
AD\647591PT.doc PE 378.750v02-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão das Pescas

2006/2233(INI)

25.1.2007

PARECER
da Comissão das Pescas

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre "Travar a perda de biodiversidade até 2010"
(2006/2233(INI))

Relator de parecer: Ioannis Gklavakis



PE 378.750v02-00 2/5 AD\647591PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\647591PT.doc 3/5 PE 378.750v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão das Pescas insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta a importância da implementação da Política Comum da Pesca (PCP) reformada, 
uma vez que prevê a gestão sustentável dos recursos haliêuticos e desencoraja a 
sobrepesca, que constitui uma ameaça para a vida marinha;

2. Sublinha a importância da proposta de directiva “Estratégia para o Meio 
Marinho”(COM(2005)0505) e relembra a necessidade de os Estados-Membros  
elaborarem planos nacionais direccionados para a preservação dos recursos bióticos e 
abióticos associados ao ambiente marinho;

3. Considera fundamental a promoção de acordos e planos de acção concertados entre a UE 
e países terceiros com vista à preservação de áreas marinhas comuns;

4. Congratula-se com a intenção da Comissão de implementar uma Política Marítima 
Comum assente numa abordagem holística para os oceanos e chama a atenção para a 
necessidade de preservação ambiental e ecológica dos oceanos como garantia para o 
desenvolvimento económico de sectores como a pesca, o turismo e outros;

5. Insta a Comissão a elaborar um plano de acção concreto contra a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada (IUU), que constitui uma ameaça capital para a 
reconstituição dos stocks de peixes;

6. Relembra a importância do Sétimo Programa-Quadro de actividades em matéria de 
investigação e a necessidade de encarar a pesca e a exploração sustentada dos oceanos 
como uma prioridade estratégica para a preservação do meio marinho;

7. Insta a Comissão a rever os planos de gestão e recuperação aplicados a algumas espécies 
de peixes, muitas vezes desajustados em relação à correcta monitorização das mesmas; 
exorta a Comissão a aplicar medidas mais específicas compatíveis com as artes e os 
métodos de pesca utilizados nas áreas biogeográficas em questão;

8. Considera que a promoção de métodos de pesca selectivos é prioritária, pois contribuirá 
para a sustentabilidade da pesca e também para a manutenção da biodiversidade, 
reduzindo as capturas acessórias;  

9. Insta a Comissão a fiscalizar melhor o cumprimento das leis comunitárias associadas ao 
combate da poluição e da degradação dos ecossistemas marinhos;

10. Congratula-se com a proposta iniciativa da UE e dos Estados-Membros de incluírem os 
ecossistemas marinhos e fluviais na rede de zonas protegidas NATURA 2000 e solicita 
que seja dada uma ênfase especial às zonas de reprodução dos stocks de peixes;

11. Solicita à Comissão que alargue a rede NATURA 2000 aos dez Estados-Membros que 
aderiram à UE em 2004, bem como à Bulgária e à Roménia, visto que, na sequência da 
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adesão destes últimos, o Mar Negro passou a fazer parte das águas comunitárias;

12. Manifesta a sua inquietação face às eventuais repercussões sobre a biodiversidade da 
introdução de espécies exóticas e da a eventual evasão de peixes geneticamente 
modificados para os ecossistemas marinhos e convida a Comissão a aprofundar a análise 
dos riscos inerentes a estes fenómenos;

13. Manifesta a sua inquietação face à possibilidade de fuga de peixes geneticamente 
modificados para os ecossistemas marinhos e à eventualidade do seu cruzamento com 
espécies locais, o que pode perturbar a biodiversidade desses ecossistemas; solicita à 
Comissão que proíba a introdução na UE de peixes geneticamente modificados destinados 
à cadeia alimentar da UE;  

14. Exorta a Comissão a incentivar e apoiar estudos relacionados com a cultura em cativeiro 
de novas espécies, em particular aquelas que são alvo de sobrepesca, dando assim resposta 
às necessidades de mercado potencialmente ameaçadas pela redução das capturas;

15. Exorta a Comissão a financiar estudos sobre os ecossistemas marinhos, designadamente 
das regiões com uma grande biodiversidade e com uma actividade de pesca intensa;

16. Congratula-se com a intenção manifestada pela Comissão de criar legislação específica 
para a certificação ecológica do pescado e exorta-a a avançar, o mais rapidamente 
possível, com uma proposta legislativa;

17. Solicita à Comissão que instaure controlos efectivos das operações de deslastre nas águas 
da UE; 

18. Insta a Comissão a pressionar os responsáveis pelos sucessivos atrasos na constituição dos 
Conselhos Consultivos Regionais para a Pesca, imprescindíveis para uma melhor 
monitorização e preservação dos recursos haliêuticos; 

19. Exorta a Comissão lançar campanhas que visem uma maior sensibilização da opinião 
pública para os problemas relacionados com a preservação dos recursos haliêuticos e dos 
ecossistemas associados;

20. Chama a atenção para a necessidade de compensar financeiramente as comunidades locais 
prejudicadas nos seus rendimentos por meio de acções específicas direccionadas para a 
preservação do ambiente marinho.



AD\647591PT.doc 5/5 PE 378.750v02-00

PT

PROCESSO

Título "Travar a perda de biodiversidade até 2010"
Número de processo 2006/2233(INI)
Comissão competente quanto ao fundo ENVI
Parecer emitido por

Data de comunicação em sessão
PECH
28.9.2006

Cooperação reforçada – Data de 
comunicação em sessão
Relator de parecer

Data de designação
Ioannis Gklavakis
27.9.2006

Relator de parecer substituído
Exame em comissão 20.11.2006 20.12.2006
Data de aprovação 24.1.2007
Resultado da votação final +:

–:
0:

23
0
1

Deputados presentes no momento da 
votação final

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-
Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas 
Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga 
Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz 
Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe 
Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Dirk Sterckx, Catherine 
Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna e Thomas Wise

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Duarte Freitas, James Nicholson

Suplente(s) (nº 2 do art. 178º) 
presente(s) no momento da votação final
Observações (dados disponíveis numa 
única língua)

...


