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ELS VERDS  
PROPOSEM

AcAbAr Amb lA sobrepescA 
el 2015
Hem d’actuar ara: el 75% de les poblacions de peixos 
europees de les que es disposa informació es troben en 
mal estat. La UE ha de posar fi a la sobrepesca el 2015 
per tal de recuperar les poblacions i aconseguir que 
se situïn a uns nivells que puguin produir el rendiment 
màxim sostenible (RMS) al 2020. Aquesta és l’única 
manera de garantir una pesca rendible, independent de 
les donacions de diners públics - amb més peixos al 
mar, els pescadors poden pescar menys i guanyar més. 
En l’argot de la pesca: volem reduir la mortalitat per 
pesca per sota dels nivells del RMS pel 2015 amb la 
finalitat d’augmentar la biomassa per sobre del RMS 
el 2020.

DescentrAlitzAr 
lA presA De 
Decisions
Els objectius i terminis s’establi-
ran a l’àmbit de la UE, però les 
estratègies per aconseguir les 
metes seran decidides i imple-
mentades a un nivell més proper 
a les persones que viuen de la 
pesca i altres parts interessades. 
Els administradors, pescadors, ci-
entífics, societat civil i altres parts 
interessades han de participar en 
el procés.

protegir el meDi  
Ambient com prerequisit
Hem de fer les coses en l’ordre correcte i 
prioritzar la protecció del medi ambient. 
Només amb més peixos al mar podem crear 
llocs de treball socialment i econòmicament 
rendibles per als pescadors. Les fites  a llarg 
termini del medi ambient s’han de prioritzar 
sobre els beneficis econòmics a curt termini.

AcAbAr Amb els DescArts -  
AturAr l’AbocAment De peix 
Centenars de milers de tones de peixos i altres espècies són retornats 
morts al mar cada any. Aquest terrible rebuig ha d’acabar-se. Volem que 
es prohibeixi la pràctica de descarts a la UE per tal que cap peix pugui 
ser abocat al mar i tot el peix desembarcat es dedueixi de la quota. Això 
ha d’anar unit, en primer lloc, a incentius per als pescadors per evitar la 
captura de les espècies marines no desitjades- per exemple, mitjançant 
l’ús d’arts de pesca més selectius -, així com mesures per evitar la 
creació d’un mercat paral·lel per les espècies de captura incidental. Tot 
això s’ha de fer en cinc anys.

utilitzAr els Diners públics per A lA trAnsició De  
lA flotA pesquerA
Hem de posar fi a les subvencions que condueixen a la sobrepesca. Els fons no han d’anar orientats a millorar la 
capacitat de la flota, sinó a facilitar la transició cap a una pesca sostenible, per exemple mitjançant la subvenció 
d’arts de pesca selectives, l’adopció de pràctiques de pesca menys destructives del medi ambient i mesures  
d’interès comú, com ara el control, la recollida de dades, etc.
Pescar amb menys intensitat que l’esforç necessari per capturar el RMS requerirà a curt termini reduir les captures 
en un període de transició mentre les poblacions de peixos es reprodueixen. Durant aquest període de transició,  
el Fons Europeu Marítim i de Pesca hauria de proporcionar diners per ajudar els pescadors per a la reconversió o 
diversificació dels seus negocis.

estAblir plAns De gestió  
A llArg termini
Volem regles clares de control de la pesca il·legal i 
evitar que les quotes s’estableixin en nivells superiors 
a les recomanacions científiques. Per això, cal establir 
plans de gestió a llarg termini en totes les pesqueries. 
Amb plans estrictes, els ministres no podran jugar amb 
les quotes de pesca i posar en perill el futur de les 
persones que depenen de les pesqueries. AturAr lA privAtitzAció 

Del mAr
No donem suport a la proposta de la Comissió 
de fer concessions de pesca transferibles (TFC-
per les seves sigles en anglès) obligatòries  
per als Estats membres. TFC obligatoris 
significaria la privatització d’un recurs públic 
- el mar - la qual cosa és inacceptable. Les 
poblacions de peixos no són propietat privada.

prioritzAr l’Accés Als vAixells De pescA  
De bAix impActe 
El dret de pesca hauria de ser assignat sobre la base de criteris ambientals i socials. 
Volem donar accés prioritari a qui captura els peixos d’una manera menys perjudicial 
per al medi ambient i crea més llocs de treball. Això significa que els permisos de 
pesca no s’han de concedir sobre la base de les captures històriques, perquè això 
premia als qui han contribuït a la sobrepesca. Les poblacions de peixos són recursos 
públics, i han de ser explotats d’una manera que beneficiï a la societat en conjunt.

pescAr responsAblement A lA restA Del món
El 28% del peix capturat per vaixells pesquers de la UE es de fora de les aigües comunitàries. Aquests vaixells 
haurien d’estar subjectes a les mateixes regles que els vaixells que pesquen dins la UE. En els acords de pesca 
amb tercers països, els vaixells de la UE només han de prendre l’excedent d’estoc que no es necessita com a 
aliment i suport per a la població local. Els armadors han de pagar per les llicències de pesca.

AssegurAr que tots 
segueixin les regles
Exigim sancions contra els estats membres 
que no respectin plenament les seves 
obligacions en virtut de la política pesquera 
comuna, com ara la presentació de dades 
completes sobre la capacitat de la flota i les 
captures. Avui dia molts Estats membres no 
compleixen les seves obligacions més 
bàsiques de la PPC i han d’assumir 
responsabilitats.
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Els recursos marins són un bé públic, no un  

recurs privat. Per tant, el dret a explotar aquest 

bé comú ha de ser assignat d’acord a criteris 

que garanteixin que la pesca contribueix  

a l’interès públic. Els Verds proposem que  

l’assignació dels drets de pesca es basi en  

criteris ambientals i socials, deixant de banda 

el lliure mercat. Els pescadors haurien de  

demostrar que la seva activitat pesquera no  

danya el medi ambient marí i que contribueix  

de manera significativa a les comunitats costa-

neres.


