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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. Recorda que, em 13 de julho de 2011, a Comissão propôs uma importante reforma da 
Política Comum das Pescas (PCP) da UE que, propondo-se constituir assegurar uma 
exploração sustentável dos recursos marinhos vivos, uma componente-chave da iniciativa 
emblemática para uma Europa eficiente em termos de recursos;

2. Destaca o facto de, no pacote de reforma da PCP, a Comissão propor a inclusão de uma 
abordagem com base no rendimento máximo sustentável (MSY) para assegurar que as 
unidades populacionais de peixe atingem e mantêm níveis e condições saudáveis; insta a 
Comissão a esclarecer a abordagem MSY, principalmente no que se refere às unidades 
populacionais de peixe multiespécies;

3. Considera que o objetivo a longo prazo deve ser o de recuperar as unidades populacionais 
de peixe para níveis que excedam o MSY e gerem rendimentos económicos máximos 
numa base sustentável e de longo prazo, pelo que exorta a Comissão a efetuar a 
investigação necessária e depois apresentar propostas com base nas atuais propostas de 
reforma da PCP, bem como a adotar uma posição mais avançada em termos ambientais e 
económicos;

4. Concorda com o ponto de vista da Comissão, tal como apresentado no pacote de reforma 
da PCP, que assenta na defesa de que a prática de devolver ao mar o peixe não desejado 
corresponde a um desperdício de recursos; indica, contudo, que deve procurar-se que as 
soluções debatidas com os pescadores e outros intervenientes sejam compatíveis com a 
realidade das suas condições de trabalho de forma a contribuir para uma melhoria da 
situação; exorta a Comissão a reforçar as medidas visando preservar as unidades 
populacionais de peixe vítimas de exploração excessiva, a fim de assegurar que as 
atividades da indústria de pesca da UE são sustentáveis em termos ambientais, 
económicos e sociais;

5. Reconhece que a sobrecapacidade da frota se mantém um dos principais obstáculos à 
sustentabilidade da pesca; todavia, é de opinião que a atual proposta da Comissão para a 
introdução de um sistema de concessões de pesca transferíveis, como forma de reduzir a 
capacidade de pesca e aumentar a viabilidade económica das pescas sem qualquer encargo 
para os contribuintes, permanece extremamente controversa, principalmente devido às 
eventuais consequências para os ecossistemas marinhos e a economia do setor resultantes 
de uma eventual concentração das capacidades de pesca nas mãos de um reduzido número 
de agentes;

6. Salienta a importância, em termos sociais e económicos, das frotas da pequena pesca em 
determinadas regiões e insta à tomada de medidas específicas que apoiem um crescimento 
ecológico, inteligente e inclusivo e contribuam para uma pesca e uma aquicultura 
sustentáveis e de baixo impacto;
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7. Faz notar que a frota de pesca da UE é um importante consumidor de combustíveis 
fósseis, sendo necessário realizar novos progressos no que diz respeito ao 
desenvolvimento da conceção ecológica, especialmente na criação de motores para os 
navios de pesca que sejam mais eficientes e menos poluentes; 

8. Relembra que a iniciativa emblemática da eficiência em termos de recursos também 
compreende a proteção dos ecossistemas; a este respeito, salienta a necessidade de realizar 
esforços nas áreas da investigação e do desenvolvimento de artes de pesca mais seletivas e 
de criar potenciais sinergias entre a gestão das unidades populacionais e a preservação das 
espécies protegidas;

9. Releva o facto de as ações externas da UE, nomeadamente as suas relações comerciais 
externas, deverem ser consistentes quanto aos princípios e objetivos da PCP e assegurar a 
igualdade das condições de concorrência nas indústrias da pesca e da aquicultura dos 
Estados-Membros.
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