
 

 

P7_TA(2014)0210 

O setor das pescas europeu e o Acordo de Comércio Livre entre a UE e a 

Tailândia  

Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de março de 2014, sobre a situação e as 

perspetivas futuras do setor das pescas europeu no âmbito do acordo de comércio livre 

entre a União Europeia e o Reino da Tailândia (2013/2179(INI)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 3.º, n.º 5, do Tratado da União Europeia relativo às relações da UE 

com o resto do mundo, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1005/2008 do Conselho, de 29 de setembro de 

2008, que estabelece um regime comunitário para prevenir, impedir e eliminar a pesca 

ilegal, não declarada e não regulamentada1 (o Regulamento INN), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 25 de outubro de 2011, intitulada 

«Responsabilidade social das empresas: uma nova estratégia da UE para o período de 2011-

2014» (COM(2011)0681), 

– Tendo em conta as perguntas escritas E-000618/2013, de 22 de janeiro de 2013, sobre os 

abusos nas cadeias de abastecimento do comércio a retalho, e E-002894/2013, de 13 de 

março de 2013, sobre o acordo de comércio livre com a Tailândia e o trabalho infantil na 

indústria conserveira, bem como as respostas da Comissão às mesmas, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 22 de novembro de 2012, sobre a dimensão externa da 

política comum das pescas2, 

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas e o parecer da Comissão do Comércio 

Internacional (A7-0130/2014), 

A. Considerando que o setor das pescas europeu está a sair de um período de crise que afetou 

os subsetores da captura, da transformação e da aquicultura e que esta situação enfraquece 

drasticamente a sua competitividade, especialmente numa altura em que o mercado global 

está a ser liberalizado, ao mesmo tempo que alguns países em desenvolvimento, cujos 

recursos marinhos são abundantes, começam a surgir como novas potências de pesca; 

B. Considerando que a indústria da pesca e da transformação europeia é essencial para 

assegurar o abastecimento de alimentos aos cidadãos europeus e para apoiar a subsistência 

das regiões costeiras fortemente dependentes destas atividades; que a sobrevivência do setor 

das pescas fica em risco se a UE liberalizar o comércio dos produtos da pesca com os países 

em desenvolvimento que desejam exportar os seus produtos para o interessante mercado 

comunitário, especialmente se lhes for oferecida uma taxa zero; 

                                                 
1 JO L 286 de 29.10.2008, p. 1. 
2 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0461. 



 

 

C. Considerando que a UE é o maior importador mundial de produtos da pesca e que a 

dependência das importações torna o mercado comunitário muito atrativo para os 

exportadores, principalmente quando a procura de produtos da pesca na UE cresce 1,5% 

anualmente; 

D. Considerando que a Tailândia é o maior produtor mundial de conservas de atum, detendo 

46% da produção mundial, e que as suas exportações de conservas de atum para a UE, que 

ultrapassam as 90 000 toneladas anuais, representam quase 20% do total das importações 

comunitárias provenientes de países terceiros, sendo os EUA, a UE e o Japão os principais 

mercados de destino das exportações de produtos da pesca tailandeses; 

E. Considerando que a Tailândia é o maior importador mundial de atum fresco, refrigerado e 

congelado para a sua indústria conserveira; 

F. Considerando que 80% do atum é consumido enlatado e que, de acordo com os últimos 

dados disponíveis da base FISHSTAT da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO), 21% da produção global de conservas e produtos à 

base de atum se realiza na UE, enquanto os 79% restantes são fabricados em países 

terceiros, na sua maioria países em desenvolvimento; 

G. Considerando a importância comercial, económica e estratégica da Tailândia para a UE e as 

vantagens consideráveis deste acordo de comércio livre (ACL) entre a UE e a Tailândia 

para a globalidade da economia da UE; 

H. Considerando que a UE apoia a integração regional entre os países membros da ASEAN 

(Associação das Nações do Sudeste Asiático) e que o ACL com a Tailândia constitui um 

pilar essencial neste processo de integração, cujo objetivo final consiste em celebrar, no 

futuro, um ACL entre regiões;  

I. Considerando que, para a UE, a conclusão de um ACL UE-ASEAN tem sido um objetivo 

prioritário desde 2007, na esperança de incluir a Indonésia, a Malásia, as Filipinas, 

Singapura, a Tailândia, o Brunei e o Vietname; que a falta de progressos nas negociações 

deste acordo regional resultou no início de negociações bilaterais com países membros da 

ASEAN, entre os quais a Tailândia, existindo um compromisso político de concluir o ACL 

num período de dois anos; 

J. Considerando que – incluindo a Tailândia, a Indonésia e as Filipinas na região do Pacífico 

Central e Ocidental – a produção de conservas de atum nesta região representa quase 

metade da produção global; 

K. Considerando que as alterações nos produtores de conservas de atum e na produção de 

lombos se conjugam com a tendência para o abastecimento global a países transformadores 

com baixos custos de produção que estão localizados perto da matéria-prima (por exemplo, 

a Tailândia, as Filipinas, a Indonésia, a Papua-Nova Guiné e o Equador) e que o número de 

países relacionados com a produção e a exportação de conservas de atum está a aumentar; 

L. Considerando que a Tailândia e as Filipinas são os principais países exportadores de 

conservas e produtos à base de atum para a UE, tendo as importações da Tailândia 

aumentado 20%, enquanto as das Filipinas diminuíram 5%; 

M. Considerando que uma redução pautal para as conservas e produtos à base de atum pode 



 

 

afetar as preferências dos países pertencentes ao Grupo de Estados de África, das Caraíbas e 

do Pacífico (ACP) e dos beneficiários do sistema de preferências generalizadas (SPG+), 

segundo o qual os países terceiros beneficiários se comprometem, em troca da obtenção de 

preferências pautais, a cumprir determinadas políticas em matéria de respeito pelos direitos 

humanos, pelo trabalho, pelo ambiente e pela boa governação; 

N. Considerando que a redução pautal também pode implicar uma distorção do mercado 

europeu, uma vez que a maioria da indústria atuneira conserveira da UE se situa em regiões 

altamente dependentes da pesca, tais como a Galiza, a Bretanha francesa, a região 

ultraperiférica dos Açores, o País Basco e a Sardenha; que a indústria atuneira da UE é a 

segunda produtora mundial de conservas de atum, desenvolvendo uma atividade 

fundamental no território da UE desde há muito estabelecida, tanto na criação de valor 

acrescentado como de emprego, assegurando os mais elevados padrões sociais, ambientais e 

higiénico-sanitários;  

O. Considerando que as regras de origem preferenciais têm como principal objetivo estabelecer 

a existência de uma relação económica suficiente entre os produtos importados pela UE e os 

países beneficiários das preferências que a mesma concede, a fim de assegurar que essas 

preferências não sejam indevidamente desviadas em proveito de outros países a quem não 

se destinem; 

P. Considerando que, quando se fala do comércio de produtos da pesca, se está a falar do 

comércio de um recurso natural, cuja sustentabilidade é influenciada por uma grande 

variedade de fatores, incluindo a boa gestão e a exploração sustentável dos recursos 

haliêuticos, o controlo da pesca ilegal, a poluição, as alterações climáticas e a procura no 

mercado; que todos esses fatores externos afetam o comércio internacional de produtos da 

pesca e que, por isso, os produtos da pesca devem ser considerados produtos sensíveis 

suscetíveis de serem objeto de uma proteção especial; 

Q. Considerando que um abastecimento de matéria-prima suficiente e constante é essencial 

para a manutenção e o desenvolvimento económico das empresas de transformação de atum 

da UE; 

R. Considerando que a Organização Mundial do Comércio (OMC) preconiza que o livre 

comércio é um instrumento favorável ao crescimento que visa o desenvolvimento 

sustentável nos seus pilares social, económico e ambiental; 

S. Considerando que, neste contexto, as normas do comércio são um aspeto básico e 

fundamental para assegurar que o comércio é vantajoso e também para concretizar os 

objetivos de proteção da saúde e do ambiente, garantindo a gestão adequada dos recursos 

naturais; 

T. Considerando que a globalização aumentou consideravelmente a quantidade de peixe 

comercializado internacionalmente e que existe uma preocupação generalizada de que 

muitos países produtores não possuem os meios suficientes para gerir e/ou explorar as 

populações de peixes de forma sustentável, garantir um nível de proteção higiénico-sanitária 

adequada, reduzir o impacto ambiental da pesca e da aquicultura e assegurar o respeito 

pelos direitos humanos em geral, bem como promover os direitos laborais e as condições 

sociais em particular; 

U. Considerando que alguns dos parceiros comerciais da UE apresentam deficiências em 



 

 

relação ao desenvolvimento sustentável da pesca nas suas três vertentes: social, económica 

e ambiental; 

V. Considerando que a gestão sustentável das populações de atuns é assegurada pelas cinco 

organizações regionais de pesca (ORP) de atum; que a colaboração internacional entre 

Estados e com as ORP é essencial para garantir a sustentabilidade das populações de atuns; 

W. Considerando que recentemente tanto a OIT como várias ONG denunciaram graves 

deficiências nas condições sociais, de trabalho e de respeito pelos direitos humanos da 

indústria da pesca tailandesa; que os meios de comunicação destacaram, e o Governo da 

Tailândia reconheceu, que um determinado setor da indústria da pesca tailandesa beneficia 

do trabalho forçado de imigrantes que são vítima do tráfico de seres humanos e que duas 

indústrias multinacionais conserveiras de atum tailandesas utilizam mão-de-obra infantil; 

X. Considerando que, de acordo com a FAO, é habitual os barcos de pesca tailandeses serem 

confiscados pelos Estados costeiros vizinhos e os capitães serem acusados de pesca ilegal 

ou de intrusão ilegal na zona económica exclusiva; 

Y. Considerando que, durante o ano de 2013, as autoridades espanholas rejeitaram a descarga e 

a comercialização de atuns provenientes de atuneiros com pavilhão do Gana por estarem 

envolvidos em pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN), dado que não 

cumpriram as medidas de gestão da Convenção Internacional para a Conservação dos 

Tunídeos do Atlântico e que a maioria dos atuneiros contava com a participação de 

empresas privadas da Tailândia; 

Z. Considerando que, nos últimos meses, foram rejeitadas na UE inúmeras remessas de 

conservas de atum importadas da Tailândia devido ao seu tratamento térmico inadequado, 

fundamental para neutralizar os micro-organismos que, de outra forma, podem representar 

um risco para a saúde humana; 

1. Solicita que os produtos da pesca importados da Tailândia, tais como as conservas de atum, 

que são suscetíveis de perturbar a produção e o mercado da UE para estes produtos sejam 

considerados produtos sensíveis; considera, por outro lado, que qualquer decisão relativa ao 

acesso às conservas e aos produtos à base de atum oriundos da Tailândia só deve ser tomada 

após avaliações rigorosas do seu impacto e em estreita colaboração com a indústria, a fim 

de analisar e de avaliar o impacto que um maior acesso pode ter na indústria de 

transformação e na comercialização de produtos do mar na UE; 

2. Solicita que o acesso das conservas e produtos à base de peixe e mariscos tailandeses ao 

mercado da UE continue a estar sujeito à sua pauta atual e fique, portanto, excluído de 

reduções pautais; recomenda o estabelecimento de períodos transitórios longos e 

compromissos de liberalização parcial que incluam a imposição de contingentes para as 

conservas e produtos à base de peixe e mariscos caso sejam estabelecidas reduções pautais, 

a fim de assegurar a competitividade da indústria atuneira comunitária e de preservar a 

atividade e dimensão social fundamentais que desenvolve no território da UE através da 

criação de 25 000 empregos diretos e 54 000 empregos indiretos; 

3. Exige que – se for o caso, e antes de realizar quaisquer concessões pautais ou de aplicar 

qualquer outra legislação – sejam efetuadas avaliações de impacto rigorosas, que analisem e 

avaliem o impacto que estas podem ter na indústria de transformação e comercialização de 

produtos do mar na UE; 



 

 

4. Insta a que, no caso dos produtos da pesca considerados sensíveis, sejam plenamente 

respeitadas, sem exceções, regras de origem estritas, coerentes e firmes, e a que se limite de 

forma estrita a sua acumulação aos produtos que sejam essencialmente transformados na 

Tailândia e não pescados neste país; 

5. Solicita que as importações de conservas de atum e de outros produtos da pesca da 

Tailândia estejam sujeitas, tanto quanto possível, às mesmas condições de concorrência 

aplicáveis aos produtos da pesca da UE; considera que este pedido implica, nomeadamente, 

que o ACL inclua um capítulo ambicioso sobre o comércio e o desenvolvimento 

sustentável, nos termos do qual a Tailândia se comprometa a respeitar, promover e aplicar 

normas laborais reconhecidas a nível internacional, tais como as consagradas nas 

convenções fundamentais da OIT, designadamente sobre o trabalho forçado e as piores 

formas de trabalho infantil; considera, além disso, que o respeito pelos direitos humanos, 

pela proteção do ambiente, pela luta contra a pesca ilegal, não declarada e não 

regulamentada e pela conformidade com as normas da UE em matéria sanitária e 

fitossanitária deve ser imposto de forma rigorosa; considera, neste contexto, que a Comissão 

deve apresentar relatórios periódicos ao Parlamento sobre o cumprimento, pela Tailândia, 

das obrigações supracitadas; 

6. Insta a Comissão a assegurar que o Regulamento INN seja eficazmente aplicado e que as 

negociações do ACL resultem numa referência explícita ao Regulamento INN no corpo do 

texto do acordo; 

7. Considera que a melhor forma de garantir a cooperação total da Tailândia no combate à 

pesca INN é incluir no texto do ACL uma referência explícita ao Regulamento INN; 

8. Solicita a inclusão no ACL da exigência do cumprimento das convenções da Organização 

Internacional do Trabalho, bem como de maior transparência, controlo, fiscalização e 

rastreabilidade no setor das pescas tailandês, de modo a permitir a monitorização das 

atividades de pesca; 

9. Insiste em que seja garantida a rastreabilidade dos produtos enquanto elemento essencial de 

proteção da saúde humana e de proteção do ambiente, bem como enquanto fator 

fundamental e instrumento básico de controlo da pesca ilegal; 

10. Exige que o ACL mantenha a coerência com as restantes políticas comunitárias, assim 

como com a promoção de estratégias de responsabilidade social das empresas; solicita o 

estabelecimento de cláusulas de salvaguarda; 

11. Salienta que a decisão do Parlamento de aprovar o ACL deve ter em conta o resultado 

global das negociações, incluindo as relativas ao setor das pescas; 

12. Pede reciprocidade no acesso aos mercados e a eliminação de qualquer tipo de 

discriminação no âmbito do setor dos serviços; 

13. Manifesta o desejo de que a Tailândia, na qualidade de maior exportador mundial de 

conservas de atum, participe e colabore com as três ORP atuneiras da região, ou seja, a 

Comissão Interamericana do Atum Tropical, a Comissão das Pescas do Pacífico Ocidental e 

Central e a Organização Regional de Gestão das Pescas para o Pacífico Sul, bem como com 

a ORP atuneira do Índico, de que é membro; 



 

 

14. Defende a existência de uma política de conservação e gestão sustentável dos recursos 

haliêuticos; 

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 

 

 


