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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. Relembra que é agora mais necessária do que nunca uma reforma profunda da Política 
Comum das Pescas (PCP) da UE devido ao fato de não ter conseguido cumprir os seus 
objetivos, interna e externamente, nos 30 anos em que esteve em vigor;

2. Enfatiza que a restauração e a manutenção das unidades populacionais da pesca 
sustentável, muito acima dos níveis que conseguem produzir o Rendimento Máximo 
Sustentável (RMS), será uma enorme mais-valia ambiental, social e económica, uma vez 
que o ambiente ficará menos degradado, as comunidades piscatórias terão um futuro 
seguro e o setor das pescas será lucrativo sem ter de depender do apoio público para 
sobreviver;

3. Relembra que os oceanos do mundo não oferecem apenas alimento, segurança alimentar e 
meios de subsistência para 500 milhões de pessoas em todo o mundo e, pelo menos 50% 
da sua proteína animal para 400 milhões de pessoas nos países mais pobres, através das 
pescas, como também são cruciais na mitigação das alterações climáticas, proporcionam 
transporte e são o lar de cerca de 90% do habitat para a vida na Terra;

4. Manifesta a sua preocupação com a forte dependência dos mercados da UE relativamente 
às importações de produtos da pesca e da aquicultura, dado que 60% de todos os produtos 
da pesca usados na UE são importados, sobretudo de países em vias de desenvolvimento; 
salienta que a melhor opção para reduzir a dependência das importações é recuperar e 
manter as unidades populacionais europeias num nível bem acima do que são capazes de 
produzir o RMS;

5. Salienta que os produtos da pesca e da aquicultura importados devem estar sujeitos às 
mesmas normas ambientais e sociais da produção nacional europeia e considera que os 
países em desenvolvimento vão precisar de ajuda financeira e técnica para conseguirem 
alcançar essas normas;

6. Opõe-se à adoção de regimes de concessões de pesca transferíveis nas ORGP e em águas 
internacionais, dado que isso poderia limitar seriamente as ambições futuras dos países 
que estão hoje em vias de desenvolvimento em termos de promoção dos seus próprios 
setores das pescas;

7. Reitera a condição básica do excedente na CNUDM ao aceder a unidades populacionais 
em águas de países terceiros; enfatiza a importância de estabelecer o excedente de forma 
correta e científica; salienta que a PCP tem de oferecer transparência e partilha de todas as 
informações relevantes entre a UE e os países terceiros quanto ao esforço total de pesca 
para as unidades populacionais, que digam respeito a embarcações nacionais e, se for 
relevante, estrangeiras.


