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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os países e territórios ultramarinos (PTU) são ilhas situadas nas regiões do Atlântico, do 
Antártico, do Ártico, das Caraíbas, do Oceano Índico e do Oceano Pacífico, e que dependem 
constitucionalmente de quatro Estados-Membros da UE: a Dinamarca, a França, os Países 
Baixos e o Reino Unido.

A União Europeia tenciona reformular os princípios que inspiram a sua cooperação com os 
PTU. A nova abordagem deve favorecer o seu desenvolvimento sustentável, tendo em conta 
as suas especificidades.

No que diz respeito ao setor da pesca, a UE deve conceder maior apoio aos sistemas locais de 
monitorização, controlo, inspeção e vigilância dos PTU a fim de combater a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada (INN) e o comércio correspondente. È igualmente 
indispensável uma cooperação eficaz com as organizações regionais de gestão da pesca e no 
seio das mesmas para promover a aplicação das medidas de luta contra a pesca INN, que 
constitui, atualmente, uma das mais graves ameaças à sustentabilidade dos recursos 
haliêuticos.

No domínio da gestão integrada das zonas costeiras, a cooperação EU-PTU deve conciliar as 
atividades económicas e sociais, como a pesca e a aquicultura, o turismo, os transportes 
marítimos, incluindo o potencial das zonas marinhas e costeiras em termos de energia 
renovável e de matérias-primas, tendo em conta ao mesmo tempo o impacto das alterações 
climáticas e das atividades humanas.

Em matéria de assuntos marítimos, a cooperação EU-PTU deve promover os conhecimentos 
do meio marinho e das biotecnologias, da energia dos oceanos, da vigilância marítima, da 
gestão das zonas costeiras e de uma gestão baseada nos ecossistemas.

No que respeita à gestão sustentável das populações de peixes, a cooperação UE-PTU deve 
assentar numa gestão responsável da pesca no âmbito da conservação e gestão sustentável das 
populações de peixes, mediante consultas periódicas entre as duas Partes em matéria de 
conservação e gestão dos recursos biológicos marinhos e intercâmbio de informações sobre o 
estado atual dos recursos.

O principal desafio para os PTU consiste em colocar as suas economias e sociedades na via 
do desenvolvimento sustentável aumentando a sua competitividade, reduzindo a sua 
vulnerabilidade, colaborando com os seus vizinhos e integrando-se, sempre que possível, na 
economia regional e/ou mundial. Para a UE, o desafio deve consistir em ajudar os PTU a
alcançar esses objetivos, através de um quadro adequado aos seus requisitos, realidades, 
especificidades e diversidade.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Pescas insta a Comissão do Desenvolvimento, competente quanto à matéria 
de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Projeto de decisão
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b)

Projeto do Conselho Alteração

(b) Ao diálogo e à cooperação no âmbito 
da conservação das unidades populacionais 
de peixes, incluindo as medidas de 
combate à pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada e a uma cooperação eficaz 
com as organizações regionais de gestão da 
pesca e no âmbito destas. O diálogo e a 
cooperação devem incluir programas de 
controlo e de inspeção, medidas de 
incentivo e obrigações para uma gestão 
mais eficaz do setor da pesca e das zonas 
costeiras a longo prazo.

(b) Ao diálogo e à cooperação no âmbito 
da conservação das unidades populacionais 
de peixes, incluindo as medidas de 
combate à pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada e a uma cooperação eficaz 
com as organizações regionais de gestão da 
pesca e no âmbito destas. O diálogo e a 
cooperação devem incluir programas de 
controlo e de inspeção, medidas de 
incentivo e obrigações para uma gestão 
mais eficaz do setor da pesca e das zonas 
costeiras a longo prazo. O diálogo e a 
cooperação devem ser acompanhados por 
um aumento, por parte da Comissão, dos 
esforços tendentes a promover uma gestão 
sustentável da pesca, apoiando os 
sistemas locais de monitorização e 
vigilância, mediante acordos de parceria 
com os países e territórios ultramarinos 
associados à União Europeia.

Or. it

Justificação

A pesca INN constitui atualmente uma das mais graves ameaças à sustentabilidade das 
reservas da pesca e à biodiversidade dos oceanos de todo o mundo. Acresce que as atividades 
de cariz comercial associadas a esse tipo de pesca constituem uma forma de concorrência 
desleal para os pescadores que respeitam a lei, criando simultaneamente problemas de 
ordem económica às comunidades de pescadores, aos consumidores e a todo o setor. É, pois, 
necessário reforçar a coordenação e a cooperação entre a Comissão e os PTU associados à 
UE para combater eficazmente a pesca INN.


