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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. Salienta que nenhum país consegue resolver, por si só, o problema da perda de 
biodiversidade, sobretudo nos ecossistemas marinhos, e que os governos dos 
Estados-Membros devem cooperar e coordenar os respetivos esforços de forma mais 
eficaz, a fim de abordar esta questão global; realça que uma aplicação sólida da política de 
biodiversidade beneficia a sociedade e a economia;

2. Realça que o compromisso de manter ou restabelecer as unidades populacionais acima de 
níveis que possam produzir o rendimento máximo sustentável (MSY) até 2015, como 
previsto no pacote da reforma da política comum da pesca proposto pela Comissão, foi 
apoiado pelos Chefes de Estado e de Governo na Cimeira Mundial de Joanesburgo sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, em 2002;

3. Solicita à Comissão que continue a desenvolver a abordagem MSY, tendo em conta todos 
os aspetos relativos às unidades populacionais de peixes, em particular, o tamanho, a 
idade e o estado da reprodução, abordando a questão das unidades populacionais 
multiespécies e tendo em consideração as interações do ecossistema;

4. Enfatiza a importância do aconselhamento científico baseado em dados fiáveis e 
suficientes, para uma gestão eficaz e sustentável das pescas; realça a necessidade de dados 
sobre um leque variado de parâmetros ecossistémicos a fim de desenvolver uma 
abordagem ecossistémica para as pescas e apela aos Estados-Membros para que 
intensifiquem consideravelmente os seus esforços na recolha e no fornecimento de tais 
dados;

5. Congratula-se com a nova Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020, designadamente 
com a Meta 4 relativa à gestão otimizada das unidades populacionais de peixes;

6.  Saúda o compromisso de evitar a captura acessória de espécies indesejadas, preservar os 
ecossistemas marinhos vulneráveis e eliminar as devoluções;

7. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que apliquem e financiem plenamente esta 
nova estratégia, assegurando que cada medida de financiamento da UE é coerente com a 
legislação em matéria de biodiversidade e de proteção das águas;

8. Destaca que conseguir alcançar as seis metas da nova Estratégia de Biodiversidade da UE 
para 2020 depende do cumprimento das regras estabelecidas pela UE e da gestão 
adequada das iniciativas e programas pertinentes, nomeadamente da rede de zonas 
protegidas Natura 2000 e do programa LIFE+; exige um financiamento adequado para os 
sítios Natura 2000 durante o novo período financeiro;

9. Realça que o verdadeiro teste ao compromisso da UE em alcançar as metas em matéria de 
biodiversidade e a chave essencial para esta questão residem, não nesta nova estratégia, 
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mas antes nas próximas reformas da política agrícola comum e da política comum da 
pesca, bem como do quadro financeiro plurianual; salienta, ainda, que a forma inadequada 
como foi integrada a proteção da biodiversidade noutras políticas da UE provocou o 
insucesso da primeira estratégia;

10. Solicita à Comissão que estabeleça indicadores fiáveis da sustentabilidade ambiental, 
incluindo a sustentabilidade marinha e costeira, a fim de avaliar o nível de progressos no 
sentido do objetivo geral de proteger a biodiversidade;

11. Considera que a conservação da biodiversidade marinha tem de ser tratada ao mais alto 
nível durante a cimeira Rio+20 no Rio de janeiro, em junho de 2012;

12. Saúda a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a garantia da 
sustentabilidade das pescas mundiais, adotada em 6 de dezembro de 2011, que salienta a 
necessidade de esforços urgentes com vista a uma utilização sustentável dos mares e 
oceanos do mundo;

13. Congratula-se com o plano apresentado em novembro de 2011, e elaborado por quatro 
agências da ONU (UNESCO, FAO, PNUD e OMI), que visa encorajar os países a 
renovarem o respetivo compromisso de limitar a degradação dos oceanos e de resolverem 
ameaças, tais como a sobreexploração dos recursos haliêuticos, a poluição e o declínio da 
biodiversidade.
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