
O Parlamento Europeu vota para Recuperar os Stocks Marinhos em Declínio 

Estrasburgo, França (fevereiro, 2013): A OCEAN2012 aplaude a votação histórica do Parlamento 
Europeu sobre a proposta relativa à reforma da Politica Comum de Pescas. A Política Comum de 
Pescas tem fracassado durante décadas ao não conseguir impedir a sobrepesca, mas hoje 502 
Membros do Parlamento Europeu (MPEs) apoiaram a recuperação dos stocks marinhos até 2020.  
 
“Hoje 502 Membros do Parlamento Europeu representantes de todos os partidos políticos 
contribuíram para a história ao votarem para reverter a sobrepesca que acontece há décadas nas 
águas da União Europeia (UE) e ao estabelecerem metas ambiciosas para a recuperação dos 
stocks marinhos” referiu Gonçalo Carvalho da OCEAN2012. A votação transmite uma mensagem 
muito clara aos ministros das pescas europeus, que nas futuras negociações relativas à reforma da 
Politica Comum de Pescas com o Parlamento terão que considerar pôr fim à sobrepesca na UE 
mais cedo do que gostariam. 
 
Agora o Parlamento Europeu, o Conselho de Ministros das Pescas e a Comissão entrarão num 
processo de negociação denominado triálogo. A MPE alemã Ulrike Rodust vai liderar a equipa do 
Parlamento, enquanto o Conselho vai ser representado pelo ministro das pescas irlandês Simon 
Coveney. Os ministros vão reunir-se no final de fevereiro para determinar a posição do Conselho 
na negociação. 
 
“Este é um bom dia para o ambiente. Uma esmagadora maioria dos Membros do Parlamento 
Europeu votou para pôr fim à sobrepesca e restaurar os stocks marinhos. Esperamos agora que os 
ministros das pescas da UE mostrem alguma flexibilidade para o bem dos nossos stocks marinhos 
e das comunidades piscatórias” referiu Carvalho. 
 
 
# # #  
 
 
Notas para os Editores: 
 

 Pela primeira vez o Parlamento Europeu é colegislador da Politica Comum de Pescas, i. e. Os 
MPEs têm a oportunidade histórica de liderar a gestão das pescas e fornecer benefícios a 
longo prazo aos cidadãos, às comunidades piscatórias e aos ambientes marinhos. 

 A 18 de dezembro de 2012 a Comissão das Pescas do Parlamento Europeu votou a favor de 
ambiciosas metas e restrições para acabar com a sobrepesca na e pela  UE. 
[http://bit.ly/148J50k] As emendas à proposta da política da Comissão foram conduzidas pela 
MPE alemã S&D Ulrike Rodust. 

 Quarenta e sete porcento dos stocks avaliados no Atlântico e aproximadamente noventa 
porcento dos do Mediterrâneo estão em estado de sobrepesca.  

 De acordo com a Comissão Europeia há segmentos da frota de pesca da UE que têm a 
capacidade para pescar até três vezes acima dos níveis de sustentabilidade. 

 Em 2002 os Estados Membros comprometeram-se a restaurar os stocks para níveis de 
sustentabilidade históricos (Rendimento Máximo Sustentável – RMS) até 2015. 
[http://ocean2012.eu/pages/109-press-gallery] 

http://bit.ly/148J50k
http://ocean2012.eu/pages/109-press-gallery


 A sobrepesca tem conduzido a uma redução dos lucros para o sector e perda da taxa de 
emprego de quatro a cinco porcento por ano. 

 Se alguns stocks marinhos europeus fossem restaurados (para níveis de biomassa 
correspondentes ao RMS) poder-se-ia duplicar os desembarques e rendimentos da pesca e 
aumentar o emprego. [http://www.neweconomics.org/press-releases/lost-at-sea27-billion-
and100000-jobs] 

 A Greenpeace, WWF, Oceana, Birdlife & OCEAN2012 estão de acordo quanto a esta 
oportunidade histórica e são claras nas suas recomendações aos MPEs. [http://bit.ly/WPocS8] 

 A OCEAN2012, uma coligação de 178 organizações de toda a Europa, foi criada e é coordenada 
pelo Pew Environment Group, o braço conservacionista da The Pew Charitable Trusts, uma 
organização não governamental que trabalha para acabar com a sobrepesca nos oceanos 
mundiais.  

O Conselho de Administração da OCEAN2012 é formado pela Coalition for Fair Fisheries 
Arrangements, Ecologistas en Acción, o Secretariado das Pescas, a nef (fundação nova 
economia), o Pew Environment Group e a Seas At Risk. 

 

 
Para mais informação ou pedidos de entrevista: 
Gonçalo Carvalho, carvalho.gf@gmail.com +351 936257281 
Mike Walker, mwalker@pewenvironment.org +32 476 622575 
 
Para os multimédia: 
Animação premiada sobre o fim da sobrepesca, http://vimeo.com/42619545 
Galeria de Fotos, http://ocean2012.eu/pages/109-press-gallery 
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