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27.3.2019 A8-0176/276

Alteração 276
Marco Affronte
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) É necessário estabelecer um Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas (FEAMP) para o período 
2021-2027. O Fundo deverá ter como 
objetivo orientar o financiamento 
concedido a partir do orçamento da União 
para a política comum das pescas (PCP), a 
política marítima da União e os 
compromissos internacionais da União no 
domínio da governação dos oceanos. Este 
financiamento é essencial para permitir a 
pesca sustentável e a conservação dos 
recursos biológicos marinhos, para a 
segurança alimentar graças ao 
abastecimento em produtos do mar, para o 
crescimento de uma economia azul 
sustentável e para mares e oceanos sãos, 
seguros, limpos e geridos de forma 
sustentável.

(1) É necessário estabelecer um Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas (FEAMP) para o período 
2021-2027. O Fundo deverá ter como 
objetivo orientar o financiamento 
concedido a partir do orçamento da União 
para executar a política comum das pescas 
(PCP) e a Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha, a política marítima da União e os 
compromissos internacionais da União no 
domínio da governação dos oceanos. Este 
financiamento é essencial para permitir a 
pesca sustentável, incluindo a conservação 
dos recursos biológicos marinhos e dos 
habitats marinhos, para a aquicultura 
sustentável, para a segurança alimentar 
graças ao abastecimento em produtos do 
mar, para o crescimento de uma economia 
azul sustentável, para a prosperidade e 
coesão económica e social nas 
comunidades da pesca e da aquicultura e 
para mares e oceanos sãos, seguros, limpos 
e geridos de forma sustentável. O apoio ao 
abrigo do FEAMP deverá contribuir para 
satisfazer as necessidades dos produtores 
e consumidores.
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27.3.2019 A8-0176/277

Alteração 277
Marco Affronte
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Enquanto interveniente mundial nos 
oceanos e quinto produtor mundial de 
produtos do mar, a União tem uma forte 
responsabilidade na proteção, conservação 
e utilização sustentável dos oceanos e seus 
recursos. A preservação dos mares e 
oceanos é, efetivamente, vital para uma 
população mundial em rápido crescimento. 
É também de interesse socioeconómico 
para a União: uma economia azul 
sustentável estimula o investimento, o 
emprego e o crescimento, fomenta a 
investigação e a inovação e contribui para a 
segurança energética graças à energia 
oceânica. Além disso, a segurança dos 
mares e oceanos é essencial para a 
eficiência do controlo das fronteiras e para 
a luta global contra a criminalidade 
marítima, dando assim resposta às 
preocupações dos cidadãos em matéria de 
segurança.

(2) Enquanto interveniente mundial 
nos oceanos com a maior área marinha 
do mundo, se se contar com as regiões 
ultraperiféricas e os países e territórios 
ultramarinos, a União tornou-se o 
quinto produtor mundial de produtos do 
mar e tem uma forte responsabilidade na 
proteção, conservação e utilização 
sustentável dos oceanos e seus recursos. 
A preservação dos mares e oceanos é, 
efetivamente, vital para uma população 
mundial em rápido crescimento. É 
também de interesse socioeconómico 
para a União: uma economia azul 
sustentável que se desenvolve dentro 
dos limites ecológicos estimula o 
investimento, o emprego e o 
crescimento, fomenta a investigação e a 
inovação e contribui para a segurança 
energética graças à energia oceânica. 
Além disso, a segurança dos mares e 
oceanos é essencial para a eficiência do 
controlo das fronteiras e para a luta 
global contra a criminalidade marítima, 
dando assim resposta às preocupações 
dos cidadãos em matéria de segurança.
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27.3.2019 A8-0176/278

Alteração 278
Marco Affronte
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Nos termos do quadro financeiro 
plurianual estabelecido no Regulamento 
(UE) xx/xx6 , o orçamento da União deverá 
continuar a apoiar as políticas das pescas e 
marítima. O orçamento do FEAMP deverá 
ascender, a preços correntes, a 
6 140 000 000 EUR. Os recursos do 
FEAMP deverão ser divididos entre gestão 
partilhada, direta e indireta. Ao apoio em 
regime de gestão partilhada deverão ser 
afetados 5 311 000 000 EUR e ao apoio em 
regime de gestão direta e indireta 
829 000 000 EUR. A fim de assegurar 
estabilidade, em especial no respeitante à 
realização dos objetivos da PCP, a 
definição das dotações nacionais em regime 
de gestão partilhada para o período de 
programação 2021-2027 deverá basear-se 
nas quotas-partes do FEAMP para 
2014-2020. Deverão ser reservados 
montantes específicos para as regiões 
ultraperiféricas, o controlo e execução e a 
recolha e tratamento de dados para a gestão 
das pescas e para fins científicos e os 
montantes destinados à cessação definitiva 
e extraordinária das atividades de pesca 
deverão ser sujeitos a limites máximos.

(8) Nos termos do QFP 
estabelecido no Regulamento (UE) 
xx/xx6, o orçamento da União deverá 
continuar a apoiar as políticas das 
pescas e marítima. O orçamento do 
FEAMP deve ser aumentado em, pelo 
menos, 10 % relativamente ao 
FEAMP 2014-2020. Os seus recursos 
deverão ser divididos entre gestão 
partilhada, direta e indireta. Ao apoio 
em regime de gestão partilhada deverão 
ser afetados 87% e ao apoio em regime 
de gestão direta e indireta 13%. A fim 
de assegurar estabilidade, em especial 
no respeitante à realização dos 
objetivos da PCP e da Diretiva-Quadro 
Estratégia Marinha, a definição das 
dotações nacionais em regime de 
gestão partilhada para o período de 
programação 2021-2027 deverá 
basear-se nas quotas-partes do FEAMP 
para 2014-2020. Deverão ser 
reservados montantes específicos para 
as regiões ultraperiféricas, o controlo, a 
execução, a recolha e o tratamento de 
dados para a gestão das pescas e para 
fins científicos, a proteção e 
restauração da biodiversidade e dos 
ecossistemas marinhos e costeiros e o 
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conhecimento do meio marinho, e os 
montantes destinados à cessação 
definitiva e à cessação temporária das 
atividades de pesca e ao investimentos 
em embarcações deverão ser sujeitos a 
limites máximos.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 JO C […], […], p. […]. 6 JO C […], […], p. […].
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27.3.2019 A8-0176/279

Alteração 279
Marco Affronte
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A obrigação de desembarcar é um 
dos principais desafios da PCP. Implicou 
alterações significativas das práticas de 
pesca para o setor, por vezes com 
importantes custos financeiros. 
Relativamente à inovação e aos 
investimentos que contribuam para a 
execução da obrigação de desembarcar, 
designadamente investimentos em artes de 
pesca seletivas, na melhoria das 
infraestruturas portuárias e na 
comercialização das capturas indesejadas, o 
FEAMP deverá, pois, poder conceder 
apoios de intensidade superior à aplicada a 
outras operações. Deverá igualmente 
conceder uma intensidade máxima de ajuda 
de 100 % para a conceção, o 
desenvolvimento, o acompanhamento, a 
avaliação e a gestão de sistemas 
transparentes de intercâmbio de 
possibilidades de pesca entre Estados-
Membros («trocas de quotas»), a fim de 
atenuar o efeito das «espécies 
bloqueadoras» causado pela obrigação de 
desembarcar.

(21) A obrigação de desembarcar é 
uma obrigação legal e um dos 
principais desafios da PCP. Implicou o 
fim da prática ambientalmente 
inaceitável das devoluções, bem como 
alterações significativas e importantes 
das práticas de pesca para o setor, por 
vezes com importantes custos 
financeiros. Relativamente à inovação e 
aos investimentos que contribuam para a 
execução plena e atempada da 
obrigação de desembarcar, 
designadamente investimentos em artes 
de pesca seletivas, na aplicação de 
medidas de seletividade temporal e 
espacial, na melhoria das infraestruturas 
portuárias e na comercialização das 
capturas indesejadas, os 
Estados-Membros deverão, pois, 
utilizar o FEAMP para conceder apoios 
de intensidade superior à aplicada a 
outras operações. Deverá igualmente 
conceder uma intensidade máxima de 
ajuda de 100 % para a conceção, o 
desenvolvimento, o acompanhamento, a 
avaliação e a gestão de sistemas 
transparentes de intercâmbio de 
possibilidades de pesca entre Estados-
Membros («trocas de quotas»), a fim de 
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atenuar o efeito das «espécies 
bloqueadoras» causado pela obrigação 
de desembarcar.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/280

Alteração 280
Marco Affronte
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A segurança alimentar assenta na 
eficácia e organização dos mercados, que 
melhoram a transparência, a estabilidade, a 
qualidade e a diversidade da cadeia de 
abastecimento, assim como a informação 
ao consumidor. Para esse efeito, o FEAMP 
deverá poder apoiar a comercialização dos 
produtos da pesca e da aquicultura, em 
conformidade com os objetivos do 
Regulamento (UE) n.º 1379/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
(«Regulamento OCM»)15. Dever-se-á 
disponibilizar, em especial, apoio para a 
criação de organizações de produtores, a 
execução dos planos de produção e de 
comercialização, a promoção de novos 
mercados e o aperfeiçoamento e a 
divulgação do conhecimento e 
compreensão do mercado.

(33) A segurança alimentar assenta na 
proteção do ambiente marinho, na 
gestão sustentável das unidades 
populacionais de peixe, na eficácia e 
organização dos mercados, que 
melhoram a transparência, a 
estabilidade, a qualidade e a diversidade 
da cadeia de abastecimento, assim como 
a informação ao consumidor. Para esse 
efeito, o FEAMP deverá poder apoiar a 
comercialização dos produtos da pesca e 
da aquicultura, em conformidade com os 
objetivos do Regulamento (UE) n.º 
1379/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho («Regulamento OCM»)15. 
Dever-se-á disponibilizar, em especial, 
apoio, inter alia, para a criação de 
organizações de produtores, incluindo 
cooperativas de pesca, produtores de 
pequena escala, a execução dos planos 
de produção e de comercialização, as 
ajudas à armazenagem, as campanhas 
de promoção e comunicação, a 
promoção de novos mercados, a 
realização de estudos sobre os 
mercados, a preservação e reforço do 
Observatório do Mercado Europeu de 
Produtos da Pesca e da Aquicultura 
(EUMOFA) e o aperfeiçoamento e a 
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divulgação do conhecimento e 
compreensão do mercado.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Regulamento (UE) n.º 1379/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece a 
organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura, altera 
os Regulamentos (CE) n.º 1184/2006 e 
(CE) n.º 1224/2009 do Conselho e revoga o 
Regulamento (CE) n.º 104/2000 do 
Conselho (JO L 354 de 28.12.2013, p. 1).

15 Regulamento (UE) n.º 1379/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece a 
organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura, altera 
os Regulamentos (CE) n.º 1184/2006 e 
(CE) n.º 1224/2009 do Conselho e revoga o 
Regulamento (CE) n.º 104/2000 do 
Conselho (JO L 354 de 28.12.2013, p. 1).

Or. en


