
PA\889267PT.doc PE480.555v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento

2011/2318(INI)

17.1.2012

PROJETO DE PARECER
da Comissão do Desenvolvimento

dirigido à Comissão das Pescas

sobre a dimensão externa da política comum das pescas
(2011/2318(INI))

Relator de parecer: Maurice Ponga



PE480.555v01-00 2/3 PA\889267PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\889267PT.doc 3/3 PE480.555v01-00

PT

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. Convida a Comissão e os países em desenvolvimento, tendo em conta a dimensão 
transfronteiriça da atividade da pesca e a natureza migratória de algumas espécies, a adotar 
uma abordagem regional de conservação e exploração dos recursos haliêuticos;

2. Relembra a necessidade fulcral de coerência das políticas da UE com os objetivos do 
desenvolvimento, tal como previsto no artigo 208.º do TFUE;

3. Congratula-se com o compromisso assumido pela Comissão de implementar uma nova 
geração de acordos de pesca sustentável (APS) centrados na conservação dos recursos, na 
sustentabilidade ambiental, numa melhor governação e na eficácia do apoio setorial nos 
países parceiros através de um reforço das condicionalidades;

4. Deseja que os APS valorizem mais a integração dos países em desenvolvimento na 
economia mundial e promovam os investimentos e o desenvolvimento do setor privado 
local, incluindo das pequenas empresas e da pesca artesanal, apoiando nomeadamente as 
atividades de transformação e comercialização;

5. Insta a Comissão a assegurar que o envelope de apoio setorial concedido no âmbito dos 
APS contribua para reforçar os objetivos da cooperação para o desenvolvimento da UE e 
seja coerente com o plano nacional de desenvolvimento do país signatário; solicita que este 
envelope não substitua a cooperação em matéria de pesca prevista noutros acordos ou 
instrumentos de cooperação, mas que a complemente de uma forma coerente;

6. Convida a Comissão e os países parceiros a promover a participação das comunidades 
locais e da sociedade civil nos debates relativos aos APS, bem como nas medidas de 
implementação e acompanhamento, tendo como objetivo melhorar a transparência, o 
sentimento de apropriação e a boa governação;

7. Insta a Comissão a publicar sistematicamente os estudos de impacto que estão na base dos 
APS e dos protocolos, bem como dos relatórios sobre a execução dos referidos acordos.


