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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: 

A. Considerando que, de acordo com a correta avaliação da Comissão, existem grandes 

diferenças socioeconómicas entre os países envolvidos nesta estratégia, sobretudo entre 

Estados-Membros da UE e países terceiros; considerando que a Comissão apresentará ao 

Parlamento as contribuições financeiras dos países terceiros para a implementação desta 

estratégia; 

B. Considerando que a aplicação e o cumprimento das regras e dos objetivos da PCP devem 

constituir uma das metas de avaliação mais importantes para todos os países envolvidos na 

estratégia; considerando, além disso, que a meta quantitativa de pescar a um nível 

correspondente ou inferior ao rendimento máximo sustentável deve fazer parte de 

qualquer avaliação relativa ao ambiente marinho e às pescas na região; 

C. Considerando que o Mar Adriático, devido à sua natureza semiconfinada, é 

particularmente vulnerável à poluição e tem características hidrográficas invulgares, como 

o facto de a profundidade e orla costeira variarem consideravelmente entre o norte e o sul 

da região; considerando que as unidades populacionais de peixes são partilhadas entre 

todos os países costeiros, colocando assim a regeneração das mesmas sob uma pressão 

constante; considerando que as medidas no âmbito da futura regulamentação-quadro das 

medidas técnicas da PCP reformada devem ser concebidas a nível regional e adaptadas às 

especificidades desta região e aos seus recursos marinhos e pescas; 

D. Considerando que as águas da região estão expostas a várias fontes de poluição, incluindo 

resíduos e detritos não tratados, a eutrofização resultante das águas residuais agrícolas e 

das explorações piscícolas, e que, por a proteção ambiental fazer parte da estratégia da UE 

para a Região Adriática e Jónica, é muito importante entender que o desenvolvimento 

económico só pode ser concebido no contexto da sustentabilidade ambiental; 

E. Considerando que a Comissão admite, tanto na estratégia como no plano de ação, que não 

dispõe de uma avaliação completa da situação atual na região e nos vários países, devido à 

falta de dados; 

F. Considerando que, de acordo com a Comissão, a UE cofinanciará os projetos juntamente 

com os Estados-Membros; 

G. Considerando que a economia azul representa uma possível solução para a crise 

económica, uma vez que fomenta a criação de novos postos de trabalho e o crescimento e 

desenvolvimento económico, em especial nos países costeiros e insulares; considerando 

que a estratégia da UE para a Região Adriática e Jónica não pode ser aplicada sem ter em 

conta o conceito de economia azul, dado que abrange uma vasta gama de setores 

económicos relacionados com os mares e os oceanos, abarcando setores tradicionais e 

emergentes, incluindo as pescas, a aquicultura, o transporte marítimo e o transporte por 

vias navegáveis interiores, os portos, a logística e o turismo; 
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H. Considerando que a estratégia tem o mesmo valor que os projetos financiados e apoiados 

pelos Estados-Membros; 

I. Considerando que todos os países desejam alcançar o crescimento económico e o 

desenvolvimento; 

J. Considerando que o crescimento azul, que se integra na presente estratégia e no plano de 

ação que a acompanha, é uma plataforma para projetos de desenvolvimento sustentável, 

especialmente para estes tipos de regiões; 

K. Considerando que a pesca, embora seja um dos setores mais importantes da região, não é 

abrangida por uma parte específica da estratégia, e que, em vez disso, os vários aspetos 

deste setor estão repartidos por uma série de pilares; 

L. Considerando que o aumento do transporte marítimo e do turismo de cruzeiros faz parte 

da estratégia e do plano de ação para alcançar o desenvolvimento e o crescimento 

económico; 

M. Considerando que um aumento da atividade marítima pode prejudicar as unidades 

populacionais de peixes já ameaçadas no Mar Adriático e no Mar Jónico; 

1. Insta a Comissão, na qualidade de facilitador independente nesta estratégia, a sublinhar a 

importância de criar as condições necessárias para reduzir as diferenças socioeconómicas 

entre os vários países; reitera que o objetivo da estratégia é ajudar a fortalecer a coesão 

económica e social dentro da União Europeia e com os países terceiros da Região 

Adriática e Jónica, apoiando e promovendo simultaneamente os esforços no sentido de 

harmonizar a atual legislação relativa às pescas com os objetivos estabelecidos na PCP e 

de viabilizar uma cooperação transfronteiriça sólida entre os países da região; 

2. Exorta a Comissão a assegurar, tanto quanto possível, que a indústria da pesca, as 

unidades populacionais de peixes, o ambiente marítimo e todas as outras questões 

relacionadas com este setor sejam coordenados e geridos de forma sustentável entre todos 

os pilares, e que todos os países, incluindo os países terceiros da macrorregião envolvidos 

nos projetos, respeitem e atuem em conformidade com os valores, princípios e objetivos 

da PCP, e solicita tanto à Comissão como aos países envolvidos na estratégia que 

desenvolvam projetos comuns de acordo com esses princípios; 

3. Salienta a importância de apoiar a aplicação da nova diretiva que estabelece um quadro 

para o ordenamento do espaço marítimo (através do planeamento coordenado), assim 

como o reforço da gestão nos domínios da pesca e da aquicultura, a fim de contribuir para 

uma utilização mais sustentável dos recursos naturais existentes e, por conseguinte, para o 

crescimento sustentável; considera que uma boa governação conjunta do espaço marítimo 

proporciona um quadro importante para uma utilização sustentável e transparente dos 

recursos marítimos e marinhos; 

4. Insta a Comissão a promover ativamente a criação de grupos de ação local da pesca, que 

poderão constituir uma ferramenta natural para a diversificação da pesca; salienta que 

setores das pescas e da aquicultura sustentáveis e rentáveis exigem uma participação mais 

intensa das partes interessadas na gestão global, bem como melhores e mais diversificadas 
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atividades de pesca; 

5. Solicita à Comissão que elabore quanto antes um plano de gestão plurianual da pesca para 

estas duas bacias marítimas; 

6. Solicita, atendendo a que o aumento da atividade marítima poderia afetar a saúde das 

unidades populacionais de peixes da região e a que muitas espécies já se encontram numa 

situação difícil, a avaliação e a análise exaustivas e constantes da evolução das unidades 

populacionais e a partilha dessa avaliação e dessa análise entre todos os países; solicita 

que o princípio de precaução seja aplicado sempre que necessário; 

 

7. Solicita à Comissão que, uma vez que a região tem um ecossistema marinho 

particularmente sensível, avalie com uma análise completa do impacto ambiental qualquer 

fator, como os transportes marítimos ou os resíduos, a poluição da água, futuras 

perfurações ou a construção de novas infraestruturas na costa, que possa afetar a saúde das 

unidades populacionais de peixes, que já se encontram numa situação problemática; 

insiste em que o princípio da precaução e o princípio da sustentabilidade sejam aplicados 

sempre que necessário, e solicita à Comissão que atualize a lista de atividades marítimas 

(exploração mineira dos fundos marinhos, produção de energia em alto mar, etc.) 

suscetíveis de ter um impacto no meio marinho e no estado das unidades populacionais de 

peixes; 

8. Exorta a Comissão a certificar-se de que os interesses dos setores em causa sejam tidos em 

conta equitativamente em todas as fases do desenvolvimento de atividades marítimas, 

nomeadamente aquando da conceção do ordenamento do espaço marítimo e da gestão 

integrada das zonas costeiras, uma vez que o aumento da atividade marítima restringe 

progressivamente as zonas de pesca; 

9. Solicita que sejam avaliados e promovidos os projetos que visem analisar o impacto da 

pesca não direta (redes fantasma, dispositivos para a criação de mexilhões) e das capturas 

acessórias de espécies protegidas, calculando-se que, só no Adriático, sejam pescadas 

acidentalmente mais de 40 000 tartarugas marinhas; considera que é necessário e urgente 

efetuar estudos ambientais e estudos sobre formas de atenuar este problema (como 

dispositivos de exclusão de tartarugas); 

10. Exorta a Comissão a incentivar o desenvolvimento da pesca recreativa na região, bem 

como o turismo sustentável e rentável, e a promover políticas integradas em matéria de 

pesca e turismo (turismo da pesca, maricultura, etc.), em conformidade com o princípio da 

sustentabilidade; 

11. Insta a Comissão a encorajar e a apoiar projetos que proporcionem um desenvolvimento 

real e sustentável às pequenas comunidades isoladas que vivem em ilhas e asseguram o 

seu sustento diário através da pesca em pequena escala; 

12. Solicita à Comissão que apoie e promova o envolvimento da pesca e dos trabalhadores do 

setor em projetos como os ligados ao turismo cultural e histórico, incluindo a pesca e a 

redescoberta das atividades marítimas, bem como os locais e atividades de pesca 

tradicionais; 
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13. Manifesta a sua preocupação com os danos causados pelos resíduos de plástico no mar; 

insta a Comissão a apoiar as iniciativas que visem recolher e reciclar estes resíduos; 

salienta a importância de envolver os pescadores neste processo; 

14. Insta a Comissão a registar o volume de capturas da pesca de recreio, a regular esta 

atividade e a subordinar tanto as atividades da pesca de recreio como da pesca profissional 

aos objetivos do rendimento máximo sustentável; 

15. Exorta a Comissão, tendo em conta a necessidade de um repovoamento de peixes em 

algumas zonas do Mar Adriático e do Mar Jónico, a assegurar que as zonas marinhas de 

reprodução das diferentes espécies de peixes sejam claramente identificadas e protegidas, 

a fornecer o apoio financeiro necessário para a criação de recifes artificiais e a intensificar 

os atuais esforços no sentido de estabelecer uma rede coerente de zonas marinhas 

protegidas na região, assegurando que todas as zonas importantes em termos biológicos 

sejam protegidas em conformidade com os compromissos internacionais relevantes, como 

o Plano Estratégico para a Biodiversidade; 

16. Apoia a criação de um rótulo de qualidade para produtos do mar de elevada qualidade 

com o rótulo adriático-jónico, a fim de aumentar a competitividade do setor e facultar aos 

consumidores uma certificação que garanta a qualidade dos produtos da pesca e da 

aquicultura; 

17. Salienta que o desenvolvimento da aquicultura e da maricultura pode desempenhar um 

papel importante não só na recuperação da biodiversidade, mas também no crescimento 

económico da Região Adriática e Jónica; 

18. Insta a Comissão a abordar com a máxima urgência as questões da falta de dados precisos 

e completos sobre os recursos marítimos, do nível de poluição da água causada por 

resíduos de plástico, águas residuais não tratadas e espécies invasoras provenientes de 

descargas de águas de lastro, que impedem as avaliações de ser claras e fiáveis; solicita à 

Comissão, uma vez que os dados sobre a pesca, a avaliação das unidades populacionais e 

todas as restantes análises relacionadas são incompletos, que dê resposta a estes problemas 

antes de iniciar o financiamento de outras iniciativas; exorta a Comissão a promover uma 

cooperação científica frutífera entre os agentes da Região Adriática e Jónica e a assegurar 

que os países em causa implementem reformas com vista a obter a capacidade necessária 

para levar a cabo a recolha, análise e avaliação de dados com o objetivo de identificar 

oportunidades de exploração sustentável dos recursos marinhos; 

19. Exorta os Estados envolvidos na estratégia a melhorar a qualidade ambiental através de 

projetos destinados a reduzir a poluição química, física e microbiológica, bem como a 

desenvolver em conjunto estratégias que visem reduzir os microplásticos e outros detritos 

nas águas da região, coordenando em simultâneo a remoção dos já existentes, otimizando 

as atividades do tráfego marítimo com o objetivo de atingir a sustentabilidade, proteger a 

biodiversidade, investir nas zonas de recuperação do meio marinho e fazer face ao 

problema da eutrofização resultante das águas residuais agrícolas; 

20. Exorta a Comissão a apresentar um relatório anual ao Parlamento e ao Conselho, desde o 

ano de aplicação até ao ano da avaliação final, após a meta de 2020; o referido relatório 

deve ter por base relatórios e análises dos coordenadores, elaborados em conjunto com as 
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avaliações obtidas de outras partes interessadas pela Comissão; 

21. Exorta a Comissão e os países envolvidos na estratégia a promover o trabalho 

fundamental das mulheres no setor da pesca e a promover a sua qualificação profissional e 

inclusão nos grupos de ação costeira e nas organizações de produtores; 

22. Exorta a Comissão e os países envolvidos na estratégia a prever a concessão de incentivos 

que visem atrair os jovens para a pesca e a aquicultura na Região Adriática e Jónica e a 

incentivá-los a desenvolver tais atividades; 

23. Exorta a Comissão a intensificar o intercâmbio de boas práticas, como a sustentabilidade 

dos projetos desenvolvidos pelos grupos de ação costeira. 
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