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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A Política Comum das Pescas (PCP) está a ser alvo de reforma. Visto que o âmbito da PCP é 
global - a UE importa mais de 60% do peixe que consome, e as suas frotas pescam em todo o 
mundo - é essencial que os seus objetivos e medidas sejam consistentes dentro e fora da UE, 
nomeadamente no que respeita às suas relações com países em desenvolvimento. A melhor 
forma de minimizar o impacto externo da PCP consiste em assegurar que a política de gestão 
das pescas da UE aplique os princípios da sustentabilidade ambiental a longo prazo, a fim de 
reduzir a dependência dos recursos haliêuticos não provenientes da União.

Considera-se geralmente que a dimensão externa se limita aos acordos de pesca bilaterais 
entre a UE e países terceiros (atualmente designados Acordos de parceria no domínio da 
pesca) e às organizações regionais de gestão das pescas (ORGP).  Porém, os interesses de 
pesca da UE incluem acordos privados entre armadores da UE e países terceiros, empresas 
comuns e outras formas de investimento. As atividades e relações desta natureza também 
deverão, na medida do possível à luz do direito da UE, cumprir os objetivos da PCP.

Pela primeira vez, a Comissão propõe a introdução de disposições relativas à dimensão 
externa da PCP no regulamento de base, embora a proposta inclua apenas artigos referentes a 
acordos bilaterais e a organizações regionais de gestão das pescas (ORGP).  

Os princípios fundamentais propostos são os seguintes:
 a UE deve promover a gestão das pescas a fim de assegurar a manutenção das 

unidades populacionais acima de níveis que possam produzir o rendimento máximo 
sustentável ou RMS (artigo  39.º, n.º 2);

 só devem ser negociados acordos bilaterais que envolvam o acesso a unidades 
populacionais quando exista um excedente disponível superior à capacidade de 
exploração do Estado costeiro (artigo 41.º, n.º 2);

 a compensação financeira pelo acesso a unidades populacionais deve ser dissociada 
das verbas utilizadas para promover o desenvolvimento setorial no país terceiro (artigo 
42.º).   

Estas propostas devem ser inteiramente apoiadas pela Comissão do Desenvolvimento.

De forma mais controversa, a Comissão pretende obrigar os Estados-Membros a 
estabelecerem um sistema de concessões de pescas transferíveis (CPT), com base na qual 
seriam conferidos a particulares ou a empresas direitos de pesca de longa duração que 
poderiam, então, comercializar entre si, um processo que resulta, com demasiada frequência, 
na concentração de direitos de pesca e que pode mesmo gerar especulações em torno das 
oportunidades de pesca. A Comissão propõe a exclusão das oportunidades de pesca obtidas no 
âmbito de acordos bilaterais, mas deixa em aberto, nesse sistema de mercado, as 
oportunidades de pesca em águas de países com os quais a UE não tenha assinado acordos de 
pesca bilaterais e em águas internacionais. É imperativo que sistemas desta natureza não 
sejam aplicados fora das águas da UE, razão pela qual é apresentada uma alteração com esse 
fim.
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O regulamento de base necessita de disposições suplementares no que respeita à dimensão 
externa da PCP, um aspeto que assume especial relevância para os países em 
desenvolvimento, pelo que são apresentadas alterações nesse sentido.  

Muitos aspetos da política externa das pescas são bastante opacos e não são difundidas para o 
domínio público informações suficientes sobre as capturas, a dimensão das atividades de 
pesca de navios que arvoram pavilhão da UE, o impacto das frotas da UE e outras, etc. São 
propostas várias alterações no sentido de aumentar a transparência.

Durante muitos anos, os acordos de pesca foram severamente criticados, por vezes de forma 
merecida. No entanto, quando negociados equitativamente e implementados de modo 
adequado, os acordos bilaterais da UE apresentam mais potencial para dar um contributo à 
exploração sustentável dos recursos marinhos do que a sua cessação, na medida em que o 
envolvimento da UE prosseguiria sob outras formas, incluindo sob a forma de acordos 
privados não sujeitos a qualquer tipo de supervisão democrática.

No que respeita aos próprios acordos de pesca bilaterais, é proposta uma série de disposições 
adicionais, nomeadamente uma cláusula relativa ao respeito dos direitos humanos e do direito 
internacional do trabalho.  

Os acordos de pesca mais recentes incluíram uma "cláusula de exclusividade", segundo a qual 
os navios só podem operar em águas de países terceiros com os quais a UE tenha um acordo 
se forem incluídos nos termos do mesmo. Esta cláusula deve ser consagrada no Regulamento 
de base, juntamente com uma disposição que proíba mudanças sucessivas de pavilhão dos 
navios para beneficiar das vantagens de outros países. A alteração do pavilhão não deverá ser 
permitida aos navios que desejem pescar ao abrigo dos acordos bilaterais da UE.

O objetivo da UE de se envolver em organizações internacionais de gestão das pescas para 
promover as capturas sustentáveis a nível mundial é louvável. A boa gestão mundial das 
pescas contribuiria para a concretização de objetivos de desenvolvimento, nomeadamente em 
matéria de segurança alimentar para as gerações atuais e futuras. No entanto, para que a UE 
tenha êxito, será crucial que este trabalho seja coordenado e apoiado por políticas de 
desenvolvimento da União. Nos países em desenvolvimento, é grande a necessidade de 
reforço da capacidade nas áreas da monitorização, controlo e vigilância, avaliação das 
unidades populacionais e gestão das pescas. A não ser que se envolva holisticamente nesse 
reforço da capacidade, aplicando todas as suas políticas de uma forma coordenada, a UE corre 
o risco de ver as suas exigências aos países em desenvolvimento quanto à gestão das pescas 
serem consideradas impossíveis, o que minaria qualquer possibilidade de sucesso da sua visão 
do futuro.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria 
de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:



AD\905862PT.doc 5/12 PE486.094v03-00

PT

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A política comum das pescas deverá ser 
coerente com a política de 
desenvolvimento da União e contribuir 
para a concretização dos objetivos de 
desenvolvimento do milénio;

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Coerência com a política marítima 
integrada e com outras políticas da União.

f) Coerência com a política marítima 
integrada e com outras políticas da União, 
assim como com os compromissos 
internacionais assumidos pela União e 
pelos Estados-Membros.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Transparência e acesso à 
informação, em conformidade com a 
Convenção de Aarhus, incluindo no que 
respeita à dimensão externa.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Esse sistema não é aplicável fora das 
águas da União.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 28 – título

Texto da Comissão Alteração

Atribuição de concessões de pesca 
transferíveis

Atribuição das possibilidades de pesca

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro atribui concessões 
de pesca transferíveis relativamente a cada 
unidade populacional ou grupo de unidades 
populacionais para as quais são concedidas 
possibilidades de pesca em conformidade 
com o artigo 16.º, excluindo as 
possibilidades de pesca obtidas no âmbito 
de acordos de pesca sustentável.

2. Com base em critérios transparentes, 
cada Estado-Membro pode atribuir
concessões de pesca transferíveis 
relativamente a cada unidade populacional 
ou grupo de unidades populacionais para as 
quais são concedidas possibilidades de 
pesca em conformidade com o artigo 16.º, 
excluindo as possibilidades de pesca 
obtidas no âmbito de acordos de pesca 
sustentável.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Parte VII – Título -1 – Artigo 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Título -1
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OBJECTIVOS GERAIS
Artigo 38.º-A

A dimensão externa da política comum 
das pescas é coerente com as políticas da 
União em matéria de ambiente, de 
desenvolvimento e de comércio. Visa 
atingir os mesmos objetivos e promover as 
normas de gestão das pescas aplicadas 
nas águas da União.
A União Europeia coordena ativamente a 
sua política de cooperação para o 
desenvolvimento com a sua política 
externa das pescas, de forma a ajudar 
efetivamente os países em 
desenvolvimento a implementar uma 
gestão global e sustentável das pescas.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 40 – nº 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar a 
observância das medidas referidas no 
número anterior pelos seus operadores.
Em caso de incumprimento, a Comissão 
pode adotar medidas corretivas.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
governação jurídica, económica e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas por navios de pesca da União em 
águas de países terceiros.

1. Os acordos de pesca sustentável com 
países terceiros estabelecem um quadro de 
governação jurídica, económica, social e 
ambiental para as atividades de pesca 
exercidas por navios de pesca da União em 
águas de países terceiros. Os referidos 
acordos promovem o respeito dos direitos 
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humanos, contribuem para a instauração 
de um desenvolvimento sustentável nos 
países terceiros e de uma pesca 
responsável a nível mundial.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa, para 
assegurar a manutenção dos recursos 
haliêuticos acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável.

2. Os navios da União pescam unicamente 
o excedente das capturas admissíveis 
determinado pelo país terceiro, conforme 
previsto no artigo 62.º, n.º 2, da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
estabelecido com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e em 
informações pertinentes trocadas entre a 
União e o país terceiro no respeitante ao 
esforço de pesca total exercido sobre as 
unidades populacionais em causa por todas 
as frotas, para assegurar a manutenção dos 
recursos haliêuticos acima de níveis que 
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os acordos de pesca sustentável 
determinam que as licenças de pesca de 
unidades populacionais em países 
terceiros só são concedidas a navios de 
pesca que usaram um pavilhão da União 
nos 24 meses anteriores ao pedido de 
licença de pesca. Nenhum navio de pesca 
da União opera num país terceiro com 
que a União Europeia tenha negociado 
um acordo de pesca sustentável fora das 
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disposições deste acordo.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A União deve desenvolver esforços 
para controlar as atividades dos navios de 
pesca da União que operam em águas 
não-UE fora do quadro dos acordos de 
pesca sustentável.  Estes navios devem 
respeitar os mesmos princípios de 
orientação que se aplicam aos que pescam 
na União.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. O respeito dos princípios 
democráticos e dos direitos humanos, 
enunciados na Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e noutros 
instrumentos internacionais no domínio 
dos direitos humanos, e do princípio do 
Estado de direito constituem um elemento 
essencial dos acordos de pesca 
sustentável.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. São conduzidas avaliações 
independentes do impacto de cada 
protocolo, que devem incluir informações 
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sobre as capturas e as atividades de pesca, 
antes do início das negociações para o 
protocolo seguinte. Essas avaliações são 
de domínio público.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar uma parte dos custos do acesso 
aos recursos haliêuticos nas águas de 
países terceiros;

(a) apoiar uma parte dos custos do acesso 
aos recursos haliêuticos nas águas de 
países terceiros, cabendo aos beneficiários 
do acesso aos recursos haliêuticos o 
pagamento de uma porção 
progressivamente maior dos custos;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estabelecer o quadro de governação, 
incluindo a criação e manutenção das 
instituições científicas e de investigação 
necessárias, a capacidade de 
monitorização, controlo e vigilância e 
outros elementos de reforço da capacidade 
de promoção de uma política da pesca 
sustentável fomentada pelo país terceiro.
Tal assistência financeira é condicionada à 
obtenção de resultados específicos.

(b) Estabelecer o quadro de governação, 
incluindo a criação e manutenção das 
instituições científicas e de investigação 
necessárias, a capacidade de 
monitorização, controlo e vigilância, a 
transparência, os mecanismos de 
participação e de responsabilização e
outros elementos de reforço da capacidade 
de promoção de uma política da pesca 
sustentável fomentada pelo país terceiro.
Tal assistência financeira é condicionada à 
obtenção de resultados específicos e é 
complementar e coerente com os projetos 
e programas de desenvolvimento 
instaurados no país terceiro em causa.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Essa assistência é subordinada a um 
mecanismo de revisão aberto e verificável, 
incluindo auditorias financeiras 
acessíveis ao público e avaliações 
independentes dos resultados da 
assistência financeira concedida pela 
Comissão, sem prejuízo dos poderes de 
monitorização atribuídos às comissões 
mistas, previstos nos acordos de pesca 
sustentável com países terceiros.
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