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Cara Sra. Charlina Vitcheva,
Após a reunião Inter-Conselhos Consultivos (Inter-CCs) realizada em 22 de fevereiro de 2021,
os Conselhos Consultivos desejam enfatizar coletivamente a vital importância da participação
das partes interessadas em futuras estruturas de gestão e governança, a serem estabelecidas
para a parceria de trabalho com o Reino Unido.
Embora nem todos os Conselhos Consultivos sejam diretamente afetados pelo Brexit, este
princípio é central para todos nós - portanto, escrevemos em conjunto sobre este assunto.
Durante a reunião, que foi projetada para fornecer indicações sobre os principais
componentes do Acordo de Comércio e Cooperação com o Reino Unido, e fornecer uma visão
sobre os próximos passos numa perspetiva de gestão de pescas, notou-se que muito pouco
se sabe atualmente sobre a formação do «Comité Especializado das Pescas» previsto no
artigo FISH.16 do Acordo.
Embora entendamos que uma série de fatores complexos e prazos interdependentes estão a
atrasar o progresso no que diz respeito à criação deste Comité, quando questionada sobre os
planos de envolvimento das partes interessadas com a Comissão - ou sobre estruturas
presentes neste órgão - a resposta da Comissão foi preocupante: esse envolvimento dos
interessados, ainda não estava previsto neste contexto.
Os Conselhos Consultivos gostariam de ser esclarecidos sobre se isso se refere à ausência de
planeamento ou à ausência de intenção.
Mais, gostávamos de destacar o papel crucial que a participação das partes interessadas
desempenhou na formulação e entrega da Política Comum das Pescas desde a formação dos
Conselhos Consultivos em 2002. Um sistema que é informado pelas visões equilibradas da
indústria e dos outros grupos de interesse é aquele que é mais reflexivo das necessidades de
seus utilizadores, e este continuará a ser o caso no cenário pós-Brexit.
Instamos a Comissão a planear garantindo que o envolvimento e o aconselhamento das
partes interessadas sejam fundamentais para todas as futuras estruturas de gestão e
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governança, que estão a ser desenvolvidas à medida que o novo relacionamento entre a
União Europeia e o Reino Unido tomam uma forma concreta.
Os Conselhos Consultivos estão dispostos a contribuir para este processo, e esperamos
envolver-nos mais com a Comissão neste assunto. Como uma oportunidade de o fazer a curto
prazo, este assunto foi colocado na agenda da próxima reunião Inter-CC, marcada para 5 de
maio de 2021.
Com os melhores cumprimentos,
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