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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. Concorda com a opção apresentada pela Comissão de estabelecer um novo objectivo 
central para 2020, no intuito de “travar a perda de biodiversidade e de serviços 
ecossistémicos na UE até 2020, proceder à sua recuperação na medida do possível e 
intensificar a contribuição da UE para evitar a perda de biodiversidade a nível mundial”;

2. Salienta que se impõe pôr cobro à perda da biodiversidade, porquanto tal se revela de 
extrema importância para a sobrevivência das comunidades piscatórias negativamente 
afectadas pelo esgotamento dos recursos haliêuticos, induzido pela actividade 
antropogénica;

3. Considera que a protecção da biodiversidade marinha é essencial, uma vez que conduz a 
uma maior resiliência do ecossistema, pelo que contribui, inter alia, para atenuar os
impactos das alterações climáticas;

4. Insta, por conseguinte, a Comissão a adoptar medidas especiais destinadas a proteger as 
espécies e os habitats marinhos mais vulneráveis às alterações climáticas, assegurando 
igualmente que as acções tomadas a bem da adaptação ou da redução do impacto das 
alterações climáticas não tenham efeitos adversos na biodiversidade marinha;

5. Insta a Comissão a adoptar um modelo de rede de zonas marinhas protegidas (ZMP) que 
permita conciliar a preservação do ambiente e a prática de uma pesca sustentável; exorta a 
Comissão a prestar regularmente informações sobre os progressos efectuados pelos 
Estados-Membros no quadro da implementação das Directivas “Habitats” e “Aves”, em 
particular no que respeita ao estabelecimento da Rede Natura 2000 no meio marinho, uma 
vez que ,actualmente, menos de 10% das zonas protegidas são sítios marinhos, bem como 
sobre as obrigações de informação e controlo que incumbem aos Estados-Membros;

6. Declara que os principais instrumentos de consecução dos objectivos em matéria de 
biodiversidade no ambiente marinho são, a par das Directivas “Habitats” e “Aves”, a 
Directiva-Quadro "Água" aplicável às águas costeiras e a Directiva-Quadro 2008/56 
"Estratégia Marinha" aplicável a todas as águas marinhas;

7. Entende que os Estados-Membros devem poder tomar iniciativas tendentes a proteger a 
biodiversidade marinha que ultrapassem as acções requeridas por força da legislação da 
UE;

8. Considera que os esforços até à data envidados para minimizar e pôr termo às capturas 
acessórias de juvenis, espécies haliêuticas não-alvo, mamíferos marinhos, tartarugas e 
aves nas pescarias europeias têm sido, no seu todo, insuficientes;

9. Considera que a redução das devoluções deve constituir um objectivo primordial da PCP e 
solicita à Comissão que identifique as causas das devoluções e elabore soluções 
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específicas para cada pescaria, nomeadamente mediante a criação de quotas multi-
específicas ou de biomassa, através da selectividade dos aparelhos e artes de pesca, como 
sejam a generalização da malha quadrada e a gestão espacial das unidades populacionais 
de peixes;

10. Recorda o papel essencial da pesca em matéria económica e social para o ordenamento do 
litoral e em matéria ambiental para os ecossistemas marinhos; sustenta que a PCP não 
deve impedir, mas, sim, facilitar a observância, por parte dos Estados-Membros, da 
legislação aplicável à biodiversidade, em particular no tocante à criação de adequadas 
medidas de protecção para sítios marinhos abrangidos pela Rede Natura 2000;

11. Salienta que as espécies e os habitats marinhos gozam de uma protecção inferior à das 
espécies e dos habitats terrestres na legislação da UE em sede de biodiversidade, razão 
pela qual insta a Comissão a examinar as deficiências da legislação em vigor e a sua 
implementação, bem como a desenvolver ZMP nas quais as actividades económicas, 
incluindo a pesca, sejam objecto de uma gestão reforçada baseada nos ecossistemas;

12. Assinala, ainda, que as várias convenções aplicáveis aos mares regionais que banham a 
UE, nomeadamente as Convenções OSPAR, HELCOM e de Barcelona, propiciam um 
importante enquadramento para a protecção dos ecossistemas marinhos;

13. Recorda à Comissão e aos Estados-Membros que a Directiva relativa à estratégia marinha 
não limita a utilização de zonas marinhas protegidas à Rede Natura 2000, pelo que insta 
os Estados-Membros e a Comissão a terem em conta todas as zonas protegidas marinhas, 
bem como a desenvolverem ligações entre elas, incluindo as designadas ao abrigo das 
convenções marítimas regionais, visando a criação de uma rede coerente e abrangente;

14. Realça que a manutenção da biodiversidade marinha constitui o principal indicador de um 
bom estado ambiental;

15. Salienta o potencial de melhorias práticas da gestão do meio marinho ora viabilizado pela
Directiva-Quadro "Estratégia Marinha" aplicável a todas as águas marinhas, que introduz 
novos mecanismos que permitem uma melhor coordenação entre ZMP e as medidas em 
matéria de pesca;

16. Insta a Comissão a integrar em todas as políticas da UE que afectem a biodiversidade 
marinha a abordagem ecossistémica, já adoptada pela Directiva-Quadro “Água” e pela 
Directiva-Quadro "Estratégia Marinha"; frisa, ainda, que os serviços ecossistémicos 
incluem a armazenagem e o sequestro de carbono por ecossistemas naturais, sem, contudo 
a eles se restringirem;

17. Destaca a necessidade de promover acções no domínio da Gestão Integrada das Zonas 
Costeiras (GIZC) e do Ordenamento do Espaço Marítimo (OEM), uma vez que estes 
podem representar importantes elementos de uma abordagem ecossistémica participativa, 
que assegure a conservação e a gestão sustentável dos recursos marinhos e costeiros e 
respeite os processos naturais e a capacidade de carga dos ecossistemas;

18. Considera que as organizações regionais de gestão da pesca são responsáveis pela gestão 
das pescas e garantes da pesca responsável em alto mar; sustenta ser, por conseguinte, 
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essencial reforçar os seus poderes, designadamente no tocante aos controlos e sanções 
dissuasivas, e entende que incumbe, em primeiro lugar, às ORGP a gestão das unidades 
populacionais de determinadas espécies marinhas de importância comercial, bem como a 
imposição do recurso aos certificados de captura;

19. Exorta a Comissão a actuar com o maior nível de ambição possível, visando a restauração 
da biodiversidade e dos ecossistemas naturais no ambiente marinho mais vasto da União 
Europeia; salienta, além disso, que os esforços de restauração poderiam constituir uma 
importante fonte de emprego para as comunidades costeiras;

20. Insta a UE a velar por que a equidade seja salvaguardada a nível europeu e mundial, 
contemplando devidamente a opção política relativa ao pagamento de serviços 
ecossistémicos; assinala, por outro lado, a necessidade preservar e alargar o âmbito de 
aplicação do princípio do”poluidor-pagador”, bem como do princípio da recuperação dos 
custos totais;

21. Exorta a Comissão a ponderar a introdução de objectivos nacionais e sectoriais, visando 
reduzir os impactos na biodiversidade e a perda desta última;

22. Convida a Comissão a garantir que a sensibilização e a participação de todos os sectores 
da sociedade e do público, em geral, sejam incluídas na visão da União Europeia para a 
biodiversidade após 2010;
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