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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A proposta estabelece um novo Fundo Europeu para as Pescas (FEP) para o período 
2007-2013. O FEP substitui o actual Instrumento Financeiro de Orientação das Pescas 
(IFOP). O financiamento da UE a favor do FEP ascenderá a cerca de 0,7 mil milhões de euros 
por ano no período 2007-2013. Três quartos deste orçamento serão afectados às regiões mais 
atrasadas.

A proposta torna o financiamento da UE a favor do sector da pesca conforme com a reforma 
em curso da Política Comum da Pesca (PCP), acordada pelo Conselho em Dezembro de 2002. 
O novo fundo visa apoiar a implementação das mais importantes modificações no quadro 
desta reforma, como reduzir a pressão exercida pela pesca, com vista a permitir a recuperação 
das unidades populacionais de peixes e a diversificar as actividades económicas nas zonas de 
pesca.

O Fundo Europeu para as Pescas será compatível com a nova abordagem que rege as ajudas 
da UE, o que simplifica os mecanismos de programação e assistência. A Comunidade 
estabelecerá orientações estratégicas, que servirão de quadro para a preparação e 
implementação do Fundo.

Os princípios essenciais que regem o Fundo permanecerão inalterados: programação 
plurianual, parceria, co-financiamento, subsidiariedade, proporcionalidade e gestão partilhada.

O novo FEP estabelece quatro objectivos principais, também designados eixos prioritários: 
1. Ajustamento do esforço de pesca e reforço da protecção do meio marinho

2. Aquicultura, transformação e comercialização 
3. Promoção de interesses colectivos, como medidas destinadas a proteger a fauna aquática, 

os portos de pesca e o desenvolvimento de novos mercados
4. Desenvolvimento sustentável das zonas costeiras de pesca 

Compete aos Estados-Membros decidir que conjunto de medidas convém mais às suas 
regiões.

Observações do relator
A Comissão do Desenvolvimento Regional congratula-se com a proposta, já que esta reforça 
as suas ligações com a política regional e poderá dar uma maior contribuição para a coesão.
As regiões costeiras com actividades de pesca são afectadas por desvantagens territoriais, uma 
vez que, frequentemente, se situam na periferia. Isto tem um impacto negativo sobre o seu 
desenvolvimento económico, especialmente no que diz respeito à diversificação das 
actividades económicas. As quatro prioridades do Fundo, especialmente as medidas de 
interesse colectivo e o desenvolvimento sustentável das zonas costeiras de pesca, contribuirão 
para melhorar a situação económica das zonas costeiras de pesca.

Importância das medidas de diversificação
A preocupação dominante do FEP, como se verifica em todas as políticas comunitárias, deve 
ser assegurar empregos sustentáveis. A diversificação das actividades económicas nessas 
zonas é muito necessária, em virtude da perda, em média, de 8.000 postos de trabalho por ano 
no sector das capturas da UE. O eixo prioritário 4 ("Desenvolvimento sustentável das zonas 
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costeiras de pesca") orienta-se sobretudo para a diversificação das actividades económicas.
A promoção da pluriactividade das pessoas que trabalham no sector das pescas, por meio da 
criação de empregos suplementares ou de substituição fora do sector das pescas, deve ser mais 
acentuada na proposta. 

"Desenvolvimento sustentável das zonas costeiras de pesca": chave que complementa a 
política regional
Além de o eixo 4 ser o mais indicado para estimular as oportunidades de emprego sustentável 
fora do sector das pescas, desempenha um papel importante como complemento da política 
regional. 
O novo FEP, especialmente o eixo 4, pode fornecer o estímulo necessário para manter a 
viabilidade económica das zonas costeiras, nomeadamente as que dependem excessivamente 
de economias baseadas na pesca, mais pequenas do que NUTS III. Estas zonas são demasiado 
pequenas para serem visadas com precisão pela política de coesão e estão em desvantagem 
permanente, devido à falta de um compromisso relativamente à coesão a nível nacional.

Assegurar recursos suficientes para o "Desenvolvimento sustentável das zonas costeiras de 
pesca"
Dada a extrema importância do eixo 4 da programação prioritária para a coesão e o 
desenvolvimento sustentável, a proposta deve estabelecer montantes mínimos destinados a 
cada um dos quatro diferentes eixos prioritários. Apesar de ser necessário proporcionar aos 
Estados-Membros margem de manobra suficiente para decidir que medidas mais convêm às 
suas necessidades, a UE deve assegurar que nenhum eixo prioritário, e especialmente o eixo 
prioritário 4, seja negligenciado.

Estabelecer um financiamento mínimo a favor do eixo 4 e, posteriormente, de todas as 
diferentes prioridades de programação, aumentaria a coerência com a proposta de um Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Regional (FEADER), que estabelece um 
financiamento mínimo para cada prioridade.

Um mínimo orçamental estrito em vez de recursos suficientes
Além disso, a proposta não prevê qualquer aumento nas despesas relativas ao financiamento 
da pesca em 2007-2013. O aumento de 4 mil milhões de euros para 4,9 mil milhões de euros 
num período de programação de 7 anos é pura e simplesmente uma extrapolação do 
orçamento atribuído à pesca numa União mais pequena de 15 Estados-Membros. 
Este montante deve ser considerado o mínimo estritamente necessário com vista a assegurar 
que o FEP dê uma contribuição positiva para a coesão, uma vez que a nova Política da Pesca 
que visa combater o esgotamento das unidades populacionais exigirá importantes 
ajustamentos às zonas costeiras dependentes de economias baseadas na pesca.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão das Pescas, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 9

(9) As actividades do Fundo e as operações 
que este contribui para financiar devem ser 
compatíveis com as outras políticas 
comunitárias e respeitar a legislação 
comunitária.

(9) As actividades do Fundo e as operações 
que este contribui para financiar devem ser 
compatíveis com as outras políticas 
comunitárias, complementando 
nomeadamente a política regional, e 
respeitar a legislação comunitária.

Justificação

O Fundo Europeu para as Pescas desempenha um importante papel como complemento da 
política regional a nível local em zonas desfavorecidas devido à sua situação periférica.

Alteração 2
Considerando 24

(24) É necessário estabelecer medidas de 
acompanhamento da PCP, nomeadamente 
com vista à redução do seu impacto 
socioeconómico através da aplicação de uma 
política de desenvolvimento das zonas 
costeiras.

(24) É necessário estabelecer medidas de 
acompanhamento da PCP, nomeadamente 
com vista à redução do seu impacto 
socioeconómico através da aplicação de uma 
política de desenvolvimento das zonas 
costeiras com o objectivo de diversificar as 
actividades económicas e de assegurar 
empregos sustentáveis.

Justificação

A preocupação dominante do FEP deve ser assegurar empregos sustentáveis e apoiar a 
diversificação das actividades económicas.

Alteração 3
Artigo 18 bis (novo)

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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Artigo 18º bis
A contribuição financeira da Comunidade 
para o eixo prioritário 4 referido no Título 
IV, Capítulo IV, e nomeadamente para a 
medida elegível referida no artigo 43º, 
abrangerá pelo menos 25% da contribuição 
total do Fundo para cada programa 
nacional.

Justificação

Dada a extrema importância do eixo 4 da programação prioritária para a coesão e o 
desenvolvimento sustentável, deve ser assegurado um financiamento mínimo a favor deste 
eixo. 


