entre os 
armadores e o público consumidor no que 
diz respeito à gestão das pescas e da 
aquacultura. É importante ter em conta a 
opinião da indústria, dos cidadãos e dos 
consumidores dos produtos que provêm dos 
mares para se tomarem decisões políticas.
Actividades
- Mecanismos de gestão baseados em 
múltiplas informações, incluindoTAC, 
esforço de pesca, medidas técnicas e ajustes 
institucionais;
- relevância das tecnologias da pesca, 
selectividade, impactes sociais e 
económicos na gestão e nos processos de 
decisão;
- quantificar incertezas na avaliação dos 
"stocks" e das pescarias;
- melhor conhecimento das pescarias de 
profundidade;
- determinar o estado óptimo do recurso 
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para cada nível de exploração;
- melhor conhecimento dos processos nas 
cadeias tróficas, tendo em atenção as 
alterações de produtividade dos sistemas 
marinhos e da transferência de 
contaminantes através das cadeias tróficas;
- desenvolvimento e aplicação de modelos 
bio-económicos, com vista a avaliar as 
consequências das medidas de gestão 
associadas à exploração sustentável das 
pescas a longo prazo;
- reforçar a coordenação na recolha de 
dados de pescas e ambiente em programas 
de monitorização, criação e manutenção de 
bases de dados;
- monitorizar a  qualidade e segurança dos 
produtos da pesca, com vista a manter uma 
imagem positiva dos produtos;
- melhoramento de tecnologias de produção 
aquícola (ex: redução da aplicação de 
antibióticos, uso de sistemas integrados);
- melhor conhecimento nas áreas da 
genética, nutrição, fisiologia, interacções 
com o ambiente, associadas à produção 
aquícola;
- identificação dos processos de 
acumulação de compostos potencialmente 
tóxicos (toxinas, metais, POPs) e processos 
de desintoxicação (algas tóxicas em 
bivalves);
- outras.

Or. pt

Justificação

O sector das pescas, pela sua actual debilidade, e a preservação dos oceanos, como 
prioridade estratégica da UE, deverão assumir um papel de destaque no seio deste novo 
programa-quadro, justificando-se portanto a inclusão de um novo tema que aborde 
directamente a temática das pescas e dos oceanos, e não apenas uma abordagem transversal, 
incluída num tema demasiado abrangente como o da "Alimentação, agricultura e 
biotecnologias".

Alteração 15
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Anexo I, "Temas", ponto 6, "Objectivo"

Gestão sustentável do ambiente e seus 
recursos através do avanço dos nossos 
conhecimentos sobre as interacções entre a 
biosfera, os ecossistemas e as actividades 
humanas, e desenvolvimento de novas 
tecnologias, ferramentas e serviços, a fim de 
abordar as questões ambientais globais de 
uma forma integrada. A ênfase será colocada 
na previsão das alterações dos sistemas 
climático, ecológico, terrestre e oceânico e 
nas ferramentas e tecnologias para a 
monitorização, prevenção e atenuação das 
pressões ambientais e riscos, nomeadamente 
para a saúde, bem como para a conservação 
do ambiente natural e antrópico.

Gestão sustentável do ambiente e seus 
recursos através do avanço dos nossos 
conhecimentos sobre as interacções entre a 
biosfera, os ecossistemas e as actividades 
humanas, e desenvolvimento de novas 
tecnologias, ferramentas e serviços, a fim de 
abordar as questões ambientais globais de 
uma forma integrada. A ênfase será colocada 
na previsão das alterações dos sistemas 
climático, ecológico, terrestre e oceânico e 
nas ferramentas e tecnologias para a 
monitorização, prevenção e atenuação das 
pressões ambientais e riscos, nomeadamente 
para a saúde, bem como para a conservação 
do ambiente natural e antrópico, e as 
repercussões das alterações climáticas à 
escala planetária sobre os recursos 
marinhos e as actividades relacionadas 
com a pesca.

Alteração 16
Anexo I, "Temas, ponto 6, "Fundamentação", parágrafo 4

É a seguir enumerada uma série de 
actividades, muitas das quais são 
directamente relevantes para as necessidades 
políticas. No entanto, poderá ser dado apoio 
suplementar a novas necessidades políticas 
que venham a surgir, por exemplo, 
relacionadas com as avaliações de impacto 
na sustentabilidade das políticas da UE, o 
acompanhamento da acção pós-Quioto sobre 
alterações climáticas e as novas políticas 
ambientais, como a política, normas e 
regulamentação no sector marítimo.

É a seguir enumerada uma série de 
actividades, muitas das quais são 
directamente relevantes para as necessidades 
políticas. No entanto, poderá ser dado apoio 
suplementar a novas necessidades políticas 
que venham a surgir, por exemplo, 
relacionadas com as avaliações de impacto 
na sustentabilidade das políticas da UE (por 
exemplo, os aspectos ambientais das 
políticas agrícola e da pesca, incluindo a 
gestão integrada das zonas costeiras), o 
acompanhamento da acção pós-Quioto sobre 
alterações climáticas e as novas políticas 
ambientais, como a política, normas e 
regulamentação no sector marítimo.

Alteração 17
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Anexo II, quadro, "Cooperação"

Cooperação 44432 Cooperação 44432

Saúde 8317 Saúde 8317
Alimentação, agricultura e 

biotecnologias 2455

Alimentação, agricultura, pesca e 

biotecnologias 2455
Tecnologias da informação e das 
comunicações 12670

Tecnologias da informação e das 
comunicações 12670

Nanociências, nanotecnologias, materiais e 
novas tecnologias de produção 4832

Nanociências, nanotecnologias, materiais e 
novas tecnologias de produção 4832

Energia 2931 Energia 2931

Ambiente (incluindo as alterações 
climáticas) 2535

Ambiente (incluindo as alterações 
climáticas), recursos marinhos 2535

Transportes (incluindo a aeronáutica)  5940 Transportes (incluindo a aeronáutica) 5940
Ciências socioeconómicas e ciências 

humanas 792
Ciências socioeconómicas e ciências 

humanas 792
Segurança e espaço 3960 Segurança e espaço 3960

Será determinada uma chave de repartição 
no quadro do programa específico para a 
execução de cada política.

Justificação

Para responder às exigências de transparência na atribuição dos montantes, frequentemente 
consideráveis, neste sector, é necessária uma chave de repartição prévia. Este tipo de chave 
de repartição reflecte claramente as preferências da Comunidade e evita uma selecção 
discricionária dos projectos apresentados. Além disso, a chave de repartição poderia 
desencorajar a apresentação de projectos nalguns sectores.
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