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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

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»
(2019/2162(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE) e os artigos 
11.º e 191.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1380/2013 relativo à política comum das 
pescas,

– 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 marinho (Diretiva-Quadro Estratégia Marinha),

– 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 e a Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativa à conservação das aves selvagens,

– Tendo em conta a Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030, definida na 
Comunicação da Comissão, de 20 de maio de 2020, intitulada «Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2030 - Trazer a natureza de volta às nossas vidas» 
(COM(2020)0380),

– Tendo em conta o Relatório de Avaliação Global de 2019 da Plataforma 
Intergovernamental Científica e Política sobre a Biodiversidade e os Serviços 
Ecossistémicos (IPBES),

– Tendo em conta a Resolução da União Internacional para a Conservação da Natureza 
(UICN), de 2016, sobre um aumento das áreas marinhas protegidas para uma 
conservação eficaz da biodiversidade marinha,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de janeiro de 2020, sobre a 15.ª reunião da 
Conferência das Partes (COP15) na Convenção sobre Diversidade Biológica1,

– Tendo em conta o Relatório do Banco Mundial, de 2017, intitulado «The sunken 
billions revisited: Progress and Challenges in Global Marine Fisheries» (Um regresso 
aos milhares de milhões submersos: Progressos e desafios da pesca marinha mundial),

– Tendo em conta o Relatório da Comissão, de 1 de outubro de 2015, sobre os progressos 
no estabelecimento de zonas marinhas protegidas, em conformidade com o artigo 21.º 

1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0015.
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da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM) (COM(2015)0481),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A9-0000/2020),

A. Considerando que a política comum das pescas (PCP) se destina a garantir que as 
atividades de pesca e aquicultura sejam ambientalmente sustentáveis a longo prazo e a 
restabelecer progressivamente e manter as populações de peixes acima dos níveis de 
biomassa que possam gerar o rendimento máximo sustentável (RMS);

B. Considerando que o objetivo da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM) é 
proteger e preservar o meio marinho, prevenir a sua deterioração e restabelecer os 
ecossistemas marinhos e atingir um bom estado ambiental nas águas marinhas da UE 
até 2020;

C. Considerando que as medidas de gestão das pescas adotadas no âmbito da PCP 
começam a dar frutos, dado que o número de unidades populacionais de peixes 
exploradas a níveis sustentáveis está a aumentar, permitindo rendimentos mais altos em 
relação a unidades populacionais que até recentemente eram sobre-exploradas;

D. Considerando que cerca de 38 % das unidades populacionais do Atlântico Nordeste e 
cerca de 92 % das do Mediterrâneo ainda são sobre-exploradas, de acordo com o 
Comité Científico, Técnico e Económico das Pescas (CCTEP), apesar da obrigação 
legal de cessar a sobrepesca até 2020;

E. Considerando que a pesca ao nível do rendimento máximo económico (RME) 
representa o nível de capturas que maximiza os benefícios sociais, ambientais e 
económicos para a sociedade, o que melhora a resiliência do setor;

F. Considerando que a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) 
preconiza que pelo menos 30 % dos habitats marinhos sejam transformados, até 2020, 
numa rede de áreas marinhas protegidas de alta proteção, entre outras medidas de 
conservação eficientes baseadas numa área, com o objetivo de não existirem atividades 
extrativas em, pelo menos, 30 % do oceano;

G. Considerando que a Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030 preconiza um 
objetivo juridicamente vinculativo que consiste em proteger pelo menos 30 % da zona 
marítima da UE e que 10 % da zona marítima da UE seja estritamente protegida;

H. Considerando que a perda de biodiversidade marinha tem um impacto socioeconómico 
no setor das pescas, nas comunidades costeiras e na sociedade em geral, pelo que deve 
ser evitada; que a reconstituição das populações de peixes traria maiores benefícios 
económicos do que o estado atual das populações de peixes marinhos, de acordo com o 
Banco Mundial;

I. Considerando que existe um forte consenso científico sobre o facto de que as áreas 
marinhas protegidas são benéficas para as pescas, devido ao seu efeito indireto e aos 
seus efeitos positivos em matéria de recrutamento;
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Melhorar a gestão das pescas para acabar com a sobrepesca

1. Reitera o seu apelo à plena aplicação da PCP, com o objetivo de restabelecer e manter 
as unidades populacionais de peixes acima dos níveis de biomassa que podem gerar o 
RMS;

2. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reforçar a cobertura científica, com o 
objetivo de que 100 % das unidades populacionais de peixes exploradas nas águas 
europeias sejam avaliadas, o mais tardar, até 2025 e o RMS possa ser calculado para 
todas estas unidades populacionais;

3. Insta a Comissão a reforçar a aplicação da abordagem ecossistémica em relação à gestão 
das pescas, para minimizar os impactos negativos nos ecossistemas marinhos, nas 
unidades populacionais e na sociedade;

4. Exorta a Comissão a continuar a apoiar os planos para melhorar a seletividade e a ter 
em conta os resultados de estudos que demonstram os impactos negativos de técnicas de 
pesca como as artes de pesca em contacto com o fundo ou os dispositivos de 
concentração de peixes (DCP), limitando fortemente a sua utilização;

5. Considera que a UE deve ir além das atuais práticas de gestão das pescas e promover 
uma transição para uma pesca de baixo impacto, para reconstituir as unidades 
populacionais de peixes e restabelecer os ecossistemas marinhos;

6. Considera que o RMS não deve ser o único indicador relativo à gestão das pescas da UE 
e que o rendimento máximo económico (RME) também deve ser utilizado;

7. Exorta a Comissão a pedir progressivamente aconselhamento científico sobre o RME, a 
começar pelas unidades populacionais mais importantes;

8. Exorta a Comissão a propor progressivamente TAC que sejam fixados ao nível do 
RME, objetivo a visar a longo prazo para todas as unidades populacionais e até 2030 
para 30 % dos TAC;

Alargar a rede de áreas protegidas e melhorar a sua gestão

9. Salienta que, se a União Europeia realizou progressos e cumpriu o objetivo de designar 
10 % de áreas protegidas nas águas da Europa, a rede de áreas marinhas protegidas está 
longe de ser completamente efetiva e só uma parte muito pequena das áreas marinhas 
protegidas existentes tem um plano de gestão e medidas de proteção;

10. Congratula-se com a proposta da Comissão, na sua Estratégia para a Biodiversidade 
2030, de proteger pelo menos 30 % da zona marítima da UE;

11. Insta a que metade dessa zona, ou seja, 15 % das águas europeias, beneficie de um alto 
nível de proteção, incluindo aqui zonas em que todas as capturas e qualquer atividade 
económica são proibidas (zonas de não captura), zonas em que só são proibidas as 
técnicas de pesca mais destrutivas, como as artes de pesca em contacto com o fundo, e 
zonas de recuperação de unidades populacionais, tal como previsto na PCP;
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12. Insta os Estados-Membros a continuar a designar áreas marinhas protegidas ao abrigo 
da Diretiva Aves, da Diretiva Habitats e da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, para 
alcançar esses objetivos;

13. Insta a que as áreas marinhas protegidas sejam estabelecidas como uma rede coerente de 
áreas ligadas, incluindo zonas de alto-mar e de profundidade; recorda a obrigação de 
cessar a pesca com artes de pesca em contacto com o fundo abaixo de 400 m nas zonas 
onde existem ou são suscetíveis de existir ecossistemas marinhos vulneráveis (EMV);

14. Insta a Comissão a definir orientações sólidas sobre a gestão das áreas marinhas 
protegidas para os Estados-Membros e a estabelecer uma classificação das áreas 
marinhas protegidas que tenha em conta a sua fase de estabelecimento, os planos de 
gestão e os benefícios ecossistémicos, tendo por base as orientações existentes, como as 
normas mundiais da UICN;

15. Insta os Estados-Membros a definir planos de gestão mais sólidos e eficazes para as 
áreas marinhas protegidas existentes e a estabelecer medidas de controlo mais rigorosas, 
para garantir que as áreas marinhas protegidas sejam respeitadas, nomeadamente através 
da participação do setor das pescas;

16. Reconhece que o êxito das áreas marinhas protegidas e das outras áreas protegidas 
assenta no facto de elas serem aceites e acolhidas pelos pescadores, comunidades 
costeiras e demais intervenientes; insta, por conseguinte, à inclusão do setor das pescas, 
incluindo a sua componente artesanal, assim como os demais intervenientes relevantes, 
na conceção, gestão e monitorização das áreas marinhas protegidas;

17. Salienta a importância de uma abordagem abrangente e coerente ao estabelecer as áreas 
marinhas protegidas, não só limitando as atividades de pesca comercial, mas também 
controlando outras atividades, como a prospeção e exploração de combustíveis fósseis, 
a exploração mineira, a aquicultura em larga escala, a dragagem, os transportes e a 
pesca recreativa;

18. Convida os Estados-Membros a alargar a rede de zonas de recuperação de unidades 
populacionais de peixes no âmbito da PCP;

Controlar os outros fatores ambientais que ameaçam a recuperação das unidades 
populacionais

19. Salienta que uma atuação rápida e forte para combater as alterações climáticas é 
essencial para a preservação de populações de peixes saudáveis e, por conseguinte, para 
a continuidade das atividades de pesca e para a segurança alimentar a longo prazo;

20. Salienta que a reconstituição das unidades populacionais de peixes exige também o 
controlo de outros efeitos antropogénicos, como o empobrecimento de oxigénio e a 
acidificação, assim como várias fontes de poluição que afetam a reconstituição das 
unidades populacionais de peixes, como os nitratos, as águas residuais, os adubos, os 
pesticidas, os produtos químicos tóxicos, a poluição provocada pela atividade industrial 
e o turismo de massas, os resíduos da aquicultura, a poluição por plásticos e 
microplásticos, os protetores solares, as hormonas, a poluição sonora, os derrames de 
petróleo e as artes de pesca perdidas ou descartadas;
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21. Solicita à Comissão que tenha em consideração e responda a estes pedidos no seu novo 
plano de ação para preservar os recursos haliêuticos e proteger os ecossistemas 
marinhos, que tenciona apresentar até 2021, assim como em todas as propostas 
legislativas que vão ser apresentadas;

°

° °

22. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O ano de 2020 deveria ser aquele em que devia ser alcançado um bom estado ecológico do 
meio marinho e em que todas as unidades populacionais de peixes deviam ser exploradas a 
níveis sustentáveis. As medidas adotadas no âmbito da política comum das pescas (PCP) 
começam a dar frutos e o número de unidades populacionais de peixes exploradas a níveis 
sustentáveis aumenta, permitindo aumentar os rendimentos de determinadas espécies que 
estavam ameaçadas até há pouco. No entanto, os objetivos fixados pela Diretiva-Quadro 
Estratégia Marinha e pela PCP não foram alcançados. Dada a dimensão do desafio e os novos 
perigos decorrentes das alterações climáticas, uma lógica só de preservação dos recursos e de 
preservação do ambiente já não é suficiente, é necessário avançar para uma lógica de 
reconstituição e de reparação. 

Um dos principais objetivos da política comum das pescas desde 2013 é o de pôr termo à 
sobrepesca de todas as unidades populacionais europeias e aplicar o objetivo do rendimento 
máximo sustentável em relação às taxas de exploração das unidades populacionais até 2020. 
Segundo o Comité Científico, Técnico e Económico das Pescas (CCTEP), 38 % das unidades 
populacionais do Atlântico Nordeste e 92 % das unidades populacionais mediterrânicas 
continuam a ser sobre-exploradas. É necessário aplicar completamente a PCP e devem ser 
tomadas medidas suplementares.

Apesar do trabalho considerável realizado pelo Conselho Internacional de Exploração do Mar 
(CIEM), nem todas as unidades populacionais beneficiam da avaliação científica necessária 
para calcular o rendimento máximo sustentável (RMS). A ausência de dados científicos 
suficientes e a falta de recursos para analisar estes dados são frequentemente utilizadas como 
argumento para justificar a ausência de um total admissível de capturas (TAC) e de quotas 
para certas espécies, nomeadamente no Mediterrâneo. É necessário que a Comissão Europeia 
e os Estados-Membros reforcem a cobertura científica, com o objetivo de que 100 % das 
unidades populacionais das águas europeias sejam avaliadas, o mais tardar, até 2025, e o 
RMS possa ser calculado para todas estas unidades populacionais. Não é aceitável que 
continuem a ser pescadas espécies para as quais não existem dados suficientes, pondo em 
risco estas espécies.

Por outro lado, se o RMS permite uma estabilização das unidades populacionais, esta 
abordagem não é, por si só, suficiente para reconstituir as unidades populacionais de peixes de 
forma sustentável. Os cientistas desenvolveram outro indicador, o rendimento máximo 
económico. Enquanto o RMS visa obter as capturas sustentáveis mais elevadas possíveis, o 
rendimento máximo económico (RME) visa pescar abaixo deste nível, o que permitiria 
também melhorar a resiliência das unidades populacionais de peixes. O Relatório Especial do 
Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (PIAC) sobre os oceanos e a 
criosfera destacou os impactos das alterações climáticas nos mares e nos peixes. Neste 
contexto e para garantir a segurança alimentar a longo prazo, é importante manter uma certa 
margem que permita às espécies resistir aos efeitos das alterações climáticas, reduzindo 
simultaneamente o consumo de combustível. Pescar de acordo com o RME, ao nível a que o 
benefício económico para o pescador é maior, melhora também a resiliência económica do 
setor. O RME, já aplicado às unidades populacionais geridas exclusivamente pela Islândia, 
permite assegurar um melhor rendimento aos pescadores e poderia contribuir para a 
reconstituição das unidades populacionais mais ameaçadas. A Comissão deve lançar um 
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pedido de parecer científico relativo ao RME e fixar os TAC a este nível.

A melhoria da seletividade pode também trazer progressos importantes. A investigação para 
desenvolver técnicas de pesca com menos impacto no meio marinho deve prosseguir e a 
União Europeia deve apoiar esta investigação. Muitos estudos mostram o impacto destrutivo 
de determinadas técnicas, como, por exemplo, a utilização de artes de pesca em contacto com 
o fundo ou os dispositivos de concentração de peixes (DCP). A sua utilização deve ser 
estritamente limitada. Se o aparecimento de DCP ecológicos ou biodegradáveis pode ser uma 
solução para a questão da poluição provocada pelos DCP, a sua utilização não pode ser uma 
solução a longo prazo, dada a natureza não seletiva desta técnica.

A pesca artesanal de pequena escala utiliza desde há muito técnicas menos nocivas. Esta 
pequena pesca local de pequena escala, que cria muitos postos de trabalho, que oferece 
produtos de grande qualidade, que é mais ecológica, representa o futuro da pesca europeia. 
Deve ser protegida pela nossa regulamentação e receber uma parte justa dos TAC e das quotas 
atribuídas a cada Estado.

As medidas de gestão da pesca não podem, por si só, responder ao desafio da preservação dos 
oceanos. Tal como previsto pela política comum das pescas, as chamadas medidas espaciais, 
como as áreas marinhas protegidas ou as zonas de recuperação de unidades populacionais, 
podem permitir ajudar a reconstituir as unidades populacionais de peixes, protegendo 
simultaneamente a biodiversidade marinha.

Os instrumentos previstos pela PCP, pela Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, pela Diretiva 
Habitats e pela Diretiva Aves ou pela legislação nacional são pouco ou mal executados e 
carecem de articulação. Alguns, como as zonas de recuperação de unidades populacionais, 
previstas no artigo 8.º da PCP, raramente são utilizados. As diferentes administrações que 
gerem estes instrumentos nem sempre são as mesmas. É necessário reforçar as ligações entre 
estes diferentes instrumentos.

A Convenção sobre a Biodiversidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas previam que 10 % das águas mundiais fossem protegidas até 2020. A União 
Europeia atingiu este objetivo em 2017, pelo menos no papel. Os cientistas e a União 
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) recomendam que 30 % das águas 
sejam protegidas até 2030. Este pedido foi acolhido pelo Parlamento Europeu em várias 
resoluções e, depois, pela Comissão Europeia na Estratégia de Biodiversidade da UE para 
2030. Este objetivo deve agora ser consagrado no direito europeu, tornar-se juridicamente 
vinculativo, para produzir efeitos.

No entanto, é importante analisar o que está por trás destes 10 ou 30 por cento de áreas 
marinhas protegidas. Vários estudos mostram que muitas áreas marinhas protegidas não têm 
nem planos de gestão nem medidas eficazes. Esta situação não deve continuar. A Comissão e 
os Estados-Membros devem fazer com que todas as áreas marinhas protegidas existentes 
tenham planos de gestão eficazes. 

Para atingir o objetivo de um bom estado ecológico dos mares, é importante que, nestes 30 % 
de áreas protegidas, 15 % das águas europeias beneficiem de um alto nível de proteção. As 
áreas marinhas protegidas de alto nível incluem as zonas em que são proibidas todas as 
capturas e todas as atividades económicas, mas também as zonas de recuperação de unidades 
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populacionais previstas pela PCP e as zonas em que só as técnicas de pesca mais 
problemáticas são proibidas, em função das características locais e do período do ano. As 
zonas degradadas que sofreram da destruição do ambiente no passado devem ser restauradas. 
Para garantir a boa execução das medidas propostas ao longo do tempo, os progressos 
realizados deverão ser examinados a intervalos predefinidos.

Nestas áreas altamente protegidas, é importante alargar a reflexão para além da pesca, pondo 
em prática medidas para limitar os outros impactos negativos provocados pelas atividades 
económicas como os transportes, a produção de energia, a extração de minerais e de energias 
fósseis, o turismo de massas, a dragagem ou a aquicultura intensiva, mas também para limitar 
as fontes de poluição exteriores.

Muito poucas zonas de recuperação de unidades populacionais foram estabelecidas desde a 
sua criação em 2014. No entanto, zonas de recuperação de unidades populacionais como a de 
«Jabuka/Pomo Pit», estabelecida em 2017 pela Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo 
(CGPM), já estão a dar frutos. Num lugar estratégico de reprodução de algumas espécies, 
incluindo a pescada, ela permitiu reconstituir as unidades populacionais desta espécie, o que é 
visível fora da área protegida, e conquistou o apoio dos pescadores locais. 

Outros casos de áreas marinhas protegidas, inicialmente criadas para proteger espécies 
precisas, tiveram efeitos positivos nas populações de peixes. Na Suécia, uma parte da reserva 
Åsvikelandet-Kvädö (Natura 2000, zona SE0230138) está interdita à pesca desde 1979, para 
proteger a águia-rabalva. Isto fez aumentar o número e o tamanho dos peixes predadores 
(lúcio, percas, etc.) nas costas vizinhas do Báltico.

A aceitação das áreas marinhas protegidas pelos pescadores é um elemento fundamental para 
o seu êxito. É essencial incluir os pescadores na preparação e na gestão das áreas protegidas. 
Os pescadores podem também ter um papel no acompanhamento e controlo das áreas 
marinhas protegidas, paralelamente à generalização do VMS (sistema de monitorização de 
navios) e ao reforço dos controlos no local.

É importante que os recursos do atual e do futuro FEAMP sejam mobilizados prioritariamente 
para o estabelecimento destas áreas marinhas protegidas de alto nível, para a formação das 
partes interessadas e para a gestão e o controlo dessas áreas.

Por último, é importante melhorar o conhecimento do impacto das diferentes fontes de 
poluição na fauna e flora marinhas e tomar medidas adequadas para as minimizar. Em 
especial, o relatório convida a Comissão a debruçar-se sobre a questão da poluição por 
nitratos, nomeadamente nos mares parcialmente fechados, o tratamento das águas residuais, 
os produtos fitossanitários utilizados na agricultura, as poluições de origem industrial, a 
poluição por plásticos e microplásticos, as pontas de cigarro, os protetores solares ou as 
hormonas.

Este conjunto de medidas de gestão e de medidas técnicas, espaciais e ambientais permitirão 
não só atingir os objetivos ambientais da União no quadro de uma abordagem ecossistémica 
(preservação e regeneração da flora marinha, das espécies de aves, etc.), mas também 
melhorar a saúde das unidades populacionais de peixes e beneficiar o setor das pescas a longo 
prazo.


