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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão das 
Pescas, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta a necessidade de levar a efeito uma intervenção imediata e aprofundada para 
combater o problema da pesca ilegal e reitera que esta questão constitui um problema 
mundial;

2. Salienta que a pesca ilegal é uma forma de criminalidade organizada a nível transnacional 
e continua a ser uma das mais sérias ameaças à conservação e gestão sustentável dos 
recursos marinhos;

3. Sublinha que a sustentabilidade ecológica é um pré-requisito primordial para a viabilidade 
económica e social das actividades de pesca a longo prazo, requerendo, por isso, medidas 
globais, eficazes e transparentes para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilícita, não 
declarada e não regulamentada (INN), incluindo medidas ao nível dos Estados de 
bandeira, dos Estados de porto e dos Estados costeiros, a par de medidas relacionadas com 
o mercado e de outras medidas destinadas a garantir que os cidadãos do próprio país não 
apoiem, nem pratiquem, a pesca INN;

4. Salienta a importância do direito de o consumidor se certificar em todas as circunstâncias 
de que o produto que comprou foi pescado de uma forma legal; 

5. Sublinha a séria ameaça à biodiversidade e aos ecossistemas marinhos sustentáveis 
decorrente da sobrepesca, que é exacerbada pela pesca ilegal, bem como o impacto social 
e económico da extinção de populações piscícolas e a potencial ameaça que ela representa 
para a segurança alimentar;

6. Salienta que a pesca ilegal contribui para a exploração em excesso das populações 
piscícolas, deteriora os ecossistemas marinhos, constitui uma forma de concorrência 
desleal em prejuízo dos pescadores honestos, provoca a perda de rendimentos do sector e 
compromete a sobrevivência das comunidades costeiras, especialmente nos países em 
desenvolvimento;

7. Frisa que se impõe reconhecer que este fenómeno é um problema de todo o mundo, que 
requer uma cooperação de âmbito internacional e que se impõe combater a pesca ilegal 
praticada pelas frotas pesqueiras, quer de países terceiros, quer dos Estados-Membros; a 
este respeito, salienta a necessidade da existência de dados oportunos, circunstanciados e 
precisos sobre as embarcações de pesca, especialmente as que estão identificadas como 
praticantes de pesca INN;

8. Considera que a credibilidade da UE no cenário mundial da luta contra a pesca ilícita, não 
declarada e não regulamentada (INN) depende do vigor com que combater a pesca INN 
efectuada pela sua própria frota e a venda de produtos de pesca INN nos seus próprios 
mercados;
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9. Solicita medidas urgentes que ponham termo à utilização dos "pavilhões de 
conveniência", uma prática que permite aos navios de pesca operarem de forma ilegal e 
prejudicarem impunemente e com grandes custos para o meio marinho as populações de 
peixes, as comunidades costeiras, a segurança alimentar e o sector da pesca genuína, 
particularmente nos países em desenvolvimento, sublinhando de igual modo a necessidade 
de se garantir que não haja interesses da UE envolvidos em tais formas de pirataria nas 
pescas;

10. Exorta a Comissão a avaliar se as importações de produtos provenientes de países que não 
garantem o cumprimento das medidas de combate à pesca ilegal poderão ser suspensas ou 
banidas, em conformidade com as normas da OMC;

11. Insta os Estados-Membros a garantirem uma protecção acrescida nos períodos e nas zonas 
de reprodução, quando existam;

12. Insta os Estados-Membros a dedicarem recursos (humanos, financeiros e logísticos) em 
quantidade suficiente para a execução integral do Regulamento (CE) n.º 1005/2008, que 
estabelece um regime comunitário para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada, e insta a Comissão a intentar acções por incumprimento 
nos casos em que os Estados não logrem fazê-lo;

13. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a assegurarem o combate à pesca ilegal no mar 
e nas águas interiores e realça a necessidade de examinar a suficiência dos mecanismos de 
controlo e da respectiva aplicação;

14. Salienta que a luta contra a pesca ilegal é um pré-requisito para a protecção dos 
ecossistemas marinhos e uma condição essencial para o desenvolvimento de uma pesca 
verdadeiramente sustentável; 

15. Solicita aos Estados-Membros e à Comissão que ponham em prática uma política de 
tolerância zero em relação à pesca ilegal mediante a garantia da plena rastreabilidade de 
todos os produtos de pesca entrados na UE e que garantam que as capturas decorrentes da 
pesca ilegal não sejam objecto de venda, nem de importação, nos Estados-Membros; 
solicita aos Estados-Membros e à Comissão que debatam com os Estados dos outros 
principais mercados (incluindo os EUA, o Japão e a China) a forma como eles poderão 
proibir a importação do peixe pescado ilegalmente e aplicar medidas similares à 
regulamentação INN da UE quanto ao propósito e ao tipo de abordagem;

16. Observa que o combate à pesca INN é, em grande medida, uma questão de vontade 
política e, por conseguinte, insta a Comissão a intensificar a luta contra a pesca ilegal, a 
garantir a observância da regulamentação INN da UE e a pugnar por uma maior atenção e 
uma maior intervenção internacionais neste domínio, recorrendo a todos os meios ao seu 
dispor.

17. Sublinha a importância de se melhorar a transparência das actividades sobre a pesca INN 
e insta os Estados-Membros e a Comissão a redobrarem esforços no sentido de publicarem 
informações relevantes sobre as operações de pesca INN e de estabelecerem sistemas de 
partilha de informações, quer com todos os Estados potencialmente interessados, quer 
com as organizações internacionais;
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18. Salienta a necessidade de se promover a cooperação entre os Estados-Membros da UE e 
países terceiros para combater a pesca INN e para garantir que os países em 
desenvolvimento tenham capacidade para cumprir a legislação comunitária;

19. Insta a Comissão a não conceder qualquer ajuda do Fundo Europeu das Pescas a todos os 
navios envolvidos em actividades de pesca ilícita, não declarada e não regulamentada 
(INN);

20. Saúda a decisão da Comissão no sentido de introduzir uma licença de pesca com base no 
número de pontos, que constitui um instrumento adicional que os Estados-Membros 
poderão usar para identificar irregularidades em cada uma das fases da cadeia de 
comercialização e impor sanções pesadas em caso de infracção; 

21. Exorta a Comissão a reforçar as parcerias de pesca com os países em desenvolvimento, 
centrando a sua atenção nas respectivas capacidades de monitorização e vigilância.
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