
AD\1229314PT.docx PE662.092v03-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão das Pescas

2020/2276(INI)

21.4.2021

PARECER
da Comissão das Pescas

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional

sobre Uma Nova Abordagem da Estratégia Marítima para a Região Atlântica
(2020/2276(INI))

Relator de parecer: Pierre Karleskind



PE662.092v03-00 2/7 AD\1229314PT.docx

PT

PA_NonLeg



AD\1229314PT.docx 3/7 PE662.092v03-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão das Pescas insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, competente quanto à 
matéria de fundo a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Lamenta a ausência quase total na estratégia dos setores da pesca e da aquicultura, 
embora estes setores sejam verdadeiramente estruturantes para toda a fachada 
atlântica, assegurem a criação de atividade económica e de emprego, moldem as 
nossas regiões costeiras e contribuam para lutar contra o declínio demográfico; insta a 
Comissão a rever o texto atual e a adaptar a estratégia proposta de modo a incluir os 
dois setores, tendo em conta as graves deficiências identificadas, bem como a incluir 
medidas destinadas a combater os impactos da pandemia relacionados com a alteração 
da procura dos consumidores, o acesso ao mercado, as questões de segurança e o 
transporte tendo em conta as restrições fronteiriças; salienta, a este respeito, a 
importância de alinhar os esforços da Comissão e dos Estados-Membros no sentido de 
melhorar a saúde e a gestão dos oceanos, bem como a gestão sustentável dos seus 
recursos;

2. Salienta que, no que se refere à pesca, apenas se faça referência à «pesca de lixo» e 
que, embora seja importante que os pescadores participem na despoluição dos 
oceanos, é imperativo ter em conta o impacto socioeconómico e ambiental deste setor; 
frisa que a pesca, enquanto atividade mais antiga da economia azul, desempenha um 
papel importante no desenvolvimento da economia circular e que deve ser tida em 
conta com vista a promover uma estratégia que garanta a sustentabilidade permanente 
do setor das pescas, tirando partido dos seus pontos fortes;

3. Salienta a importância dos pescadores na despoluição dos oceanos, uma vez que 
recolhem lixo marinho; observa, porém, que esta questão deve ser abordada, antes de 
mais, em terra e através da redução dos resíduos na sua origem;

4. Deplora que a avaliação da primeira estratégia para a região atlântica não tenha tido 
em conta os setores da pesca e da aquicultura, embora estes setores constassem da 
estratégia;

5. Salienta a importância da cooperação entre a Comissão, os países costeiros do 
Atlântico e as agências para proteger as unidades populacionais de peixes, alcançar o 
rendimento máximo sustentável e pôr termo à sobrepesca;

6. Observa que a saída do Reino Unido da União Europeia irá alterar profundamente o 
funcionamento das nossas atividades no oceano Atlântico e as dinâmicas criadas ao 
longo do tempo na região; salienta que a Reserva de Ajustamento ao Brexit seria um 
instrumento importante nesta transição; lamenta que o orçamento afetado a essa 
reserva, destinado a cobrir as perdas no setor das pescas causadas pela saída do Reino 
Unido, seja completamente insuficiente e que os critérios de repartição propostos pela 
Comissão não tratem de igual forma todos os segmentos afetados;

7. Congratula-se, no contexto das perturbações causadas pela saída do Reino Unido da 
UE, com o objetivo de promover as ligações de transporte marítimo de curta distância 
no Atlântico para uma melhor integração da Irlanda;
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8. Insta a Comissão a envidar todos os esforços para incluir o Reino Unido e as suas 
agências relevantes no processo de execução da Estratégia Marítima na Região 
Atlântica, com base na história de boa cooperação neste domínio;

9. Observa que, para que a estratégia seja verdadeiramente eficaz, é necessário reforçar o 
papel das regiões e dos poderes locais, em particular das regiões ultraperiféricas, 
porque é nestas regiões que se encontra uma parte significativa da biodiversidade 
europeia e porque essas regiões dependem, em grande medida, da economia azul para 
a sua sustentabilidade social e económica;

10. Considera que a estratégia para a região atlântica se deve articular com a Estratégia do 
Prado ao Prato e a Estratégia para a Biodiversidade, a fim de garantir que estas 
funcionem em sinergia; observa que os setores da pesca e da aquicultura 
desempenham um papel fundamental no fornecimento de alimentos saudáveis com 
uma pegada de carbono pequena e que a interligação da estratégia para a região 
atlântica com as outras duas estratégias é essencial; considera, a este respeito, que é 
necessário analisar o impacto global dessas estratégias na região atlântica, tanto do 
ponto de vista ambiental, como social e económico, para que essas estratégias 
contribuam para impulsionar um setor da pesca e da aquicultura forte, próspero, 
sustentável e resistente a ameaças como as alterações climáticas;

11. Salienta que as alterações climáticas estão a modificar cada vez mais a distribuição, a 
produtividade e a composição das espécies de toda a cadeia de vida marinha e da 
estrutura de produção; sublinha que as alterações climáticas têm impactos interligados 
sobre os oceanos, os estuários e as pradarias de ervas marinhas, que são habitats e 
zonas de reprodução de peixes; observa que os cientistas têm vindo a sugerir que o 
efeito mais notável das alterações climáticas será a expansão para os polos das 
espécies marinhas; salienta que, em conformidade com o Acordo de Paris sobre o 
Clima de 2015, a estratégia 2.0 se deve centrar na necessidade de respostas 
transatlânticas eficazes e progressivas às alterações climáticas, através de medidas de 
atenuação e adaptação, em particular para fazer face aos novos desafios que se 
colocam à gestão das pescas e às cadeias de abastecimento;

12. Recorda que o setor das pescas desempenha um papel central nas economias de ambos 
os lados do Atlântico, pelo que é fundamental realizar progressos conjuntos em 
matéria de pesca sustentável e de políticas comerciais que contribuam para combater a 
pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, criar condições de concorrência 
equitativas para os operadores e impedir o acesso ao mercado de produtos do mar de 
origem não sustentável;

13. Congratula-se com a referência feita no plano de ação à cartografia e à preservação das 
zonas húmidas costeiras no âmbito do objetivo 6 de criar «zonas costeiras mais 
resilientes»; insta a Comissão a assegurar que essas zonas disponham de planos de 
gestão eficazes;

14. Recorda, a esse respeito, que as áreas marinhas protegidas não só protegem os 
ecossistemas marinhos, mas também desempenham um papel na atenuação das 
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alterações climáticas e na adaptação às mesmas, contribuindo para oceanos saudáveis 
e resilientes; reitera o apelo da Comissão, incluído na sua Estratégia para a 
Biodiversidade 2030, de proteger, pelo menos, 30 % da zona marítima da UE, 
nomeadamente através de zonas de recuperação de unidades populacionais de peixe, 
tal como previsto no âmbito da política comum da pesca, e de zonas onde as técnicas 
de pesca e as atividades económicas mais destrutivas sejam restringidas, e de ter um 
nível elevado de proteção de, pelo menos, 10 % das águas da UE;

15. Lamenta que o Plano de Ação 2.0 e os seus pilares não façam qualquer referência à 
implementação da abordagem ecossistémica à gestão do meio marinho, tal como 
exigido pela Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, e considera que essa abordagem 
deve ser aplicada em todas as atividades que façam parte da economia azul;

16. Salienta que o litoral atlântico oferece oportunidades a outros setores com elevado 
potencial, como as energias oceânicas renováveis, a investigação, a construção naval, 
o turismo de pesca e as rotas gastronómicas ligadas às zonas costeiras com produtos de 
qualidade e cadeias de valor curtas; sublinha a importância da cooperação entre os 
países costeiros atlânticos em matéria de investigação e desenvolvimento sustentável 
no domínio das energias renováveis; congratula-se, a este respeito, com os aspetos 
ambientais da estratégia, incluindo a criação de uma rede de portos ecológicos e o 
desenvolvimento sustentável de energias renováveis;

17. Lamenta que não tenha sido atribuído qualquer financiamento à execução da 
estratégia; considera que, uma vez revista, esta deve dispor de um orçamento 
adequado;

18. Salienta a importância de um ordenamento eficaz do espaço marítimo e de uma 
participação inclusiva da comunidade no desenvolvimento da economia azul, na 
proteção do ambiente marinho e no desenvolvimento industrial no mar de novos 
setores; frisa que a expansão das atividades deve ser compatível com o princípio da 
precaução e com a necessidade de realizar avaliações de impacto socioeconómico, 
nomeadamente em atividades tradicionais como a pesca.



PE662.092v03-00 6/7 AD\1229314PT.docx

PT

INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO
NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Data de aprovação 19.4.2021

Resultado da votação final +:
–:
0:

25
0
3

Deputados presentes no momento da 
votação final

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun 
Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe 
Ferrandino, Søren Gade, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre 
Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace 
O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie 
Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Emma Wiesner

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Benoît Biteau, Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino 
Grant, Petros Kokkalis, Gabriel Mato, Nuno Melo



AD\1229314PT.docx 7/7 PE662.092v03-00

PT

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL
NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

25 +
ECR Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

PPE François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Nuno Melo, Francisco José Millán 
Mon, Annie Schreijer-Pierik

Renew Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Emma Wiesner

S&D Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel 
Pizarro

The Left Manuel Bompard, Petros Kokkalis

Verts/ALE Benoît Biteau, Rosa D'Amato, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

0 -

3 0
ID Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções


