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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os desafios e as perspetivas para o setor das pescas no mar Negro
(2019/2159(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/2236 do Conselho, de 16 de dezembro de 
2019, que fixa, para 2020, as possibilidades de pesca aplicáveis no mar Mediterrâneo e 
no mar Negro a determinadas unidades populacionais de peixes e grupos de unidades 
populacionais de peixes1,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo à política comum das pescas2,

– Tendo em conta o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.º 14 das Nações Unidas 
sobre a vida na água,

– Tendo em conta a Diretiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
junho de 2008, que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política 
para o meio marinho3 (Diretiva-Quadro Estratégia Marinha),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/982 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 5 de junho de 2019, que altera o Regulamento (UE) n.º 1343/2011 relativo a 
determinadas disposições aplicáveis à pesca na zona do Acordo da CGPM (Comissão 
Geral das Pescas do Mediterrâneo)4,

– Tendo em conta a Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (Diretiva Habitats),

– Tendo em conta a Diretiva 2014/89/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
julho de 2014, que estabelece um quadro para o ordenamento do espaço marítimo5,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 508/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de maio de 2014, relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas6 (FEAMP),

– Tendo em conta o Regulamento relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, 
das Pescas e da Aquicultura e que altera o Regulamento (UE) 2017/1004,

– Tendo em conta a sua resolução legislativa de 10 de março de 2021 sobre a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) 
n.º 1224/2009 do Conselho e os Regulamentos (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 1967/2006, 

1 JO L 336 de 30.12.2019, p. 14.
2 JO L 354 de 28.12.2013, p. 22.
3 JO L 164 de 25.6.2008, p. 19.
4 JO L 164 de 20.6.2019, p. 1.
5 JO L 257 de 28.8.2014, p. 135.
6 JO L 149 de 20.5.2014, p. 1.
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(CE) n.º 1005/2008 e (UE) 2016/1139 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que 
respeita ao controlo das pescas7,

– Tendo em conta a estratégia a médio prazo (2017-2020) da CGPM para a 
sustentabilidade das pescas no Mediterrâneo e no mar Negro e a sua decisão relativa a 
uma nova estratégia para o período de 2021-2025,

– Tendo em conta a decisão da CGPM sobre a elaboração conjunta de uma nova 
estratégia para as pescas e a aquicultura no Mediterrâneo e no mar Negro para o período 
de 2021-2025, tomada na reunião de alto nível de 3 de novembro de 2020,

– Tendo em conta as propostas da Comissão sobre o Pacto Ecológico Europeu e a 
Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030,

– Tendo em conta as declarações ministeriais sobre uma Agenda Marítima Comum para o 
mar Negro, adotadas nas reuniões de Burgas, de 31 de maio de 2018, e de Bucareste, de 
9 de maio de 2019, que foram assinadas pelos seis Estados costeiros do mar Negro,

– Tendo em conta a Carta da Organização de Cooperação Económica do Mar Negro, que 
tem por objetivo melhorar o diálogo político e grande número de políticas nos domínios 
da proteção do ambiente e do intercâmbio de dados estatísticos,

– Tendo em conta a Agenda Estratégica de Investigação e Inovação para o mar Negro, 
que foi lançada em 2019 e visa promover uma visão comum para um mar Negro 
produtivo, são, resiliente e sustentável até 2030,

– Tendo em conta as declarações das conferências de alto nível sobre a pesca e a 
aquicultura no mar Negro realizadas em Bucareste em 2016 e em Sófia em 2018 
(Declaração Ministerial de Sófia),

– Tendo em conta as conferências de alto nível das partes interessadas do mar Negro 
sobre a economia azul, realizadas em Bucareste (2014), Sófia (2015), Odessa (2016) e 
Batumi (2017),

– Tendo em conta a Convenção de 1992 para a Proteção do mar Negro contra a Poluição 
(a Convenção de Bucareste) e os respetivos protocolos, em que a Bulgária e a Roménia 
são partes e em que a União Europeia tem estatuto de observador, bem como o trabalho 
desenvolvido pela Comissão para a Proteção do Mar Negro contra a Poluição com base 
nesta Convenção,

– Tendo em conta a Declaração Ministerial sobre a proteção do mar Negro de 7 de abril 
de 1993,

– Tendo em conta o programa integrado de monitorização e avaliação do mar Negro da 
Comissão para a Proteção do Mar Negro contra a Poluição para o período de 2017-2022 
(BSIMAP 2017-2022),

– Tendo em conta o projeto BlackSea4Fish, que conta com o apoio financeiro da UE e um 

7 Textos aprovados, P9_TA(2021)0076.
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orçamento anual de cerca de 1 100 000 EUR para assegurar a gestão sustentável das 
unidades populacionais de peixes no mar Negro,

– Tendo em conta a Recomendação de 2018 da CGPM sobre um programa de 
investigação regional para a captura sustentável do búzio japonês no mar Negro, cujo 
objetivo consiste em oferecer uma estimativa da distribuição, abundância, dimensão e 
estrutura etária da população de búzio japonês nos países participantes (Bulgária, 
Roménia, Turquia, Geórgia e Ucrânia),

– Tendo em conta o relatório do Comité Científico, Técnico e Económico das Pescas da 
Comissão, de 11 de dezembro de 2020, sobre a avaliação dos indicadores de equilíbrio 
para os principais segmentos da frota e a análise dos relatórios nacionais sobre os 
esforços dos Estados-Membros para alcançar o equilíbrio entre a capacidade da frota e 
as possibilidades de pesca,

– Tendo em conta o relatório de 2010 do Departamento Temático B do Parlamento 
Europeu sobre a pesca no mar Negro,

– Tendo em conta o Código de Conduta para uma Pesca Responsável, de 1995, da 
Organização para a Alimentação e a Agricultura,

– Tendo em conta os relatórios da iniciativa regional do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (projetos EMBLAS-I e EMBLAS-II), que ajudaram a reforçar 
as capacidades de três países (Geórgia, Ucrânia e Rússia) na monitorização biológica e 
química da qualidade da água no mar Negro, em conformidade com a legislação da UE 
relativa à água, e que foram aplicados entre 2013 e 2014 (EMBLAS-I) e entre 2014 e 
2018 (EMBLAS-II), respetivamente,

– Tendo em conta a Recomendação de 2009 da CGPM sobre a elaboração de uma lista 
dos navios que presumivelmente exerceram atividades de pesca ilegal, não declarada e 
não regulamentada (INN) na zona da CGPM,

– Tendo em conta o Repositório Regional da Legislação Nacional da CGPM 
(CGPM-Lex), uma plataforma em linha que contém atualmente a legislação nacional 
sobre a conservação dos recursos marinhos vivos e dos ecossistemas em três países da 
CGPM e que tem por objetivo alargar-se, no futuro, a toda a zona da CGPM (incluindo 
o mar Negro),

– Tendo em conta a Convenção relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats 
Naturais da Europa (Convenção de Berna) de 1979, a Convenção sobre a Conservação 
das Espécies Migradoras pertencentes à Fauna Selvagem de 1979, a Convenção sobre o 
Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de 
Extinção de 1973, a Convenção sobre a Diversidade Biológica de 1992 e o plano de 
ação pan-europeu para o esturjão de 2018, adotado no âmbito da Convenção de Berna,

– Tendo em conta o relatório de 2020 da CGPM sobre o estado da pesca no mar 
Mediterrâneo e no mar Negro,

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de setembro de 2011, sobre a gestão atual e futura 
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das pescas no Mar Negro8,

– Tendo em conta a sua resolução, de 21 de janeiro de 2021, sobre o tema «Mais peixes 
no mar? Medidas para promover a recuperação das unidades populacionais acima do 
Rendimento Máximo Sustentável (RMS), incluindo zonas de recuperação de peixe e 
zonas marinhas protegidas»9,

– Tendo em conta o Mecanismo de Assistência do Mar Negro, que tem por objetivo 
fornecer orientações e apoio aos governos, investidores privados, associações 
comerciais e industriais, instituições de investigação, universidades e público em geral 
sobre as oportunidades de participar em atividades marítimas da economia azul na 
região do mar Negro,

– Tendo em conta a iniciativa da UE «Sinergia do mar Negro» e os três relatórios da 
Comissão sobre a aplicação da sinergia do mar Negro de 19 de junho de 2008 
(COM(2008)0391), de 20 de janeiro de 2015 (SWD(2015)0006) e de 5 de março de 
2019 (SWD(2019)0100),

– Tendo em conta a estratégia da UE para a região do Danúbio, que visa, nomeadamente, 
facilitar e coordenar questões fundamentais como a biodiversidade e o desenvolvimento 
socioeconómico nos países da bacia do rio Danúbio,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A9-0170/2021),

A. Considerando que o mar Negro é um mar semifechado, ligado ao oceano apenas pelo 
Mediterrâneo através do mar de Mármara e do mar Egeu, e banha seis países (Bulgária, 
Roménia, Turquia, Geórgia, Ucrânia e Rússia), dos quais apenas dois são 
Estados-Membros da (Bulgária e Roménia);

B. Considerando que, desde a década de 60 do século passado, o mar Negro sofreu 
mudanças ambientais drásticas resultantes de pressões como a eutrofização, a 
introdução de espécies invasoras e a sobrepesca;

C. Considerando que as mudanças no regime ambiental no mar Negro foram 
desencadeadas pela depauperação dos principais predadores na rede alimentar pelágica 
e pela subsequente redução de peixe planctívoro;

D. Considerando que o mar Negro tem uma importante camada anóxica (87 %) e que a sua 
camada oxigenada diminuiu entre 20 e 25 metros nos últimos 20 anos; que a ação 
humana, como a poluição, a destruição de habitats e a sobrepesca, conduziu a uma 
grave degradação dos ecossistemas do mar Negro na década de 80 do século passado; 
que, com exceção de algumas bactérias anaeróbias, não existe vida marinha a 
profundidades de 50-200 metros;

E. Considerando que oito espécies do mar Negro são de grande interesse para o setor das 

8 JO C 51E de 22.2.2013, p. 37.
9 Textos aprovados, P9_TA(2021)0017.
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pescas, a saber, o biqueirão europeu (Ergaulis encrasicolus), a espadilha (Sprattus 
sprattus), o carapau (Trachurus mediterraneus), o pregado (Scophthalmus maximus), o 
badejo (Merlangius merlangus), o salmonete-vermelho (Mullus barbatus), o búzio 
japonês (Rapana venosa) e o galhudo-malhado (Squalus acanthias), e que a maior parte 
destas espécies pertence a unidades populacionais partilhadas, enquanto duas espécies 
estão sujeitas a quotas, como é o caso da espadilha, que dispõe de uma quota autónoma, 
e do pregado, cujo total admissível de capturas é fixado pela CGPM; que outras 
espécies, como o galhudo-malhado (tubarão), o badejo e o biqueirão, permanecem sem 
proteção; que a quota da UE para a espadilha para o período 2020-2022 é a mesma que 
em 2011, a saber, 11 445 toneladas por ano (8 032,5 toneladas para a Bulgária e 3 442,5 
toneladas para a Roménia), enquanto a quota da UE para o pregado aumentou de 114 
para 150 toneladas por ano e é repartida equitativamente entre a Bulgária e a Roménia;

F. Considerando que um sistema de rendimento máximo sustentável para espécies de 
interesse económico nos países do mar Negro beneficiará a biodiversidade, mas também 
a sustentabilidade do setor das pescas a médio e longo prazo; que a Roménia criou uma 
quota nacional para outras espécies para além das duas mencionadas a nível da UE – 
como o búzio japonês, o mexilhão (Mytilus galloprovincialis), o peixe-gobião 
(Ponticola cephalargoides), a amêijoa branca pé-de-burrinho (Chanelea gallina), o 
badejo e o galhudo-malhado;

G. Considerando que, de acordo com dados de 2018, o consumo anual de peixe per capita 
na Bulgária (7,00 kg) e na Roménia (7,99 kg) é muito inferior à média da UE 
(24,36 kg), o que pode ser visto como uma oportunidade de crescimento para o setor da 
pesca local;

H. Considerando que, em média, 91 % das frotas de pesca dos seis países costeiros do mar 
Negro são constituídas por pequenos navios; que quase 95 % da frota búlgara e 87 % da 
frota romena pertencem a esta categoria;

I. Considerando que, de acordo com a CGPM, o setor da pequena pesca no mar Negro tem 
capturas acessórias substanciais de espécies vulneráveis de tubarões e raias e de 
mamíferos marinhos, como golfinhos e botos;

J. Considerando que a pesca em pequena escala é característica das regiões do mar Negro 
e do Baixo Danúbio;

K. Considerando que operam no mar Negro navios de pesca INN e que os Estados 
costeiros têm pouca capacidade para controlar as operações de pesca; que, de acordo 
com os últimos dados disponíveis da CGPM, entre 4 e 8 de novembro de 2019, foram 
identificados 65 navios como navios de pesca INN;

L. Considerando que o FEAMP afetou mais de 88 milhões de euros à Bulgária e mais de 
168 milhões de euros à Roménia para o período de 2014-2020; que, de acordo com as 
últimas informações disponíveis de 31 de dezembro de 2020, as taxas de absorção de 
ambos os países continuam a ser das mais baixas da UE, sendo a taxa de execução dos 
financiamentos afetados de 36,34% na Bulgária e de 33,72% na Roménia; que uma 
redução das taxas de absorção pode implicar a perda de oportunidades para as 
comunidades piscatórias destes países;
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M. Considerando que o Conselho Consultivo para o Mar Negro está operacional e participa 
na definição das políticas da União relativas à pesca no mar Negro; que a gestão da 
pesca no mar Negro é assegurada pela CGPM;

N. Considerando que a Comissão para a Proteção do Mar Negro contra a Poluição atua sob 
mandato dos países do mar Negro (Bulgária, Geórgia, Roménia, Rússia, Turquia e 
Ucrânia), que assinaram e pouco depois ratificaram a Convenção de Bucareste; que esta 
Convenção exige que todas as partes contratantes evitem, reduzam e controlem a 
poluição no mar Negro, a fim de proteger e preservar o ambiente marinho;

O. Considerando que as alterações climáticas contribuem para um aumento da temperatura 
do ar na região do Mar Negro, o que se repercute na temperatura do mar e, 
consequentemente, afeta a biodiversidade e as espécies marinhas; que as alterações 
climáticas têm consequências para o setor das pescas, dado que os recursos de que este 
está dependente são afetados;

P. Considerando que a Comissão propôs o Pacto Ecológico Europeu e a Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2030, que estabelecem as bases para os pacotes legislativos 
destinados a alterar o acervo da União em matéria de ambiente; que tal pode gerar novas 
oportunidades e medidas para melhor integrar os aspetos ambientais nas políticas 
setoriais, recuperar espécies e habitats e promover políticas e investimentos mais 
ecológicos;

Q. Considerando que, devido às suas características, como a sua grande bacia de drenagem, 
o mar Negro é uma zona particularmente sensível à poluição causada pelo lixo marinho 
e à acumulação de microplásticos; que, segundo o relatório elaborado no âmbito do 
projeto EMBLAS-Plus sobre o mar Negro, este mar contém quase o dobro dos resíduos 
do mar Mediterrâneo, o que tem indubitavelmente consequências para a biodiversidade, 
para as unidades populacionais e para o setor das pescas;

R. Considerando que, no mar Negro, existem três subespécies endémicas de cetáceos – o 
golfinho comum do mar Negro (Delphinus delphis ponticus), o 
golfinho-nariz-de-garrafa do mar Negro (Tursiops truncatus ponticus) e o boto do mar 
Negro (Phocoena phocoena relicta) –, todas elas classificadas como espécies 
ameaçadas e duas – o golfinho-nariz-de-garrafa do mar Negro e o boto do mar Negro – 
abrangidas pela Diretiva Habitats; que todas estas são espécies carnívoras que se 
alimentam principalmente de peixe;

S. Considerando que o búzio japonês é considerado uma espécie invasora sem inimigos 
naturais no mar Negro, o que constitui uma grave ameaça para as populações de outros 
organismos; que, ao mesmo tempo, o búzio japonês se tornou uma importante fonte de 
rendimento e é uma espécie-alvo para os navios de pesca comercial;

T. Considerando que o ecossistema do mar Negro depende de grandes rios europeus, como 
o Danúbio, para o afluxo de água; que esta dependência cria uma relação estreita entre o 
estado ecológico do Danúbio e de outros rios e o estado ecológico do mar Negro; que 
estes rios transportam grandes quantidades de detritos naturais e antropogénicos 
provenientes do interior; que tanto o Danúbio como o mar Negro são o habitat de certas 
espécies, como o esturjão (Acipenseriformes) e o sável do mar Negro (Alosa 
immaculata);
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U. Considerando que fatores como a degradação dos habitats destas espécies, a 
perturbação dos seus corredores de migração e a sobre-exploração de que são alvo 
devido ao caviar e à sua carne, a par da poluição, deixaram o esturjão do Danúbio e do 
mar Negro à beira da extinção; que, devido à redução drástica do número de esturjões 
reprodutores, a reprodução natural desta espécie tornou-se extremamente rara nos dias 
de hoje; que tanto o Danúbio como o mar Negro já tiveram grandes populações de 
esturjão;

V. Considerando que a diminuição drástica do número de reprodutores, que está associada 
ao declínio da população, dificulta a reprodução natural ao reduzir as possibilidades de 
os poucos esturjões machos e fêmeas que restam se encontrarem e desovarem;

W. Considerando que os dados dos institutos de investigação indicam que as populações 
das espécies de esturjão se encontram fragmentadas e faltam certas gerações, que a 
reprodução natural do esturjão é deficiente, que o número de adultos que migra para o 
Danúbio para reprodução é extremamente baixo e que cinco espécies de esturjão – 
esturjão do Volga (Acipenser ruthenus), esturjão do Danúbio (Acipenser 
gueldenstaedtii), esturjão-estrelado (Acipenser stellatus), esturjão europeu (Acipenser 
sturio) e esturjão-beluga (Huso huso) – estão à beira da extinção, ao passo que o 
esturjão-ventre-nu (Acipenser nudiventris) já foi considerado extinto;

X. Considerando que o setor da pesca da UE já aplica normas rigorosas, que devem ser 
revistas e ajustadas a fim de garantir a sustentabilidade ambiental e social ao longo de 
toda a cadeia de valor, incluindo os direitos laborais e a saúde e o bem-estar dos 
animais, e fornece produtos da pesca de elevada qualidade;

Y. Considerando que o setor da pesca recreativa pode proporcionar oportunidades, como a 
diversificação das atividades ou dos rendimentos, de uma forma compatível com os 
objetivos ambientais, uma vez que a pesca recreativa é uma forma de pesca muito 
seletiva;

Z. Considerando que a pandemia de COVID-19 tem graves repercussões no setor da pesca 
no mar Negro; que as análises revelaram que o setor da pesca no Mar Negro sofreu 
gravemente durante a pandemia, tendo o trabalho dos navios operacionais diminuído até 
80 %, que se soma a uma redução inicial de cerca de 75 % da produção;

AA. Considerando que a crise da COVID-19 tornou evidente que a pesca e a aquicultura são 
importantes para garantir o acesso aos alimentos;

Estado das unidades populacionais de espécies do mar Negro com grande importância 
económica

1. Sublinha os grandes desafios estratégicos e geopolíticos na bacia do mar Negro devido, 
entre outros fatores, às condições ambientais muito específicas, que exigem uma 
atenção especial, uma abordagem adaptada, normas ambientais ambiciosas e ações 
coletivas com o objetivo de alcançar uma economia azul e um crescimento sustentáveis; 
sublinha a necessidade de reforçar ainda mais e aprofundar a cooperação entre os países 
costeiros do mar Negro, tendo em vista uma gestão eficaz das unidades populacionais 
de peixes e a superação dos desafios que se colocam, incluindo através da CGPM; 
solicita, neste contexto, um plano de capacidade regional que assegure um equilíbrio 
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adequado entre os recursos naturais disponíveis, a segurança ambiental e a manutenção 
da capacidade das frotas de todos os países costeiros do mar Negro;

2. Salienta que a Declaração Ministerial de Sófia, de 7 de junho de 2018, insistia já na 
necessidade de uma abordagem colaborativa para tratar das questões da pesca no mar 
Negro, como a sustentabilidade dos recursos marinhos, a melhoria da recolha de dados 
ou ainda a luta contra a pesca INN; exorta a Comissão a publicar um relatório sobre a 
aplicação da Declaração Ministerial de Sófia;

3. Destaca que a cooperação em pé de igualdade no domínio da gestão das pescas é 
necessária na região do mar Negro devido às unidades populacionais partilhadas e aos 
desafios globais, que ultrapassam as fronteiras nacionais;

4. Salienta que, no caso do mar Mediterrâneo e do mar Negro, apenas um dos 65 
segmentos da frota relativamente aos quais foi possível calcular o chamado indicador de 
capturas sustentáveis se encontrava numa situação de equilíbrio em 2018;

5. Salienta a importância de promover medidas para apoiar a recolha e o tratamento de 
dados científicos;

6. Exorta à inclusão de todos os países do mar Negro no projeto CGPM-Lex, a fim de 
facilitar a gestão comum das unidades populacionais de peixes e de a coordenar de 
forma mais eficaz e célere;

7. Manifesta preocupação pelo facto de, após décadas de aumento da pressão humana 
sobre os ecossistemas marinhos e os recursos haliêuticos do mar Negro e do rio 
Danúbio, os dados mais recentes sugerirem que apenas uma das unidades populacionais 
de peixes (a espadilha) é explorada de forma sustentável e as restantes estão 
sobre-exploradas, encontrando-se mesmo algumas delas praticamente esgotadas; 
observa que, nos últimos anos, se registaram certas tendências positivas em relação a 
algumas unidades populacionais, como, por exemplo, o pregado, cujo total admissível 
de capturas aumentou para o período de 2020-2022, embora não se tenham ainda 
registado melhorias significativas a nível geral no mar Negro; sublinha que qualquer 
evolução das unidades populacionais de pregado e espadilha do mar Negro deve ser 
acompanhada de medidas de proteção contínuas, como planos de gestão;

8. Reconhece o papel desempenhado pelas administrações em toda a bacia do mar Negro, 
que têm políticas diferentes, procedem ao acompanhamento, ao controlo e à gestão 
sustentável e contribuem para melhorar a sustentabilidade do setor da pesca;

9. Exorta as autoridades búlgaras e romenas a ajudarem o setor, garantindo recursos 
especificamente destinados a melhorar a seletividade dos navios de pesca através de 
melhores redes de malha; considera que uma tal medida direcionada reduzirá as 
quantidades e variedades de capturas acessórias indesejadas;

10. Solicita que o capital institucional e humano dos países costeiros do mar Negro seja 
integrado numa investigação conjunta e em atividades aplicadas destinadas a melhorar 
os recursos biológicos do mar Negro e as unidades populacionais de espécies de 
interesse económico;
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11. Salienta que a falta de informações suficientes sobre a atividade da pesca, a quantidade 
e a composição das capturas e o seu impacto no estado atual das unidades populacionais 
de peixes é uma questão crucial para a região do mar Negro; sublinha, por conseguinte, 
a necessidade de financiar de forma suficiente os organismos científicos que estudam as 
unidades populacionais de peixes no mar Negro, incluindo as espécies migratórias, 
como o esturjão e o sável do mar Negro, os cetáceos ameaçados e as espécies não 
piscícolas (búzio japonês, mexilhão, etc.), bem como os parâmetros associados do 
ecossistema marinho; solicita uma maior cooperação entre os Estados-Membros em 
matéria de controlo, mediante a utilização de tecnologias digitais pertinentes e de 
determinados instrumentos científicos obrigatórios, como câmaras a bordo ou a 
obrigação de observadores a bordo, se for caso disso e em conformidade com a 
legislação aplicável da UE;

12. Acolhe com agrado o programa de investigação regional sobre a população do búzio 
japonês, iniciado pela CGPM, na medida em que contribuirá para chegar a um consenso 
sobre a espécie; considera que este programa ajudará a desenvolver uma exploração 
com base científica, que poderá trazer vantagens socioeconómicas para as comunidades 
e benefícios ambientais para o ecossistema do mar Negro, limitando o impacto desta 
espécie invasora;

13. Salienta a importância de se introduzir uma política de tolerância zero em relação à 
pesca INN no mar Negro; congratula-se com os esforços da CGPM a este respeito e 
exorta todos os Estados costeiros a desenvolverem e articularem esforços para pôr 
termo à pesca INN também nas suas águas;

14. Insta todos os Estados costeiros a promoverem a pesca sustentável, o que inclui, 
nomeadamente, o combate à sobrepesca e/ou a eliminação das capturas acessórias de 
espécies ameaçadas, como o esturjão, o sável e outras;

15. Exorta todas as instituições e órgãos intergovernamentais, juntamente com todos os 
Estados costeiros do mar Negro, entre outros, a facilitarem e monitorizarem os seus 
recursos haliêuticos e, em conformidade com os seus compromissos, partilharem os 
dados sobre os mesmos de forma exaustiva e inclusiva, a fim de garantir um bom estado 
ecossistémico destes habitats marinhos;

16. Recorda que estatísticas oficiais fiáveis, recolhidas regularmente através de uma 
metodologia harmonizada entre todos os Estados costeiros, um acompanhamento 
regular e medidas regulamentares comuns, são cruciais para o êxito de uma gestão 
adequada da pesca no mar Negro; solicita, neste contexto, às autoridades competentes, 
tanto dos Estados-Membros como dos países cooperantes, que realizem uma 
investigação periódica e exaustiva dos recursos haliêuticos para os quais o 
financiamento e a ajuda nacionais são fundamentais;

17. Salienta a necessidade de cooperação em matéria de comunicação a nível local e 
regional nos diferentes Estados costeiros do mar Negro, para que seja possível aplicar 
uma abordagem comum e coerente da gestão das unidades populacionais de peixes;

18. Recorda o potencial que as novas tecnologias oferecem e o elevado valor acrescentado 
que podem ter na investigação e no planeamento da gestão das pescas; relembra que 
existem projetos financiados pelo FEAMP que visam, nomeadamente, cartografar e 
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investigar o fundo do mar, bem como a presença de plásticos;

19. Exorta os Estados costeiros do mar Negro a investirem na digitalização das estatísticas e 
dos dados sobre as unidades populacionais de peixes da bacia do mar Negro, a fim de 
possibilitar uma gestão melhor e mais sustentável destas unidades populacionais; apela 
a uma metodologia comum para a apresentação e utilização destes dados;

20. Exorta o setor das pescas da região a estudar a possibilidade de aproveitar as unidades 
populacionais de peixes subvalorizadas e não utilizadas, que também constituem uma 
fonte de proteínas;

21. Convida as comunidades científicas dos Estados-Membros a investigarem o potencial 
de um ambiente sem oxigénio;

22. Destaca o papel do setor não governamental no processo de tomada de decisões em 
relação ao mar Negro; recomenda a criação de um mecanismo para associar o setor não 
governamental a este processo;

23. Congratula-se com o apoio prestado aos setores da pesca e da aquicultura através dos 
programas do FEAMP, a fim de atenuar as repercussões negativas da pandemia de 
COVID-19 no setor da pesca local; recorda, no entanto, que nem todas as partes 
interessadas afetadas puderam beneficiar desse apoio devido a requisitos e restrições 
administrativas, o que colocou algumas numa situação mais desfavorável do que outras;

24. Sublinha o importante trabalho realizado pelo Conselho Consultivo para o Mar Negro, 
tanto a nível regional como a nível da UE, que coloca à disposição conhecimentos 
especializados sobre o setor da pesca e as tendências que lhe dizem respeito; exorta, 
neste contexto, as autoridades búlgaras e romenas a contribuírem para o funcionamento 
deste Conselho, para que possa desempenhar as suas funções, e também a permitirem 
que todas as partes interessadas, incluindo os pequenos pescadores, participem nos seus 
trabalhos e processos de decisão;

Aspetos comerciais

25. Salienta que o setor das pescas permite comercializar produtos do mar nos mercados 
locais de zonas em que o consumo destes produtos é baixo; convida as autoridades 
competentes da Bulgária e da Roménia a ajudarem os setores da pesca e da aquicultura 
a sensibilizar para o consumo local e para os efeitos positivos cumulativos da pesca e da 
aquicultura sustentáveis para a economia local;

26. Reconhece e destaca que a pesca no mar Negro contribui de forma significativa para as 
economias regionais e locais, gerando receitas e rendimentos diretos, aumentando a 
despesa e proporcionando postos de trabalho essenciais, quer de forma independente, 
quer em cooperação com outros setores, como os transportes e o turismo; apela a um 
reforço da cooperação entre todos os setores que utilizam o meio marinho, a fim de 
obter melhores resultados e um melhor equilíbrio entre os interesses do ambiente, da 
indústria e dos pequenos pescadores;

27. Recorda que os produtos importados reduziram a popularidade dos produtos preparados 
de forma tradicional e baixaram os seus preços para um nível abaixo do limite de 



RR\1232295PT.docx 13/22 PE680.737v02-00

PT

rentabilidade, comprometendo assim os modelos de negócio tradicionais baseados na 
pesca;

28. Recorda que a frota de pesca do mar Negro é constituída predominantemente por 
pequenos navios de pesca, o que realça a necessidade de abordagens e de políticas mais 
adaptadas a este segmento do setor das pescas; manifesta a sua preocupação pelo facto 
de os pequenos pescadores disporem de meios de subsistência instáveis e de 
rendimentos inferiores aos trabalhadores de outros setores, o que os torna vulneráveis a 
acontecimentos imprevistos ou a crises; exorta as autoridades competentes dos 
Estados-Membros costeiros a associarem, de forma transparente e inclusiva, os 
representantes do setor da pequena pesca à elaboração e ao debate das políticas;

29. Assinala que a procura mundial de proteínas está a aumentar e que tanto o setor da 
pesca como o da aquicultura podem dar um grande contributo para satisfazer essa 
procura; considera que o apoio à aquicultura marinha pode ajudar o setor a 
desenvolver-se e a crescer nos próximos anos e pode igualmente reduzir a pressão sobre 
as unidades populacionais selvagens; considera que a aquicultura sustentável exige 
também mais investigação científica sobre questões como a densidade e os efeitos 
colaterais, que devem ser tidos em conta na elaboração das políticas para o setor da 
aquicultura no mar Negro;

30. Exorta as comunidades piscatórias locais a avaliarem a possibilidade de introduzir 
designações de origem para os produtos do mar Negro provenientes de uma zona de 
importância regional ou local; insta os órgãos de poder local e regional a apoiarem os 
esforços destas comunidades nesse sentido;

Uma política específica para o setor

31. Insta os Estados-Membros da região a estudarem a possibilidade de apoiar o setor 
mediante a sua inclusão nos seus programas nacionais para 2021-2027 ou mediante 
outros instrumentos e dotações nacionais para campanhas dedicadas aos benefícios do 
consumo de peixe e à importância da produção sustentável da pesca, assim como a 
apoiarem o setor, criando cadeias alimentares locais para facilitar o acesso ao mercado, 
especialmente para os pequenos pescadores, e a desenvolverem, melhorarem ou 
facilitarem a construção de infraestruturas pesqueiras (como, por exemplo, mercados de 
peixe ou lotas de peixe, etc.), se necessário; apela aos Estados-Membros da região para 
que invistam mais na aplicação, no acompanhamento e no cumprimento da legislação 
da UE em matéria de ambiente e pescas;

32. Exorta as autoridades competentes da Roménia e da Bulgária a incluírem nos respetivos 
programas operacionais do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da 
Aquicultura para o período 2021-2027 um regime específico para jovens pescadores, a 
fim de rejuvenescer o setor da pesca, que inclua subvenções à primeira aquisição de um 
navio de pesca, bem como medidas destinadas a reduzir a poluição através da concessão 
de subvenções para a substituição dos antigos motores dos navios de pesca por novos 
motores mais respeitadores do ambiente;

33. Sublinha que a pressão no sentido da adaptação aos novos desafios não deve recair 
apenas sobre os setores da pesca e da aquicultura, que já aplicam normas ambientais e 
sociais rigorosas; insiste, por conseguinte, em que também se deve prestar atenção a 
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outras atividades marinhas, como a pesca recreativa, o turismo costeiro, as atividades 
portuárias e marítimas e as atividades de exploração de recursos, que devem melhorar 
as suas normas para garantir uma transição azul bem-sucedida;

34. Destaca o papel desempenhado pelos grupos de ação local da pesca no intercâmbio e na 
promoção das boas práticas com interesse para a ciência, as partes interessadas locais e 
a indústria, tanto entre os membros das respetivas comunidades piscatórias como 
através da cooperação internacional; exorta as autoridades competentes da Bulgária e da 
Roménia a concederem apoio nacional ao intercâmbio de boas práticas com os outros 
Estados costeiros do mar Negro que tenham adotado boas práticas de gestão das 
unidades populacionais de espécies de interesse económico, como o pregado;

35. Assinala que é necessário preservar as boas práticas no setor das pescas através da 
redução dos encargos económicos para os pequenos pescadores e respetivas 
associações;

36. Apela ao reforço da atratividade da formação e do ensino no setor, tanto a nível do 
ensino secundário como do ensino superior, por exemplo através de campanhas de 
informação direcionadas e dias de portas abertas para potenciais estudantes, realizados 
em cooperação com os setores público e privado;

37. Recorda que o baixo nível de escolarização dos pescadores (11 % dos pescadores 
búlgaros e 53 % dos pescadores romenos têm um grau de instrução inferior ao diploma 
do ensino secundário) requer medidas pró-ativas a diferentes níveis, a fim de garantir 
uma mão de obra qualificada e bem formada, que esteja familiarizada com as normas 
técnicas, sociais e ambientais necessárias e que contribua para alcançar melhores níveis 
de sustentabilidade das unidades populacionais de peixes; apela a que o crescimento 
azul sustentável na região do mar Negro se caracterize por uma forte dimensão social no 
que diz respeito aos princípios fundamentais do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
especialmente em relação aos trabalhadores precários, sazonais e não declarados e ao 
acesso das mulheres a este setor;

38. Congratula-se com os esforços para criar centros de demonstração na Roménia, na 
Turquia e na Bulgária, em cooperação com a CGPM, os quais podem aumentar a 
atratividade das pescas para as empresas e as partes interessadas locais;

39. Apela à aplicação plena e urgente da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha;

Ambiente, biodiversidade e alterações climáticas

40. Solicita que sejam tomadas medidas específicas e previstos recursos suficientes para 
reduzir a poluição e as capturas acessórias de elasmobrânquios vulneráveis (como o 
galhudo-malhado) e de mamíferos marinhos e que sejam rapidamente intensificados os 
esforços para preservar o ambiente e a biodiversidade em toda a bacia através de 
programas e de orçamentos comuns, utilizando, em particular, os recursos financeiros 
disponíveis no âmbito do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da 
Aquicultura; apela à realização de uma ampla investigação e à elaboração de estimativas 
sobre a poluição por plástico e os efeitos do plástico e de outros poluentes nos 
organismos vivos do mar Negro; apela à medição sistemática da poluição por azoto na 
bacia do mar Negro; solicita, além disso, a realização de estudos em toda a bacia que 
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permitam comparar a composição e a acumulação de lixo marinho nos países e entre 
países;

41. Recorda que os setores da pesca e da aquicultura não contribuem para o aumento da 
temperatura nem para as alterações climáticas, mas sofrem as suas consequências, como 
o aumento da temperatura do ar, que, por sua vez, causa uma subida da temperatura das 
camadas superiores do mar;

42. Apela a que sejam rapidamente criados redes e programas de monitorização capazes de 
medir sistematicamente o estado do ambiente no mar Negro, tal como exigido pela 
Convenção de Bucareste;

43. Salienta a importância de medidas para prevenir a pesca INN; exorta os Estados 
costeiros a adotarem uma atitude mais dura em relação à pesca INN no mar Negro;

44. Exorta os Estados costeiros do mar Negro a investirem na investigação científica e na 
recolha de dados sobre os efeitos das alterações climáticas nos ecossistemas do mar 
Negro e do Baixo Danúbio; recorda que tal deve incluir a concessão de recursos 
suficientes à comunidade científica para que leve a cabo investigações no terreno sobre 
as rotas de migração, a hibernação, a alimentação e a maturação reprodutiva, que 
também afetarão as características e a disponibilidade das unidades populacionais;

45. Salienta que a redução da poluição de origem terrestre é crucial para reduzir a 
eutrofização e a presença de substâncias nocivas que afetam o estado dos recursos 
marinhos vivos;

46. Salienta a importância das áreas marinhas protegidas (AMP) para a preservação da 
biodiversidade e para travar ou inverter a atual perda de ambientes marinhos, e sublinha 
que as AMP se destinam a proteger habitats com grande valor ecológico; frisa que, para 
delimitar estas zonas, são necessários estudos socioeconómicos e soluções 
compensatórias para os membros das comunidades costeiras; considera que a criação de 
uma AMP deve basear-se nos melhores conhecimentos disponíveis e ser feira em 
coordenação com todas as partes interessadas, como as autoridades locais, a 
comunidade científica e as organizações de pescadores;

47. Manifesta grande preocupação com a ameaça real de extinção que pesa sobre as cinco 
espécies de esturjão que restam na bacia do mar Negro e no delta do Danúbio; 
reconhece os esforços envidados pelas autoridades da Bulgária e da Roménia, que 
introduziram uma proibição total da pesca do esturjão no mar Negro em 2008 e no rio 
Danúbio em 2011, proibição essa que foi recentemente prorrogada por 5 anos (até 
2026); congratula-se com os esforços de repovoamento destas zonas com esturjões, que 
foram realizados com o apoio de peritos de entidades não governamentais e estatais, e 
entende que este repovoamento deve ser continuamente monitorizado; considera que 
estes esforços deviam igualmente abranger as instalações aquícolas; insta todos os 
Estados costeiros a introduzirem medidas rigorosas de conservação do esturjão e 
programas de repovoamento para todo o mar Negro;

48. Manifesta preocupação com o facto de a investigação sobre as alterações climáticas e os 
seus efeitos no mar Negro não ser suficiente, e considera que esta investigação 
continuará a ser crucial nos próximos anos; exorta os Estados costeiros a financiarem 
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esta investigação, que se deve debruçar sobre as espécies de peixes (fisiologia, rotas 
migratórias e reprodução) e as mudanças na sua cadeia alimentar que se repercutem nas 
unidades populacionais;

49. Considera que são necessárias medições periódicas da dinâmica das unidades 
populacionais para que seja possível definir medidas de gestão adequadas; recorda que, 
devido à sobrepesca e à pressão antropogénica, as unidades populacionais de espécies 
de interesse económico são mais sensíveis e vulneráveis às alterações climáticas;

50. Exorta as respetivas autoridades de controlo a exercerem um controlo eficaz sobre as 
zonas da rede NATURA 2000 e as AMP do mar Negro;

51. Convida os Estados-Membros a desenvolverem a cultura do esturjão ex situ com vista à 
reconstituição das unidades populacionais locais para fins não comerciais; insta os 
Estados-Membros a preverem programas de reconversão e o acesso a outros meios de 
subsistência para os pescadores de esturjão, com o objetivo de reduzir as capturas 
ilegais;

52. Exorta os Estados-Membros a apoiarem a criação de corredores migratórios que 
permitam que o esturjão e outras espécies migratórias transponham as barragens de 
Porțile de Fier (Portas de Ferro) e de Gabčíkovo;

53. Salienta a necessidade urgente de criar zonas onde as populações selvagens de esturjão, 
de sável e de outras espécies de peixes possam recuperar; exorta as autoridades 
competentes dos Estados-Membros em causa a apresentarem uma proposta nesse 
sentido, que seja benéfica tanto para a preservação da biodiversidade como para a 
gestão das pescas;

54. Convida os Estados-Membros a avaliarem a possibilidade de se tornarem signatários da 
Convenção de Barcelona sobre a Proteção do Meio Marinho e do Litoral do 
Mediterrâneo, a fim de alinhar os objetivos em matéria de proteção das espécies e dos 
habitats nela estabelecidos pelos objetivos da Convenção de Bucareste;

55. Recorda que é necessária mais investigação científica sobre as unidades populacionais 
de alguns moluscos, como a amêijoa branca pé-de-burrinho (Chamalea gallina), a fim 
de melhor cartografar a distribuição da espécie e estudar a possibilidade de a utilizar na 
aquicultura marinha;

56. Convida os Estados costeiros do mar Negro a definirem uma abordagem comum para 
ajudar os cetáceos a atingir níveis de população estáveis e para melhorar o seu estado de 
conservação; apela à adoção de medidas específicas, tais como dispositivos acústicos de 
dissuasão e outros recursos adequados, para melhorar a situação de espécies ameaçadas 
do mar Negro, como os golfinhos;

57. Exorta a Comissão e as autoridades competentes da Bulgária e da Roménia a garantirem 
financiamento para a investigação da situação do sável do mar Negro (Alosa spp.), que 
atualmente figura no anexo V da Diretiva 92/43/CEE (Diretiva Habitats), incluindo 
análises científicas e socioeconómicas que avaliem a necessidade de transferir esta 
espécie para o anexo II ou mesmo para o anexo I da mesma diretiva, se estiverem 
preenchidos os critérios necessários;
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58. Insta a Comissão a avaliar urgentemente a possibilidade de transferir o esturjão, que 
atualmente figura no anexo V da Diretiva Habitats, para o anexo II ou mesmo para o 
anexo I da mesma diretiva;

Ações concretas

59. Exorta a Comissão a avaliar a possibilidade de estabelecer um plano de gestão 
plurianual para o mar Negro, à semelhança dos já adotados para outras bacias 
marítimas;

60. Observa que, todos os anos, na sua comunicação sobre a situação da política comum das 
pescas e na consulta sobre as possibilidades de pesca, a Comissão faz referência à 
sobre-exploração das unidades populacionais no mar Negro; considera, por conseguinte, 
que são necessárias medidas urgentes para melhorar a situação nesta bacia marítima;

61. Exorta a Comissão a fazer uma avaliação da execução da política comum das pescas no 
mar Negro, conferindo especial atenção à forma como os Estados-Membros costeiros 
utilizaram o FEAMP 2014-2020 para garantir uma gestão sustentável das unidades 
populacionais e melhorar a biodiversidade;

°

° °

62. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, aos governos e parlamentos da 
Ucrânia, da Federação da Rússia, da Geórgia e da República da Turquia, à Comissão 
Geral das Pescas do Mediterrâneo, à Organização de Cooperação Económica do Mar 
Negro e à Comissão para a Proteção do Mar Negro contra a Poluição.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Com a adesão da Bulgária e da Roménia à União, em 1 de janeiro de 2007, a legislação da 
União e a política comum das pescas passaram a ser aplicáveis às águas territoriais destes dois 
países. O objetivo pretendido consiste em melhorar o equilíbrio entre a proteção do ambiente 
e da biodiversidade, por um lado, e a manutenção e/ou a criação de meios de subsistência 
económicos, por outro.

As zonas económicas exclusivas da Bulgária e da Roménia representam apenas 15 % das 
águas do mar Negro, o que significa que a parte deste mar sob a jurisdição da União está 
estreitamente ligada a águas exteriores à União. Neste contexto, e a fim de assegurar uma 
gestão eficaz dos recursos haliêuticos, é fundamental prosseguir um diálogo construtivo e 
ativo com todos os demais países costeiros do mar Negro (Turquia, Rússia, Ucrânia e 
Geórgia), bem como com a República da Moldávia, que, embora não seja diretamente 
banhada pelo mar Negro, se insere na sua zona de captação e, por conseguinte, também 
influencia o seu equilíbrio ecológico e o seu desenvolvimento.

Os desafios e as possibilidades do setor da pesca no mar Negro dependem tanto das suas 
características intrínsecas, como da evolução do mercado. Os desafios podem estar 
relacionados com fatores naturais ou com a atividade humana, como a poluição (que afeta o 
mar Negro direta ou indiretamente, através dos cursos de água que nele desaguam), a 
sobre-exploração dos recursos, a introdução de espécies exóticas invasivas, a ausência de uma 
abordagem global para aumentar a visibilidade do setor e a riqueza que gera, a escassez de 
mão de obra no setor e a escassez de recursos (financeiros, materiais e/ou humanos) 
necessários para recolher dados sobre as unidades populacionais de peixes e de espécies não 
piscícolas que evoluem na bacia do mar Negro.

Para analisar os desafios que se colocam ao setor das pescas no mar Negro, é muito 
importante notar que o mar Negro é um mar semifechado e que apenas indiretamente está 
ligado ao oceano pelo mar Mediterrâneo (através do mar de Mármara e do mar Egeu). Em 
consequência, as trocas de água e de substâncias são reduzidas. Além de constituir um perigo, 
nomeadamente para o ambiente, esta situação afeta igualmente os organismos marinhos, 
incluindo as espécies importantes para o setor das pescas. Os resíduos, nomeadamente 
plásticos, mas também os produtos químicos, lançados diretamente no mar ou transportados 
pelos cursos de água que nele desaguam ou pelos seus afluentes, tendem a lá permanecer. 
Segundo o relatório EMBLAS-Plus 2017, que apresenta diferentes indicadores de qualidade 
das águas territoriais dos países costeiros do mar Negro, são os resíduos urbanos, os resíduos 
industriais, o transporte aéreo de longa distância, a agricultura, os portos e as atividades 
marítimas que mais poluem as águas do mar Negro. Importa sublinhar que estes indicadores 
são extremamente preocupantes no que se refere ao estado das águas, em especial na parte 
oriental do mar Negro. Atentas as suas especificidades, para reduzir a poluição marinha é 
necessário identificar todos os poluentes ao longo dos cursos de água que desaguam no mar 
Negro. Embora ainda não haja um consenso científico absoluto em relação ao efeito dos 
microplásticos na saúde das espécies marinhas e, consequentemente, na saúde dos 
consumidores, todas as informações disponíveis sobre as fontes de poluição indicam que não 
há motivos para o ignorar. Pelo contrário, há que envidar todos os esforços para reduzir esta 
poluição a zero.
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Os baixos níveis de salinidade nas camadas superiores do mar Negro, de 17,5 mg/l em média, 
contra uma salinidade média de 35 mg/l nos oceanos, são outra característica importante do 
mar Negro, também explicada pelas limitadas trocas de águas com o oceano. De acordo com 
as estimativas da FAO, a menor salinidade do mar Negro explica uma biodiversidade inferior 
(1 200 espécies) à do Mediterrâneo (quase 7 000 espécies); em contrapartida, devido aos 
maiores aportes de água doce, o fitoplâncton tende a proliferar mais no mar Negro do que no 
mar Mediterrâneo. A densidade do zooplâncton é também relativamente elevada, o que 
oferece boas perspetivas para o desenvolvimento de determinados setores, como a aquicultura 
de espécies capazes de viver e prosperar em águas salobras. Este setor apresenta um forte 
potencial de crescimento nos próximos anos devido aos benefícios sociais, económicos e 
ambientais que pode proporcionar. Os Estados-Membros devem, neste contexto, apoiar o 
empreendedorismo no setor através de programas e medidas específicos, no âmbito do direito 
comunitário e de outros instrumentos jurídicos.

Uma parte significativa da produção do setor das pescas do mar Negro destina-se à 
exportação, pelo que a facilitação do comércio internacional, nomeadamente destes produtos, 
contribuirá para o desenvolvimento do setor. Neste domínio, os Estados-Membros devem 
ajudar as comunidades de pescadores e as respetivas associações a ganhar visibilidade. Para o 
efeito, poderão facilitar a sua participação em exposições internacionais, em missões de 
prospeção ou noutros fóruns. Os pescadores que praticam a pequena pesca devem poder 
aceder mais facilmente ao consumidor final.

O baixo consumo de produtos da pesca e da aquicultura nos dois Estados-Membros da União 
costeiros do mar Negro oferece um importante potencial de crescimento do consumo 
doméstico. Embora os níveis atuais possam ser explicados por fatores económicos, o setor 
pode diversificar os seus produtos e a sua oferta, por exemplo, propondo produtos finais a 
retalho a preços mais acessíveis.

As instituições setoriais responsáveis devem igualmente considerar a realização de campanhas 
destinadas a estimular a procura de produtos da pesca. Este tipo de iniciativas teria um efeito 
positivo no setor das pescas a médio e longo prazo e garantiria a sua sustentabilidade. Para o 
efeito, é importante aumentar a visibilidade da produção setorial e dos benefícios do seu 
consumo.

Do ponto de vista macroeconómico, o setor não tem grande relevância nas economias 
nacionais da Bulgária e da Roménia, mas desempenha um papel fundamental a nível regional 
e local. Além dos postos de trabalho no próprio setor, gera postos de trabalho indiretos 
noutros setores. As interações com, por exemplo, o turismo local, podem ser reforçadas, 
nomeadamente mediante a entrega de produtos da pesca a restaurantes ou a organização de 
exposições, eventos e festivais turísticos.

Há que ter em conta a dimensão e a idade da frota de pesca, mas também a pirâmide etária 
dos pescadores do mar Negro. Uma parte significativa dos navios (cerca de 95 % na Bulgária 
e 86 % na Roménia) são pequenas embarcações que são transmitidos de geração em geração. 
A maior parte dos pescadores são amadores que fazem apenas algumas saídas de pesca por 
campanha/ano. As capturas são geralmente limitadas e destinam-se ao seu consumo pessoal. 
Uma parte da população depende destes meios de subsistência e destas tradições, pelo que a 
pesca artesanal não deve ser desproporcionadamente dificultada por exigências 
economicamente injustificadas e suscetíveis de conduzir à sua extinção.
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É fundamental que os Estados-Membros troquem mais informações e boas práticas sobre a 
utilização e a conservação dos recursos haliêuticos e não haliêuticos do mar Negro. Neste 
contexto, devem ser apoiados os intercâmbios científicos e profissionais com as partes 
interessadas da região, mesmo fora do âmbito dos instrumentos financeiros e do apoio da 
União.

Deve ser prestada a devida atenção à biodiversidade na bacia do mar Negro, em especial aos 
rios que nela desaguam e que são regidos pelo direito da União. O Danúbio, que atravessa o 
território de sete Estados-Membros da UE e de dois outros países, é o cerne deste sistema. 
Com efeito, este rio é uma importante fonte de recursos biológicos para o mar Negro, recursos 
que são parte integrante das pescarias. A pesca do esturjão ao longo do Danúbio e no seu 
estuário, mas também nas águas adjacentes do mar Negro, reveste-se de particular interesse. 
Contudo, devido a uma série de razões antrópicas, esta população está agora seriamente 
ameaçada. A pesca é uma destas ameaças, a par de outras atividades, como a construção de 
barragens ao longo do rio, que impedem o esturjão e outros peixes migratórios de chegar às 
suas zonas de desova tradicionais. Presentemente, a pesca do esturjão está proibida. 
Paralelamente, foram lançadas campanhas de reintrodução de juvenis, mas, dado que o 
esturjão demora vários anos a atingir a maturidade sexual, ainda é difícil avaliar a sua 
eficácia. Atenta esta especificidade biológica da espécie, devem ser consideradas proibições a 
mais longo prazo (nas próximas décadas). Face ao estado crítico das unidades populacionais 
de esturjão, devem ser tomadas medidas radicais com vista à sua conservação, tanto a nível da 
União, como dos Estados-Membros.
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