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SUGESTÕES

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

1. Considera que uma pesca respeitadora das medidas adoptadas a nível internacional, 
regional e nacional e baseada numa utilização responsável e sustentável dos recursos 
favorece o crescimento económico e a criação de empregos tanto na UE como nos países 
em desenvolvimento, ao passo que a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada
(INN) tem repercussões dramáticas a nível económico, social e ambiental e que as suas 
consequências são particularmente nefastas para os países em desenvolvimento na 
medida em que comprometem a realização dos Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM), nomeadamente os ODM 1, 7 e 8;

2. Sublinha a dimensão transfronteiras das actividades de pesca e a necessidade de cooperar 
tanto a nível bilateral como multilateral no âmbito da luta contra a INN, a fim de que as 
medidas destinadas a lutar contra a pesca INN sejam aplicadas por todos de forma 
transparente, não discriminatória e equitativa, tendo em conta as capacidades financeiras, 
técnicas e humanas dos países em desenvolvimento, nomeadamente dos pequenos 
Estados insulares;

3. Congratula-se, a este respeito, com a adopção pela FAO, em Novembro de 2009, do 
acordo relativo às medidas que os Estados do porto devem adoptar para evitar, impedir e 
eliminar a pesca INN e convida, por conseguinte, o conjunto da comunidade 
internacional a ratificar este acordo o mais rapidamente possível;

4. Convida a Comissão a velar pela coerência das suas políticas, a fim de que a política de 
desenvolvimento que luta contra a pobreza seja parte integrante da política da UE 
destinada a combater a pesca INN, em paralelo com as preocupações ambientais e 
comerciais;

5. Salienta a relação directa entre a pesca INN e o nível de governação de um Estado, e 
solicita que qualquer medida de ajuda externa seja acompanhada de uma vontade política 
firme do Estado beneficiário de proibir a pesca INN nas suas águas e, em termos mais 
gerais, melhorar a governação no sector das pescas;

6. Solicita à Comissão que reforce, na medida do necessário, a dotação financeira destinada
ao sector das pescas nos acordos que celebrar com os países em desenvolvimento, a fim 
de que estes consolidem as suas capacidades institucionais, humanas e técnicas para lutar 
contra a pesca INN e, desse modo, respeitem melhor as medidas de gestão das pescas
adoptadas pelas organizações mundiais e regionais, bem como a legislação europeia;

7. Salienta a necessidade de envolver a sociedade civil e de responsabilizar as empresas do 
sector das pescas a fim de que estas garantam o respeito dos métodos legais de pesca e 
cooperem com as autoridades na luta contra a pesca INN, no âmbito da responsabilidade 
social e ambiental das empresas.


