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SUGESTÕES 

A Comissão das Pescas insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 

Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

1. Congratula-se com a Comunicação conjunta intitulada «Governação internacional dos 

oceanos: uma agenda para o futuro dos nossos oceanos» (SWD(2016)0352), que 

reconhece que o atual quadro de governação dos oceanos não é suficientemente eficaz, e 

insta a que sejam tomadas medidas mais concretas para atingir os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS); exorta a Comissão e os Estados-Membros a 

continuarem a desenvolver as medidas mais concretas necessárias para atingir os objetivos 

estabelecidos a nível internacional; 

2. Insta a que a Economia Azul seja orientada para a reconstrução da resiliência das 

comunidades costeiras, com vista a restaurar o potencial produtivo da pesca, apoiando 

assim a segurança alimentar, a redução da pobreza e a gestão sustentável dos recursos 

aquáticos vivos; recorda que, antes de serem implementadas quaisquer atividades nos 

setores da Economia Azul, deve ser garantida uma avaliação de impacto e um processo de 

informação e participação plenas para todas as partes interessadas; insiste em que a 

Economia Azul deva contribuir para a concretização do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável n.º 14 relativo à conservação e utilização sustentável dos oceanos e recursos 

marinhos; 

3. Recorda a enorme importância do setor das pescas enquanto uma das principais atividades 

humanas tradicionais desenvolvida no meio marinho, que o tornam um elemento essencial 

no quadro da Política Marítima Integrada; salienta que o setor das pescas é o setor mais 

afetado pelos múltiplos outros usos e atividades que ocorrem no mar, tais como o 

transporte marítimo e o turismo, o desenvolvimento urbano e costeiro, a exploração de 

matérias-primas e de fontes de energia, e a exploração mineira, bem como por problemas 

ambientais, como a poluição marinha (detritos de plástico, redes de pesca descartadas, 

derramamentos de petróleo, poluição sonora, descargas de água de lastro, exploração 

descontrolada de petróleo e gás, etc.) e as alterações climáticas (aumento dos níveis do 

mar, aumento das temperaturas da superfície do mar, inundações costeiras, aumento da 

acidez do oceano, etc.); 

4. Salienta a importância da conservação de pelo menos 10 % de zonas costeiras e marinhas, 

em conformidade com o ODS 14.5 e a Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade 

Biológica; observa que as zonas marinhas protegidas (ZMP) têm benefícios ecológicos e 

socioeconómicos e representam um instrumento importante para a gestão das atividades 

de pesca; recorda, em particular, a importância das zonas marinhas ecológica ou 

biologicamente importantes (ZIEB) e a necessidade de preservá-las para o apoio de 

oceanos funcionais saudáveis e os muitos serviços que proporcionam; 

5. Manifesta a sua preocupação perante o facto de, segundo um recente estudo do 

Parlamento, embora a economia azul possa ter um impacto socioeconómico positivo (em 

termos de emprego, receitas e valor acrescentado bruto), os impactos ambientais serem 

geralmente negativos em termos de alterações da dinâmica costeira, poluição marinha, 

eutrofização, morfologia do fundo do mar, alterações a nível de 

habitat/ecossistema/biodiversidade; manifesta a sua preocupação com o facto de o ónus 
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cumulativo dos efeitos ambientais poder vir a ser prejudicial para a pesca; 

6. Solicita aos Estados que aperfeiçoem os respetivos sistemas jurídicos para a preservação 

dos nossos oceanos; solicita que seja reconhecido, a nível internacional, o conceito de 

danos ambientais decorrentes da poluição marinha, que permita que haja lugar a 

indemnização assim que se verificar uma infração; apela à introdução do princípio da 

cadeia de responsabilidades, que visa determinar, em toda a cadeia de comando, os 

responsáveis pelos prejuízos ambientais provocados; 

7. Observa que a intensificação de atividades em águas costeiras e marinhas exige cada vez 

mais a implementação do ordenamento do espaço marítimo; exorta a Comissão a trabalhar 

com vista à elaboração de orientações internacionais em matéria de ordenamento do 

espaço marítimo e a contribuir para o alargamento das zonas marinhas protegidas em todo 

o mundo, com recurso ao financiamento disponibilizado no âmbito dos programas 

Horizonte 2020 e LIFE; 

8. Reitera a necessidade de adotar uma abordagem intersetorial para assegurar a 

sustentabilidade dos recursos e a limpeza dos mares e oceanos nos termos do ODS 14; 

recorda que o setor das pescas não é o único setor com impacto no futuro dos oceanos; 

9. Sublinha que a UE deve tentar assegurar que as disposições relativas à pesca 

desempenhem um papel importante no futuro instrumento juridicamente vinculativo da 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) no atinente à 

conservação e utilização sustentável da diversidade biológica marinha em zonas fora da 

jurisdição nacional; 

10. Sublinha a necessidade de se avançar para uma abordagem ecossistémica que tenha em 

consideração o princípio da precaução e todos os fatores que afetam o estado de saúde das 

unidades populacionais dos peixes; 

11. Recorda que a Diretiva-Quadro Estratégia Marinha visa alcançar um bom estado 

ambiental (GES) e observa, em particular, que as propriedades e quantidades de lixo 

marinho não devem causar danos ao ambiente costeiro e marinho (Descritor 10); recorda 

que os plásticos e os microplásticos, que representam cerca de 80 % do lixo marinho, são 

nocivos para a pesca, e que a UE lançará em 2017 uma estratégia sobre os plásticos, em 

conformidade com a Agenda 2030 e a economia circular; exorta a Comissão, os Estados-

Membros e os países terceiros a reforçarem o quadro internacional, por exemplo, através 

da implementação do Plano de Ação do G7 para Combater o Lixo Marinho; 

12. Salienta a importância de respostas precoces às espécies invasivas, tendo em conta o 

aumento do seu impacto e o risco que representam para a pesca, a produtividade dos 

oceanos e a biodiversidade, bem como o papel que desempenham na perturbação dos 

ecossistemas naturais; exorta os Estados-Membros a reforçarem a cooperação entre si e 

com os países terceiros, nomeadamente através de ações sincronizadas e de cooperação, 

de intercâmbios de informação, de dados e de boas práticas; 

13. Observa que a Política Comum das Pescas (PCP), a fim de assegurar a proteção dos 

recursos marinhos e evitar a sobre-exploração, deve assegurar que as taxas de mortalidade 

por pesca sejam fixadas a níveis que permitam a recuperação das unidades populacionais e 

a sua manutenção acima de níveis capazes de sustentar os rendimentos máximos 
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sustentáveis (RMS); 

14. Salienta a importância de aumentar e otimizar a percentagem de zonas marinhas 

protegidas à luz dos conselhos científicos e dos objetivos de conservação, a fim de 

conservar pelo menos 10 % das zonas costeiras e marinhas, em conformidade com o ODS 

14.5; 

15. Observa que a UE é o maior importador mundial de produtos do mar e que algumas das 

capturas são importadas de zonas onde a pesca é muito menos sustentável do que em 

águas da UE; incentiva a UE a servir-se da sua posição a este respeito para promover o 

aumento da sustentabilidade em todas as bacias marítimas; 

16. Insta a UE a promover e proteger as mulheres nas atividades de pesca e nas indústrias 

relacionadas com a pesca - nomeadamente apoiando as indústrias transformadoras locais 

mediante a promoção de preços justos para os produtos da pesca transformados e 

assegurando que as mulheres nas atividades do setor das pescas tenham um melhor acesso 

ao apoio público e aos recursos financeiros - no âmbito das negociações com países 

terceiros sobre a utilização do apoio setorial em acordos de parceria no domínio da pesca 

sustentável (APPS) e da programação de instrumentos de ajuda ao desenvolvimento, 

assim como em diferentes fóruns internacionais; 

17. Insta a UE, em consonância com a PCP, a minimizar os impactos da aquicultura sobre o 

ambiente, assegurando a obtenção sustentável de alimentos para animais e promovendo a 

investigação centrada na redução da pressão sobre as unidades populacionais de peixes 

selvagens utilizadas na produção de alimentos para animais; 

18. Observa que o regulamento da UE para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não 

declarada e não regulamentada (INN) permitiu realizar alguns progressos, mas que a sua 

aplicação em todos os Estados-Membros deve ser melhorada, sendo necessária uma maior 

coordenação com os países terceiros para impedir a entrada ilegal de peixe no mercado da 

UE; exorta a UE a prosseguir os seus esforços internacionais no sentido de persuadir 

outros Estados de comercialização a tomarem medidas semelhantes para fechar os 

mercados a peixe proveniente da pesca INN; 

19. Insta todos os Estados a tornarem-se partes em instrumentos pertinentes no domínio das 

pescas, em especial no Acordo sobre o Cumprimento da FAO, no Acordo das Nações 

Unidas sobre as populações de peixes transzonais e as populações de peixes altamente 

migradores e no Acordo sobre medidas dos Estados do porto destinadas a prevenir, 

impedir e eliminar a pesca ilegal (PSMA), bem como a aplicarem plenamente as 

disposições desses instrumentos e de outros planos de ação internacionais da FAO; 

20. Solicita a negociação de um novo acordo internacional sobre as condições de trabalho no 

setor marítimo; recorda a exigência de pôr termo a todas as formas de escravidão que 

ainda existem a bordo dos navios e salienta o impacto que as condições de trabalho 

indignas podem ter sobre as pessoas, os operadores económicos e o meio marinho; 

21. Recorda que, para lutar eficazmente contra a pesca INN, é fundamental garantir que 

nenhum tipo de produtos do mar resultantes destas atividades cheguem aos mercados; 

encoraja a UE a promover, através de todas as suas parcerias e em todas as instâncias 

internacionais, a proibição de produtos do mar provenientes da pesca INN no maior 
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número possível de mercados, reduzindo assim a rentabilidade dessas atividades; 

22. Sublinha a importância de prosseguir e alargar as parcerias bilaterais para que o combate à 

pesca INN e à sobre-exploração dos recursos haliêuticos seja eficaz, caso contrário as 

ações da UE poderão ter um impacto limitado na situação atual; 

23. Insiste numa maior coordenação e numa parceria mais forte entre os diferentes 

organismos pertinentes, a fim de assegurar uma boa governação dos oceanos; 

24. Sugere que os Estados-Membros e os países terceiros sejam mais coerentes e eficazes no 

controlo da documentação relativa às capturas (certificados de captura) e às remessas, com 

vista a garantir que os peixes sejam capturados de forma legal; Incentiva os Estados a 

tomarem medidas para assegurar uma melhor coordenação entre a luta contra a pesca INN 

e a política de comércio e de mercado; salienta que a UE deve promover, apoiar e aplicar, 

junto de todas as instâncias internacionais, as medidas necessárias para erradicar a pesca 

INN; 

25. Louva a liderança internacional da UE na realização de progressos concretos em matéria 

de luta contra a pesca INN e o seu forte empenho na aplicação de medidas eficazes de luta 

contra a pesca INN; recorda os esforços da UE no sentido de reforçar as suas ações 

internacionais de luta contra a pesca INN a nível bilateral, regional e multilateral, 

nomeadamente prosseguindo os diálogos bilaterais com os países terceiros parceiros, 

através de instrumentos de localização de navios e assegurando um maior protagonismo 

das principais agências internacionais, tais como a Interpol; insta as autoridades dos 

Estados-Membros a apoiarem ativamente o trabalho da Comissão na criação de um 

instrumento eletrónico para a gestão dos certificados de captura; 

26. Congratula-se com os progressos alcançados pela UE relativamente à dimensão externa da 

PCP; sublinha que essa dimensão, incluindo os acordos internacionais e de parceria, 

constitui um instrumento importante de promoção das normas ambientais e sociais da UE 

e de combate à pesca INN a nível internacional; 

27. Observa que a Iniciativa para a Transparência das Pescas (FITI) adotou recentemente a 

sua norma global; encoraja os Estados a candidatarem-se à FITI; solicita à UE e aos seus 

Estados-Membros que apoiem esta iniciativa; 

28. Insiste em que a governação internacional dos oceanos aplique, entre outros, os seguintes 

princípios: 

(a) A necessidade de adotar uma abordagem descentralizada e regionalizada, como nos 

planos de gestão das pescas; 

(b) A necessidade de uma abordagem inclusiva concebida para assegurar uma adequada 

participação e o apoio das múltiplas partes interessadas transetoriais, incluindo 

representantes do setor da pequena pesca e da pesca artesanal, e dos parceiros sociais 

em todas as fases relacionadas com a pesca, da conceção à execução das medidas, 

através de conselhos consultivos; 

(c) A necessidade de garantir que os pareceres dos conselhos consultivos sejam integrados 

nas decisões e ações finais; 
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(d) A necessidade de efetuar avaliações de impacto ambiental e estratégico, baseadas em 

dados o mais rigorosos possível e assentes nos melhores pareceres científicos 

disponíveis, assegurando simultaneamente a sustentabilidade económica, ambiental e 

social, bem como a preservação e recuperação das unidades populacionais dos peixes; 

(e) A necessidade de cartografar os fundos marinhos para implementar um sistema de 

gestão e proteção dos ecossistemas vulneráveis; 

(f) A necessidade de assumir a liderança no reforço das organizações regionais de gestão 

das pescas, a fim de melhorar o seu desempenho, nomeadamente através de 

organismos independentes para assegurar que as suas recomendações sejam 

plenamente aplicadas e que a sustentabilidade é garantida; 

29. Recorda que o oceano Ártico Central não se encontra abrangido pelos regimes de 

conservação ou gestão internacionais; reitera a necessidade de uma abordagem 

coordenada entre a União Europeia e os Estados-Membros em matéria de prevenção de 

pescas não regulamentadas no oceano Ártico; 

30. Solicita uma maior cooperação entre as organizações regionais de gestão das pescas 

(ORGP) e insta as suas partes contratantes a assegurarem que estão fortalecidas e dispõem 

de recursos e suficientes; 

31. Insta as ORGP a: 

(a) Continuar a realizar regularmente análises de desempenho independentes, bem como a 

aplicar plenamente as recomendações decorrentes dessas análises de desempenho; 

(b) Aplicar integralmente as recomendações da 2ª Conferência de Revisão do Acordo das 

Nações Unidas sobre as populações de peixes transzonais e as populações de peixes 

altamente migradores; 

(c) Harmonizar as medidas, em particular o acompanhamento, o controlo, a vigilância e as 

medidas de execução, incluindo mediante a adoção de penalizações e sanções 

dissuasoras; 

32. Insta a UE a prosseguir o princípio de que a atribuição de recursos haliêuticos deve ter em 

conta o impacto ambiental e social, bem como as necessidades de segurança alimentar dos 

países em desenvolvimento, assim como as suas aspirações de desenvolverem as suas 

próprias pescarias, assegurando ao mesmo tempo um nível sustentável de pescas que não 

conduza a um excesso de capacidade de pesca, em conformidade com as metas definidas 

no ODS n.º 14; 

33. Constata a extrema importância de assegurar a exatidão dos dados no setor das pescas, 

enquanto condição prévia essencial para uma boa governação dos oceanos; salienta que 

devem ser atribuídos recursos financeiros adequados e realistas, com vista a garantir este 

objetivo; considera necessário melhorar a cooperação e a coordenação com os parceiros 

internacionais, tomando como exemplo a Rede Europeia de Observação e de Dados sobre 

o Meio Marinho (EMODnet) e em consonância com o Comunicado de Tsukuba, do G7; 

34. Aguarda com expetativa as propostas da Comissão para coordenar as atividades de 
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observação e investigação da UE com parceiros internacionais e explorar formas de 

melhorar a qualidade da investigação, nomeadamente através da extensão dos atuais 

instrumentos e atividades de investigação e de observação da UE, incluindo a EMODnet, 

a fim de criar uma base de dados partilhada, o Programa Europeu de Observação da Terra 

(Copernicus) e o sistema europeu de observação global (EuroGOOS) e a Iniciativa de 

Programação Conjunta «Mares e Oceanos Saudáveis e Produtivos» (JPI Oceans), todos 

com o objetivo de criar uma rede internacional de dados marinhos e marítimos; 

35. Relembra que um dos objetivos da estratégia «crescimento azul» consiste no 

aprofundamento dos conhecimentos sobre o meio marinho; apela à Comissão e aos 

Estados-Membros para proporem parcerias no domínio da investigação e das ciências 

marinhas com outros parceiros internacionais e reforçarem as parcerias já existentes, 

como, por exemplo, a iniciativa Blue Med; 

36. Apela à plena aprovação legislativa e integração, à escala europeia, de técnicas de pesca 

inovadoras, comprovadas e seletivas, a serem monitorizadas em estreita colaboração com 

instituições científicas e sem protecionismos nacionais; 

37. Apela a mais investimentos em investigação científica, com vista a uma melhor 

compreensão dos nossos oceanos; observa que 95 % deste domínio continua por explorar; 

38. Solicita que não sejam permitidas, no âmbito da chamada Economia Azul, atividades que 

induzam declínio económico, social ou ambiental na pesca artesanal e na pequena pesca, 

já que estes são setores fundamentais para as comunidades costeiras e para garantir a 

soberania alimentar dos povos; 

39. Apoia a continuidade da Declaração de Galway de 2013 e encoraja o estabelecimento 

dessa cooperação com outros países; 

40. Sublinha a importância da partilha de investigação e de dados resultantes da ciência e 

tecnologia marinhas com comunidades científicas de outros países; realça que a promoção 

de mais investimento em ciência marinha em países terceiros, bem como a criação de 

redes internacionais através das quais a partilha de resultados e de informação possa ser 

feita, é extremamente importante para o desenvolvimento de uma pesca mais sustentável, 

para uma melhor gestão marinha e para a resolução de problemas comuns dos oceanos; 

41. Insta o Conselho e a Comissão a prepararem um quadro financeiro plurianual sólido para 

o período posterior a 2020, em conformidade com os objetivos que devem ser adotados. 

42. Considera da maior importância a garantia de condições de concorrência equitativas para 

a frota de pesca da UE, sobretudo tendo em conta os elevados padrões ambientais e 

regulamentos em matéria de sustentabilidade da UE que esses navios têm de aplicar; 

43. Insiste em que a UE deva promover os mesmos padrões ambientais para a pesca em 

instâncias internacionais e em toda a cooperação bilateral, a serem defendidos por todos 

os navios da UE, de modo a não criar uma desvantagem em termos de sustentabilidade 

económica para a nossa frota; 

44. Observa que a biodiversidade é a pedra angular dos nossos oceanos, onde desempenha um 

papel fundamental na manutenção da produtividade e funcionalidade dos ecossistemas 
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marinhos. 
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