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SUGESTÕES

A Comissão das Pescas insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Lamenta a falta de dados e da avaliação específica em relação ao sector das pescas e ao 
Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca IFOP no Quarto Relatório sobre a Coesão 
Económica e Social na UE;

2. Reitera a importância da Política Comum das Pescas (PCP) para a promoção da coesão 
socioeconómica das comunidades costeiras, do desenvolvimento local e das tradições 
culturais;

3. Salienta que, nos últimos dez anos, o sector das pescas sofreu uma redução do número de 
postos de trabalho (em 35%), de embarcações (em 20%) e de capturas (em 28%), com 
consequências socioeconómicas graves em regiões e comunidades desfavorecidas;

4. Recorda que, após o recente alargamento da UE, algumas regiões de "Objectivo 1", 
caracterizadas pela existência de uma importante actividade do sector das pescas, foram 
injustamente prejudicadas pelo denominado "efeito estatístico", sem que os graves 
problemas estruturais com que se confrontam tenham sido ultrapassados, nem 
desaparecido as disparidades existentes;

5. Insta a que a política estrutural da UE para o sector das pescas promova efectivamente a 
modernização e o desenvolvimento sustentável do sector, a manutenção dos postos de 
trabalho, um rendimento justo e a melhoria das condições de vida e de trabalho dos 
pescadores;

6. Lamenta que o montante financeiro do Fundo Europeu das Pescas (FEP), numa UE a vinte 
e sete, não difira significativamente do orçamentado para o IFOP numa UE a 15, e 
considera que o FEP deverá ser financeiramente reforçado;

7. Considera que a existência da PCP impõe a existência de meios financeiros consequentes 
e adequados ao nível comunitário para o sector das pescas, nomeadamente para a pequena 
pesca costeira e artesanal, por forma a dar uma resposta efectiva às necessidades e aos 
desafios com que este sector se confronta;

8. Sublinha o indispensável contributo do sector das pescas para a situação socioeconómica 
de comunidades piscatórias em regiões de convergência ou que sofrem de desvantagens 
geográficas ou naturais permanentes, como as regiões ultraperiféricas, mas igualmente de 
comunidades piscatórias pobres inseridas em regiões prósperas;

9. Lamenta a persistência, e mesmo a acentuação, de assimetrias regionais e de disparidades 
económicas e sociais entre os diferentes Estados-Membros e no interior de cada um deles; 
salienta que alguns Estados-Membros e algumas regiões se encontram actualmente em 
situação de divergência no seio da UE;

10. Considera que a política de coesão é um instrumento essencial para promover a 
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diminuição das assimetrias regionais e das desigualdades sociais, para favorecer a 
convergência real e para estimular o crescimento e o emprego, servindo igualmente para 
redistribuir e compensar os custos do mercado interno, nomeadamente para as regiões 
menos desenvolvidas; considera, portanto, que deve ser reforçado o seu financiamento 
comunitário e assegurada a sua cabal execução;

11. Rejeita todas as tentativas de introdução de novos condicionalismos - como critérios de 
desempenho político-económicos - para a atribuição de meios financeiros no quadro da 
política de coesão que restrinjam ainda mais o acesso a esta última, nomeadamente por 
parte das regiões de convergência; considera que o PIB per capita deve continuar a ser 
utilizado como indicador de base da elegibilidade para a política de coesão da UE;

12. Sublinha, face à futura criação de uma "política marítima" ao nível da UE, sublinha o 
princípio de que a novas prioridades deverão corresponder novos e mais abundantes meios 
financeiros, e que, consequentemente, o FEP não deverá ser prejudicado.
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