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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

No passado dia 12 de junho de 2018, a Comissão apresentou a nova proposta legislativa 
relativa ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) para o período 
2021-2027. Este Fundo tem por objetivo canalizar dotações do orçamento da União para o 
apoio à política comum das pescas (PCP), à política marítima da União (PMI) e aos 
compromissos internacionais da União no domínio da governação dos oceanos, especialmente 
no contexto da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Na qualidade de relator do parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, agradeço a comunicação da Comissão, uma vez que constituiu uma boa 
base de partida para os colegisladores poderem trabalhar e, idealmente, chegar a um acordo. 
Em especial, gostaria de agradecer à Comissão o reforço do impacto ambiental do Fundo, 
com uma ênfase na proteção dos ecossistemas marinhos e uma contribuição esperada de 30 % 
do seu orçamento para a atenuação das alterações climáticas e a adaptação às mesmas, em 
conformidade com os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris.

Igualmente, considero que o novo Fundo será mais eficaz e eficiente graças à simplificação, à 
subsidiariedade, ao alinhamento com outros fundos e a uma melhor orientação do apoio para 
a execução da política comum das pescas.

A pesca e a aquicultura contribuem para a segurança alimentar e a nutrição. Contudo, 
atualmente a União importa mais de 60 % dos produtos de pesca que consome, o que a torna 
muito dependente de países terceiros. O maior desafio consiste em incentivar o consumo de 
peixe oriundo da União, com elevados padrões de qualidade e a preços acessíveis para os 
consumidores. Para o efeito, a aquicultura deve aumentar a sua presença no setor e a sua 
massa crítica, já que o peixe proveniente desta atividade representa, atualmente, apenas 20 % 
do peixe total presente nos mercados europeus. 

Simultaneamente, entendi ser importante completar o relatório com algumas alterações para o 
adaptar e tornar mais flexível, a fim de evitar danos excessivos para a frota de pesca, dada a 
sua diversidade em toda a União. 

Entendi que era importante incluir o elemento da gestão partilhada, que é um mecanismo de 
organização das atividades da pesca profissional, da pesca recreativa e da aquicultura, em que 
os governos partilham a sua autoridade com a comunidade de utilizadores locais, atribuindo-
lhes responsabilidades e direitos específicos em matéria de informação e de tomada de 
decisões sobre a gestão das atividades. Não devemos esquecer que os primeiros a estar 
interessados na garantia dos recursos haliêuticos e das unidades populacionais de peixe são os 
próprios pescadores, uma vez que sem peixe não há atividade, e sem atividade não há 
emprego! Por este motivo, procurei, com as alterações propostas, manter o mais possível o 
equilíbrio entre sustentabilidade ambiental, económica e social. 

A finalizar, considero que a simplificação e clarificação, junto dos Estados-Membros, das 
atividades que podem ser realizadas no âmbito do FEAMP facilitarão a gestão, a redução dos 
encargos administrativos e, em última análise, ajudarão o setor da pesca marítima da União, 
ao promover os objetivos de desenvolvimento sustentável.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão das 
Pescas, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

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 apoiar a implementação plena e 
atempada da política comum das pescas 
(PCP), da Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha, da política marítima da União e 
dos compromissos internacionais da União 
no domínio da governação dos oceanos. 
Este financiamento, combinado com 
políticas responsáveis no domínio das 
pescas, é um dos fatores essenciais 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 que se desenvolva dentro 
de limites ecológicos e para mares e 
oceanos sãos, seguros, limpos e geridos de 
forma sustentável.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração
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(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 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 que se desenvolva dentro de 
limites ecológicos, estimule o 
investimento, o emprego e o crescimento, 
fomente a investigação e a inovação e 
contribua 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.

Alteração 3

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-

(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 plurianual 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 
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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.

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.

_________________ _________________

6 JO C […], […], p. […]. 6 JO C […], […], p. […].

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O setor marítimo europeu emprega 
mais de 5 milhões de pessoas, gera quase 
500 mil milhões de EUR por ano, e tem 
potencial para criar muitos mais postos de 
trabalho. Estima-se atualmente em 1,3 
biliões de EUR o valor global da economia 
oceânica, montante que poderia mais que 
duplicar até 2030. A necessidade de atingir 
as metas de emissões de CO2, aumentar a 
eficiência dos recursos e reduzir a pegada 
ambiental da economia azul tem sido um 
grande dinamizador da inovação noutros 
setores, como o equipamento marítimo, a 
construção naval, a observação dos 
oceanos, a dragagem, a proteção costeira e 
a construção marinha. O investimento na 
economia marítima foi financiado pelos 
fundos estruturais da União, em especial o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e o FEAMP. Para satisfazer o 
potencial de crescimento do setor, devem 
ser utilizados novos instrumentos de 
investimento, como o InvestEU.

(9) O setor marítimo europeu emprega 
mais de 5 milhões de pessoas, gera quase 
500 mil milhões de EUR por ano, e tem 
potencial para criar muitos mais postos de 
trabalho, embora se deva continuar a 
vigiar as unidades populacionais de 
espécies de peixes e a prevenir a 
sobrepesca através de medidas adequadas. 
Estima-se atualmente em 1,3 biliões de 
EUR o valor global da economia oceânica, 
montante que poderia mais que duplicar até 
2030. A necessidade de atingir as metas de 
emissões de CO2, aumentar a eficiência 
dos recursos e reduzir a pegada ambiental 
da economia azul tem sido um grande 
dinamizador da inovação noutros setores, 
como o equipamento marítimo, a 
construção naval, a observação dos 
oceanos, a dragagem, a proteção costeira e 
a construção marinha. O investimento na 
economia marítima foi financiado pelos 
fundos estruturais da União, em especial o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e o FEAMP. Para satisfazer o 
potencial de crescimento do setor, devem 
ser utilizados novos instrumentos de 
investimento, como o InvestEU.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O FEAMP deverá articular-se em 
torno de quatro prioridades: fomentar 
pescas sustentáveis e a conservação dos 
recursos biológicos marinhos; contribuir 
para a segurança alimentar da União 
através de uma aquicultura e mercados 
competitivos e sustentáveis; permitir o 
desenvolvimento de uma economia azul 
sustentável e fomentar a prosperidade das 
comunidades costeiras; reforçar a 
governação internacional dos oceanos e 
assegurar oceanos e mares seguros, limpos 
e geridos de forma sustentável. Estas 
prioridades deverão ser concretizadas no 
quadro da gestão partilhada, da gestão 
direta e da gestão indireta.

(10) O FEAMP deverá articular-se em 
torno de quatro prioridades, em plena 
consonância com os objetivos da PCP: 
fomentar pescas sustentáveis e a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos; contribuir para a segurança 
alimentar da União através de uma 
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis; permitir uma economia azul 
sustentável que se desenvolva dentro de 
limites ecológicos e fomente a 
prosperidade das comunidades costeiras; 
reforçar a governação internacional dos 
oceanos e assegurar oceanos e mares 
seguros, limpos e geridos de forma 
sustentável. Estas prioridades deverão ser 
concretizadas no quadro da gestão 
partilhada, da gestão direta e da gestão 
indireta.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O FEAMP pós-2020 deverá 
basear-se numa arquitetura simplificada, 
sem predefinir medidas nem regras de 
elegibilidade pormenorizadas ao nível da 
União de forma demasiado prescritiva. Em 
vez disso, deverão ser descritos domínios 
de apoio amplos no âmbito de cada 
prioridade. Os Estados-Membros deverão, 
por conseguinte, elaborar os respetivos 
programas, neles indicando os meios mais 
adequados para a concretização das 
prioridades. No âmbito das regras definidas 
no presente regulamento e no Regulamento 
(UE) [regulamento que estabelece 

(11) O FEAMP pós-2020 deverá 
basear-se numa arquitetura simplificada, 
sem predefinir medidas nem regras de 
elegibilidade pormenorizadas ao nível da 
União de forma demasiado prescritiva. Em 
vez disso, deverão ser descritos domínios 
de apoio amplos no âmbito de cada 
prioridade. Os Estados-Membros deverão, 
por conseguinte, elaborar os respetivos 
programas, neles indicando os meios mais 
adequados para a concretização das 
prioridades. No âmbito das regras definidas 
no presente regulamento e no Regulamento 
(UE) [regulamento que estabelece 
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disposições comuns], poder-se-ia apoiar 
diversas medidas, identificadas pelos 
Estados-Membros nesses programas, desde 
que sejam abrangidas pelos domínios de 
intervenção identificados no presente 
regulamento. É, porém, necessário 
estabelecer uma lista de operações 
inelegíveis, de modo a evitar impactos 
negativos para a conservação das pescas, 
por exemplo uma proibição geral dos 
investimentos destinados a aumentar a 
capacidade de pesca. Além disso, os 
investimentos e as compensações para a 
frota deverão ser estritamente subordinados 
à sua compatibilidade com os objetivos de 
conservação da PCP.

disposições comuns], poder-se-ia apoiar 
diversas medidas, identificadas pelos 
Estados-Membros nesses programas, desde 
que sejam abrangidas pelos domínios de 
intervenção identificados no presente 
regulamento. É, porém, necessário 
estabelecer uma lista de operações 
inelegíveis, de modo a evitar impactos 
negativos para a conservação das pescas e 
a degradação dos ecossistemas, por 
exemplo uma proibição geral dos 
investimentos destinados a aumentar a 
capacidade de pesca. Além disso, os 
investimentos e as compensações para a 
frota deverão ser estritamente subordinados 
à sua compatibilidade com os objetivos de 
conservação da PCP.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, o presente regulamento 
deverá contribuir para a integração da ação 
climática e para a consecução da meta 
global que consiste em canalizar 25 % das 
despesas constantes do orçamento da UE 
para apoiar objetivos climáticos. As 
medidas ao abrigo do presente regulamento 
deverão permitir consagrar 30 % da 
dotação financeira global do FEAMP para 
objetivos climáticos. As medidas 
pertinentes serão identificadas durante a 
preparação e a execução do FEAMP e 
reanalisadas no contexto dos processos de 
avaliação e de revisão pertinentes.

(13) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, o presente regulamento 
deverá contribuir para a integração da ação 
climática e para a consecução da meta 
global que consiste em canalizar 25 % das 
despesas constantes do orçamento da UE 
para apoiar objetivos climáticos. As 
medidas ao abrigo do presente regulamento 
deverão permitir consagrar 30 % da 
dotação financeira global do FEAMP para 
objetivos climáticos. As medidas 
pertinentes, incluindo projetos destinados 
a proteger e restaurar as pradarias de 
ervas marinhas e as zonas húmidas 
costeiras, que são importantes sumidouros 
de carbono, serão identificadas durante a 
preparação e a execução do FEAMP e 
reanalisadas no contexto dos processos de 
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avaliação e de revisão pertinentes.

Justificação

O último relatório do PIAC salienta que é necessário considerar, não só a redução das 
emissões de CO2, mas também a remoção de CO2 da atmosfera.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O FEAMP deverá contribuir para a 
realização dos objetivos ambientais da 
União. Esta contribuição deverá ser 
acompanhada através da aplicação de 
marcadores ambientais da União e deverá 
ser objeto de relatórios periódicos, no 
âmbito das avaliações e dos relatórios 
anuais de desempenho.

(14) O FEAMP deverá contribuir para a 
realização dos objetivos ambientais da 
União, no quadro da PCP e da Diretiva 
2008/56/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho1-A. Esta contribuição deverá ser 
acompanhada através da aplicação de 
marcadores ambientais da União e deverá 
ser objeto de relatórios periódicos, no 
âmbito das avaliações e dos relatórios 
anuais de desempenho.

_________________

1-A Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 
2008, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política para o 
meio marinho (Diretiva-Quadro 
“Estratégia Marinha”) ( JO L 164 de 
25.6.2008, p. 19).

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Em conformidade com o artigo 42.º 
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho7 (a 
seguir designado por «Regulamento 
PCP»), a assistência financeira da União ao 
abrigo do FEAMP deverá estar 

(15) Em conformidade com o artigo 42.º 
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho7 (a 
seguir designado por «Regulamento 
PCP»), a assistência financeira da União ao 
abrigo do FEAMP deverá estar 
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subordinada ao cumprimento das regras da 
PCP.  Os pedidos de beneficiários que não 
cumprem as regras aplicáveis da PCP 
deverão ser inadmissíveis.

subordinada ao pleno cumprimento das 
regras da PCP e da legislação pertinente 
da União em matéria ambiental. A 
assistência financeira da União só deve 
ser concedida aos operadores e 
Estados-Membros que cumpram 
integralmente as suas obrigações 
jurídicas pertinentes. Os pedidos de 
beneficiários que não cumprem as regras 
aplicáveis da PCP deverão ser 
inadmissíveis.

_________________ _________________

7 Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, relativo à política 
comum das pescas, que altera os 
Regulamentos (CE) n.º 1954/2003 e (CE) 
n.º 1224/2009 do Conselho e revoga os 
Regulamentos (CE) n.º 2371/2002 e (CE) 
n.º 639/2004 do Conselho e a Decisão 
2004/585/CE do Conselho (JO L 354 de 
28.12.2013, p. 22).

7 Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, relativo à política 
comum das pescas, que altera os 
Regulamentos (CE) n.º 1954/2003 e (CE) 
n.º 1224/2009 do Conselho e revoga os 
Regulamentos (CE) n.º 2371/2002 e (CE) 
n.º 639/2004 do Conselho e a Decisão 
2004/585/CE do Conselho (JO L 354 de 
28.12.2013, p. 22).

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de satisfazer as condições 
específicas da PCP mencionadas no 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
contribuir para o cumprimento das regras 
da PCP, deverão ser previstas disposições 
que suplementem as regras sobre 
interrupções e suspensões e sobre 
correções financeiras estabelecidas no 
Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns]. Se um 
Estado-Membro ou um beneficiário não 
tiver cumprido as obrigações que lhe 
incumbem no âmbito da PCP ou se a 
Comissão dispuser de elementos de prova 
que apontem para tal incumprimento, a 
Comissão, como medida de precaução, 
deverá ser autorizada a interromper os 

(16) A fim de satisfazer as condições 
específicas da PCP mencionadas no 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
contribuir para o pleno cumprimento das 
regras da PCP, deverão ser previstas 
disposições que suplementem as regras 
sobre interrupções e suspensões e sobre 
correções financeiras estabelecidas no 
Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns]. Se um 
Estado-Membro ou um beneficiário não 
tiver cumprido as obrigações que lhe 
incumbem no âmbito da PCP ou se a 
Comissão dispuser de elementos de prova 
que apontem para tal incumprimento, a 
Comissão, como medida de precaução,
deverá ser autorizada a interromper os 
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prazos de pagamento. Para além da 
possibilidade de interrupção dos prazos de 
pagamento e a fim de evitar um risco 
evidente de pagamento de despesas
inelegíveis, a Comissão deverá ser 
autorizada a suspender os pagamentos e a 
impor correções financeiras em caso de 
incumprimento grave das regras da PCP 
por um Estado-Membro.

prazos de pagamento. Para além da 
possibilidade de interrupção dos prazos de 
pagamento e a fim de evitar um risco 
evidente de pagamento de despesas 
inelegíveis, a Comissão deverá ser 
autorizada a suspender os pagamentos e a 
impor correções financeiras em caso de 
incumprimento grave das regras da PCP 
por um Estado-Membro.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Nos últimos anos, graças à PCP
obtiveram-se importantes resultados no 
respeitante à recondução das unidades 
populacionais de peixes para níveis 
saudáveis, ao aumento da rendibilidade do 
setor das pescas da União e à conservação 
dos ecossistemas marinhos. Todavia, muito 
há ainda a fazer para atingir os objetivos 
socioeconómicos e ambientais da PCP. É 
por conseguinte necessário prosseguir o 
apoio para além de 2020, nomeadamente 
nas bacias marítimas em que os progressos 
têm sido mais lentos.

(17) Nos últimos anos, graças à PCP, 
foram tomadas medidas com vista à 
recondução das unidades populacionais de 
peixes para níveis saudáveis, ao aumento 
da rendibilidade do setor das pescas da 
União e à conservação dos ecossistemas 
marinhos. Todavia, muito há ainda a fazer 
para atingir todos os objetivos 
socioeconómicos e ambientais da PCP, 
incluindo a obrigação jurídica de 
restaurar e manter todas as unidades 
populacionais de peixes acima dos níveis 
de biomassa capazes de produzir um 
rendimento máximo sustentável. É por 
conseguinte necessário prosseguir o apoio 
para além de 2020, nomeadamente nas 
bacias marítimas em que os progressos têm 
sido mais lentos.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A pesca é vital para a subsistência e 
o património cultural de muitas 
comunidades costeiras na União, em 
particular aquelas em que a pequena pesca 

(18) A pesca é vital para a subsistência e 
o património cultural de muitas 
comunidades costeiras e insulares na 
União, em particular aquelas em que a 
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costeira desempenha um papel importante. 
A renovação geracional e a diversificação 
de atividades continuam a representar um 
desafio, uma vez que a idade média em 
numerosas comunidades piscatórias é 
superior a 50 anos.

pequena pesca costeira desempenha um 
papel importante. A renovação geracional e 
a diversificação de atividades continuam a 
representar um desafio, uma vez que a 
idade média em numerosas comunidades 
piscatórias é superior a 50 anos.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A aplicação de mecanismos de 
gestão partilhada na pesca profissional e 
recreativa e na aquicultura, num regime 
de participação direta das partes 
interessadas — nomeadamente, a 
administração, o setor das pescas e da 
aquicultura, a comunidade científica e a 
sociedade civil —, que funcione com base 
numa repartição equitativa das 
responsabilidades no processo de tomada 
de decisões e numa gestão adaptativa 
baseada no conhecimento, na informação 
e na rapidez, favorece a realização dos 
objetivos da PCP. O FEAMP deve apoiar 
a implementação desses mecanismos a 
nível local.

Justificação

O modelo de gestão partilhada atinge o seu potencial máximo no quadro de uma gestão 
bioeconómica respeitadora do ecossistema e das abordagens de precaução. Este modelo 
deverá proporcionar os instrumentos que permitem dar resposta em tempo real às novas 
realidades no âmbito da gestão adaptativa.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O FEAMP deverá contribuir para a (19) O FEAMP deverá contribuir para a 
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realização dos objetivos ambientais, 
económicos, sociais e de emprego da PCP, 
definidos no artigo 2.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013. Esse apoio deverá 
garantir que as atividades da pesca sejam 
ambientalmente sustentáveis a longo prazo 
e geridas de forma consentânea com os 
objetivos de gerar benefícios económicos, 
sociais e de emprego e de contribuir para o 
abastecimento de produtos alimentares.

realização dos objetivos ambientais, 
económicos, sociais e de emprego da PCP, 
definidos no artigo 2.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013. Esse apoio deverá 
garantir que as atividades da pesca sejam 
ambientalmente sustentáveis a longo prazo 
e geridas de forma consentânea com os 
objetivos definidos no artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, que 
deverão contribuir para gerar benefícios 
económicos, sociais e de emprego e de 
contribuir para o abastecimento de 
produtos alimentares.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O apoio do FEAMP deverá 
procurar alcançar e manter uma pesca 
sustentável, com base no rendimento 
máximo sustentável (MSY), e reduzir ao 
mínimo os impactos negativos das 
atividades de pesca no ecossistema 
marinho. Este apoio deverá incluir a 
inovação e os investimentos em práticas e 
técnicas de pesca de baixo impacto, 
resilientes às alterações climáticas e 
hipocarbónicas.

(20) O apoio do FEAMP deverá 
contribuir para a consecução atempada 
da obrigação jurídica de restaurar e 
manter todas as unidades populacionais 
de peixes acima dos níveis de biomassa 
capazes de produzir um rendimento 
máximo sustentável, e reduzir ao mínimo
e, sempre que possível, eliminar os 
impactos negativos das atividades de pesca 
no ecossistema marinho. Este apoio deverá 
incluir a inovação e os investimentos em 
práticas e técnicas de pesca de baixo 
impacto, resilientes às alterações climáticas 
e hipocarbónicas e deverá excluir 
quaisquer investimentos em métodos de 
pesca com impulsos elétricos.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A obrigação de desembarcar é um 
dos principais desafios da PCP. Implicou 

(21) A obrigação de desembarcar é uma 
obrigação legal e um dos principais 
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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.

objetivos da PCP. Implicou o fim da 
prática ambientalmente inaceitável da 
descarga, bem como importantes 
alterações 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 e
medidas de seletividade temporal e 
espacial, na melhoria das infraestruturas 
portuárias e na comercialização das 
capturas indesejadas, os Estados-Membros 
deverão, pois, usar o FEAMP para
conceder apoios de intensidade
consideravelmente 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.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A obrigação de desembarcar deve 
ser vigiada de forma igual em todo o 
espetro, desde os navios da pequena pesca 
até aos grandes navios de pesca, em todos 
os Estados-Membros da União.

Justificação

Uma queixa constante e coerente dos pequenos pescadores da Irlanda e de outros países é o 
facto de, no que concerne a inspeção e as penalizações, serem o alvo mais fácil, uma vez que 
pescam próximo da costa, ao passo que os navios de maior dimensão são mais difíceis de 
aceder e, por conseguinte, de inspecionar.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O FEAMP deverá poder apoiar a 
inovação e os investimentos a bordo dos 
navios de pesca, a fim de melhorar a saúde, 
a segurança e as condições de trabalho, 
bem como a eficiência energética e a 
qualidade das capturas. Todavia, este apoio 
não poderá conduzir a um aumento da 
capacidade de pesca ou da capacidade para 
detetar peixe e não deverá ser concedido 
com o único fito de dar cumprimento a 
requisitos obrigatórios por força por força 
do direito da União ou do direito nacional. 
No âmbito da arquitetura sem medidas 
prescritivas, deverá caber aos Estados-
Membros definir as regras precisas de 
elegibilidade para esses investimentos. No 
respeitante à saúde, segurança e condições 
de trabalho a bordo dos navios de pesca, 
deverá ser permitida uma taxa de 
intensidade de ajuda superior à aplicada a 
outras operações.

(22) O FEAMP deverá poder apoiar a 
inovação e os investimentos a bordo dos 
navios de pesca, a fim de melhorar a saúde, 
a segurança e as condições de trabalho, 
bem como a eficiência energética e a 
qualidade das capturas e o apoio a 
questões de saúde específicas. Todavia, 
este apoio não poderá conduzir a um 
aumento da capacidade de pesca ou da 
capacidade para detetar peixe e não deverá 
ser concedido com o único fito de dar 
cumprimento a requisitos obrigatórios por 
força por força do direito da União ou do 
direito nacional. No âmbito da arquitetura 
sem medidas prescritivas, deverá caber aos 
Estados-Membros definir as regras precisas 
de elegibilidade para esses investimentos e 
apoio. No respeitante à saúde, segurança e 
condições de trabalho a bordo dos navios 
de pesca, deverá ser permitida uma taxa de 
intensidade de ajuda superior à aplicada a 
outras operações.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A pequena pesca costeira, exercida 
por navios de pesca de comprimento 
inferior a 12 metros que não utilizam artes 
de pesca rebocadas, representa cerca de 
75 % de todos os navios de pesca 
registados na União e quase metade de 
todos os postos de trabalho no setor das 
pescas. Os operadores da pequena pesca 
costeira estão particularmente dependentes 

(28) A pequena pesca costeira, exercida 
por navios de pesca de comprimento 
inferior a 12 metros que não utilizam artes 
de pesca rebocadas, representa cerca de 
75 % de todos os navios de pesca 
registados na União e quase metade de 
todos os postos de trabalho no setor das 
pescas. Os operadores da pequena pesca 
costeira estão particularmente dependentes 
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de unidades populacionais saudáveis, que 
constituem a sua principal fonte de 
rendimento. Por conseguinte, o FEAMP 
deverá conceder-lhes um tratamento 
preferencial, mediante uma intensidade de 
ajuda de 100 %, incluindo para operações 
relativas ao controlo e à execução, com o 
objetivo de promover práticas de pesca 
sustentáveis. Além disso, domínios de 
apoio como a aquisição de um navio em 
segunda mão e a substituição ou
modernização do motor de um navio 
deverão ser reservados à pequena pesca em 
segmentos da frota em que haja um 
equilíbrio entre a capacidade de pesca e as 
possibilidades de pesca disponíveis. 
Acresce que os Estados-Membros deverão 
incluir, no seu programa, um plano de ação 
para a pequena pesca costeira, que deverá 
ser monitorizado com base em indicadores 
para os quais devem ser fixados objetivos 
intermédios e metas.

de unidades populacionais saudáveis, que 
constituem a sua principal fonte de 
rendimento. Por conseguinte, o FEAMP 
deverá conceder-lhes um tratamento 
preferencial, mediante uma intensidade de 
ajuda de 100 %, incluindo para operações 
relativas ao controlo e à execução, com o 
objetivo de promover práticas de pesca 
sustentáveis, em conformidade com os 
objetivos da PCP. Além disso, domínios de 
apoio como a aquisição de um navio em 
segunda mão e a substituição ou 
modernização do motor de um navio 
deverão ser reservados à pequena pesca em 
segmentos da frota em que haja um 
equilíbrio entre a capacidade de pesca e as 
possibilidades de pesca disponíveis, bem 
como para pescadores jovens. Acresce que 
os Estados-Membros deverão incluir, no 
seu programa, um plano de ação para a 
pequena pesca costeira, que deverá ser 
monitorizado com base em indicadores 
para os quais devem ser fixados objetivos 
intermédios e metas.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A pesca e a aquicultura contribuem 
para a segurança alimentar e a nutrição. No 
entanto, a União importa atualmente mais 
de 60 % do seu aprovisionamento em 
produtos da pesca, pelo que está fortemente 
dependente de países terceiros. Um desafio 
importante consiste em incentivar o 
consumo de proteínas de peixe produzido 
na União, com elevados padrões de 
qualidade e a preços acessíveis para os 
consumidores.

(31) A pesca e a aquicultura sustentável 
contribuem para a segurança alimentar e a 
nutrição. No entanto, a União importa 
atualmente mais de 60 % do seu 
aprovisionamento em produtos da pesca, 
pelo que está fortemente dependente de 
países terceiros. Um desafio importante 
consiste em incentivar o consumo de
proteínas de peixe produzido na União, 
com elevados padrões de qualidade e a 
preços acessíveis para os consumidores.

Alteração 21

Proposta de regulamento



AD\1169823PT.docx 17/47 PE627.712v02-00

PT

Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Deverá ser possível ao FEAMP 
apoiar a promoção e o desenvolvimento 
sustentável da aquicultura, incluindo a 
aquicultura de água doce, com vista ao 
cultivo de animais e plantas aquáticas para 
produção de alimentos e de outras matérias 
primas. Alguns Estados-Membros 
continuam a aplicar procedimentos 
administrativos complexos, por exemplo 
no respeitante ao acesso ao espaço e à 
emissão de licenças, o que torna difícil 
para o setor melhorar a imagem e a 
competitividade dos produtos aquícolas. O 
apoio deverá ser coerente com os planos 
estratégicos nacionais plurianuais para a 
aquicultura, elaborados com base no 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Em 
especial, deverão ser elegíveis para apoio 
as ações no domínio da sustentabilidade 
ambiental, os investimentos produtivos, a 
inovação, a aquisição de competências 
profissionais, a melhoria das condições de 
trabalho e as medidas compensatórias que 
prestam serviços fundamentais de gestão 
da terra e da natureza. Deverão igualmente 
ser elegíveis as medidas de saúde pública, 
os regimes de seguro das populações 
aquícolas e as ações de saúde e bem-estar 
animal. No entanto, no caso dos 
investimentos produtivos, deverá ser 
concedido apoio unicamente através de 
instrumentos financeiros e do InvestEU, 
que exercem sobre os mercados um maior 
efeito de alavanca e são, por conseguinte, 
mais aptos a fazer face aos desafios do 
setor do que as subvenções.

(32) Deverá ser possível ao FEAMP 
apoiar a promoção e o desenvolvimento 
sustentável da aquicultura, incluindo a 
aquicultura de água doce e a proteção da 
aquicultura contra espécies invasoras e 
doenças, com vista ao cultivo de animais e 
plantas aquáticas para produção de 
alimentos e de outras matérias primas. 
Alguns Estados-Membros continuam a 
aplicar procedimentos administrativos 
excessivamente complexos, por exemplo 
no respeitante ao acesso ao espaço e à 
emissão de licenças, o que torna
desnecessariamente difícil para o setor 
melhorar a imagem e a competitividade 
dos produtos aquícolas. O apoio deverá ser 
coerente com os planos estratégicos 
nacionais plurianuais para a aquicultura, 
elaborados com base no Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013. Em especial, deverão ser 
elegíveis para apoio as ações no domínio 
da sustentabilidade ambiental, os 
investimentos produtivos, a inovação, o 
controlo de doenças específicas e de 
espécies invasoras que provocam sérios 
danos à aquicultura, a aquisição de 
competências profissionais, a melhoria das 
condições de trabalho e as medidas 
compensatórias que prestam serviços 
fundamentais de gestão da terra e da 
natureza. Deverão igualmente ser elegíveis 
as medidas de saúde pública, os regimes de 
seguro das populações aquícolas e as ações 
de saúde e bem-estar animal. No entanto, 
no caso dos investimentos produtivos, 
deverá ser concedido apoio unicamente 
através de instrumentos financeiros e do 
InvestEU, que exercem sobre os mercados 
um maior efeito de alavanca e são, por 
conseguinte, mais aptos a fazer face aos 
desafios do setor do que as subvenções.

Justificação

Em consonância com a Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2018, sobre o 
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tema «Rumo a um setor europeu da aquicultura sustentável e competitivo: situação atual e 
desafios futuros (2017/2118(INI)).

Alteração 22

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 meio marinho, na gestão 
sustentável das unidades populacionais de 
peixe, na execução completa da PCP e 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.

_________________ _________________

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).

Alteração 23
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Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A criação de emprego nas regiões 
costeiras assenta no desenvolvimento de 
uma economia azul sustentável ao nível 
local que relance o tecido social destas 
regiões. É provável que até 2030 o 
crescimento dos setores e serviços 
oceânicos venha a superar o crescimento 
da economia mundial e dê um importante 
contributo para o crescimento e o emprego. 
A sustentabilidade do crescimento azul 
depende da inovação e do investimento em 
novas atividades marítimas e na 
bioeconomia, incluindo modelos de 
turismo sustentável, energias oceânicas 
renováveis, a construção naval inovadora 
de topo de gama e novos serviços 
portuários, suscetíveis de criar emprego e, 
ao mesmo tempo, promover o 
desenvolvimento local. Enquanto o 
investimento público na economia azul 
sustentável deve ser integrado em todo o 
orçamento da União, o FEAMP deverá 
concentrar-se especialmente nas condições 
favoráveis para o desenvolvimento da 
economia azul sustentável e a eliminação 
dos estrangulamentos, a fim de facilitar o 
investimento e o desenvolvimento de 
novos mercados e tecnologias ou serviços. 
O apoio ao desenvolvimento da economia 
azul sustentável deverá ser concedido no 
quadro da gestão partilhada, da gestão 
direta e da gestão indireta.

(35) A criação de emprego nas regiões 
costeiras e insulares assenta no 
desenvolvimento de uma economia azul 
sustentável ao nível local que relance o 
tecido social destas regiões. É provável que 
até 2030 o crescimento dos setores e 
serviços oceânicos venha a superar o 
crescimento da economia mundial e dê um 
importante contributo para o crescimento e 
o emprego. A sustentabilidade do 
crescimento azul depende da inovação e do 
investimento em novas atividades 
marítimas e na bioeconomia, incluindo 
modelos de turismo sustentável, energias 
oceânicas renováveis, a construção naval 
inovadora de topo de gama e novos 
serviços portuários, suscetíveis de criar 
emprego e, ao mesmo tempo, promover o 
desenvolvimento local. Enquanto o 
investimento público na economia azul 
sustentável deve ser integrado em todo o 
orçamento da União, o FEAMP deverá 
concentrar-se especialmente nas condições 
favoráveis para o desenvolvimento da 
economia azul sustentável e a eliminação 
dos estrangulamentos, a fim de facilitar o 
investimento e o desenvolvimento de 
novos mercados e tecnologias ou serviços. 
O apoio ao desenvolvimento da economia 
azul sustentável deverá ser concedido no 
quadro da gestão partilhada, da gestão 
direta e da gestão indireta.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) No quadro da gestão partilhada, 
deverá ser possível ao FEAMP apoiar a
economia azul sustentável através da 

(37) No quadro da gestão partilhada, 
deverá ser possível ao FEAMP apoiar uma
economia azul sustentável que se 
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recolha, da gestão e da utilização de dados 
para melhorar o conhecimento do estado 
do meio marinho. Este apoio deverá ter 
como objetivo satisfazer os requisitos da 
Diretiva 92/43/CEE e da Diretiva 
2009/147/CE, para apoiar o ordenamento 
do espaço marítimo e aumentar a qualidade 
e a partilha dos dados através da Rede 
Europeia de Observação e de Dados.

desenvolva dentro de limites ecológicos
através da recolha, da gestão e da 
utilização de dados para melhorar o 
conhecimento do estado do meio marinho. 
Este apoio deverá ter como objetivo 
satisfazer os requisitos da Diretiva 
92/43/CEE e da Diretiva 2009/147/CE, 
para apoiar o ordenamento do espaço 
marítimo e aumentar a qualidade e a 
partilha dos dados através da Rede 
Europeia de Observação e de Dados.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Enquanto interveniente mundial, a 
União está profundamente empenhada em 
promover a governação internacional dos 
oceanos, em conformidade com a 
Comunicação Conjunta ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, de 10 de novembro de 2016, 
intitulada «Governação internacional dos 
oceanos:  uma agenda para o futuro dos 
nossos oceanos»17. A política da União 
sobre a governação dos oceanos é uma 
nova política que abrange os oceanos de 
uma forma integrada. A governação 
internacional dos oceanos não só é 
essencial para a concretização da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
em particular do Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 14 
(«Conservar e utilizar de forma sustentável 
os oceanos, mares e recursos marinhos»), 
como também para garantir às futuras 
gerações mares e oceanos seguros, limpos 
e geridos de forma sustentável. A União 
deve respeitar esses compromissos 
internacionais e dinamizar a melhoria da 
governação internacional dos oceanos aos 
níveis bilateral, regional e multilateral, 
nomeadamente para prevenir, impedir e 

(40) Enquanto interveniente mundial, a 
União está profundamente empenhada em 
promover a governação internacional dos 
oceanos, em conformidade com a 
Comunicação Conjunta ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, de 10 de novembro de 2016, 
intitulada «Governação internacional dos 
oceanos: uma agenda para o futuro dos 
nossos oceanos»17. A política da União 
sobre a governação dos oceanos é uma 
nova política que abrange os oceanos de 
uma forma integrada. A governação 
internacional dos oceanos não só é 
essencial para a concretização da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
em particular do Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 14 
(«Conservar e utilizar de forma sustentável 
os oceanos, mares e recursos marinhos»), 
como também para garantir às futuras 
gerações mares e oceanos seguros, limpos 
e geridos de forma sustentável. A União 
deve respeitar esses compromissos 
internacionais e dinamizar e liderar a 
melhoria da governação internacional dos 
oceanos aos níveis bilateral, regional e 
multilateral, nomeadamente para prevenir, 
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eliminar a pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada, a fim de aperfeiçoar o 
quadro de governação internacional dos 
oceanos, de reduzir a pressão nos oceanos 
e mares, de criar as condições para uma 
economia azul sustentável e de reforçar a 
investigação e os dados sobre os oceanos à 
escala internacional.

impedir e eliminar a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada, a fim de 
aperfeiçoar o quadro de governação 
internacional dos oceanos, de reduzir a 
pressão nos oceanos e mares, de criar as 
condições para uma economia azul 
sustentável e de reforçar a investigação e 
os dados sobre os oceanos à escala 
internacional.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 17 JOIN(2016) 49

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) O procedimento de pagamento no 
âmbito do atual FEAMP foi considerado 
ineficaz, uma vez que, quatro anos após a 
adoção do atual FEAMP, só foram gastos 
11 % dos fundos. Este procedimento deve 
ser melhorado para acelerar os 
pagamentos aos beneficiários, 
especialmente no que se refere às pessoas 
singulares ou às famílias.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Em conformidade com o 
Regulamento (UE) [regulamento relativo 
às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União], o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho19, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho20, 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho21 e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho22, os interesses 

(47) Em conformidade com o 
Regulamento (UE) [regulamento relativo 
às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União], o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho19, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho20, 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho21 e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho22, os interesses 
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financeiros da União devem ser protegidos 
através de medidas proporcionadas, 
nomeadamente por meio da prevenção, 
deteção, correção de irregularidades e de 
fraudes e do respetivo seguimento, da 
recuperação de fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se for caso disso, da 
imposição de sanções administrativas. Em 
especial, de acordo com o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 e o 
Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, o 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) poderia realizar inquéritos, 
incluindo verificações e inspeções no local 
no intuito de verificar a existência de 
fraudes, atos de corrupção ou quaisquer 
outras atividades ilegais que prejudiquem 
os interesses financeiros da União. Em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho, a Procuradoria 
Europeia poderia investigar e instaurar 
ações penais em casos de fraude e outras 
infrações penais que prejudiquem os 
interesses financeiros da União, tal como 
se estabelece na Diretiva (UE) 2017/1371 
do Parlamento Europeu e do Conselho23. 
Nos termos do Regulamento (UE) xx/xx 
[regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União], qualquer pessoa ou entidade que 
recebe fundos da União deve cooperar 
plenamente na proteção dos interesses 
financeiros da União, conceder os direitos 
e o acesso necessários à Comissão, ao 
OLAF, à EPPO e ao Tribunal de Contas 
Europeu (TCE) e assegurar que quaisquer 
terceiros envolvidos na execução dos 
fundos da União concedem direitos 
equivalentes. Os Estados-Membros 
deverão assegurar que, na gestão e 
execução do FEAMP, os interesses 
financeiros da União sejam protegidos, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
[regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União] e o Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 

financeiros da União devem ser protegidos 
através de medidas proporcionadas, 
nomeadamente por meio da prevenção, 
deteção, correção de irregularidades e de 
fraudes e do respetivo seguimento, da 
recuperação de fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se for caso disso, da 
imposição de sanções administrativas. Em 
especial, de acordo com o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 e o 
Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, o 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) deveria realizar inquéritos, 
incluindo verificações e inspeções no local 
no intuito de verificar a existência de 
fraudes, atos de corrupção ou quaisquer 
outras atividades ilegais que prejudiquem 
os interesses financeiros da União. Em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho, a Procuradoria 
Europeia deveria investigar e instaurar 
ações penais em casos de fraude e outras 
infrações penais que prejudiquem os 
interesses financeiros da União, tal como 
se estabelece na Diretiva (UE) 2017/1371 
do Parlamento Europeu e do Conselho23. 
Nos termos do Regulamento (UE) xx/xx 
[regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União], qualquer pessoa ou entidade que 
recebe fundos da União deve cooperar 
plenamente na proteção dos interesses 
financeiros da União, conceder os direitos 
e o acesso necessários à Comissão, ao 
OLAF, à EPPO e ao Tribunal de Contas 
Europeu (TCE) e assegurar que quaisquer 
terceiros envolvidos na execução dos 
fundos da União concedem direitos 
equivalentes. Os Estados-Membros 
deverão assegurar que, na gestão e 
execução do FEAMP, os interesses 
financeiros da União sejam protegidos, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
[regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União] e o Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
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comuns]. comuns].

_________________ _________________

19 Regulamento (UE, Euratom) n.º 
883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) n.º 
1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 
18.9.2013, p. 1).

19 Regulamento (UE, Euratom) n.º 
883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) n.º 
1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 
18.9.2013, p. 1).

20 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.95, p.1).

20 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.95, p.1).

21 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

21 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

22 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 
(JO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

22 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 
(JO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

23 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, p. 
29).

23 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, p. 
29).

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Com vista a uma maior (48) Com vista a uma maior 
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transparência na utilização dos fundos da 
União e à sua boa gestão financeira, 
nomeadamente reforçando o controlo 
público do dinheiro utilizado, 
determinadas informações sobre as 
operações financiadas pelo FEAMP 
deverão ser publicadas num sítio Web do 
Estado-Membro, em conformidade com o 
Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns]. Caso um 
Estado-Membro publique informações 
sobre operações financiadas no âmbito do 
FEAMP, deverão ser cumpridas as regras 
sobre a proteção dos dados pessoais 
estabelecidas no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho24.

transparência na utilização dos fundos da 
União e à sua boa gestão financeira, 
nomeadamente reforçando o controlo 
público do dinheiro utilizado, todas as
informações sobre as operações 
financiadas pelo FEAMP deverão ser 
publicadas num sítio Web do Estado-
Membro, em conformidade com o 
Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns]. Caso um 
Estado-Membro publique informações 
sobre operações financiadas no âmbito do 
FEAMP, deverão ser cumpridas as regras 
sobre a proteção dos dados pessoais 
estabelecidas no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho24.

_________________ _________________

24 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

24 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Investimentos produtivos na 
aquicultura»: os investimentos na 
construção, na ampliação, na modernização 
ou no equipamento das instalações de 
produção aquícola;

(12) «Investimentos produtivos na 
aquicultura»: os investimentos na 
construção, na ampliação, na 
modernização, na inovação ou no 
equipamento das instalações de produção 
aquícola;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) «Economia azul sustentável»: todas 
as atividades económicas setoriais e 
intersetoriais realizadas no mercado único 
e relacionadas com os oceanos, os mares, 
as costas e as águas interiores, que cubram 
as regiões ultraperiféricas da União e os 
países sem litoral, incluindo setores 
emergentes e bens e serviços não 
mercantis, e sejam compatíveis com a 
legislação ambiental da União.

(15) «Economia azul sustentável»: todas 
as atividades económicas setoriais e 
intersetoriais realizadas, dentro de limites 
ecológicos, no mercado único e 
relacionadas com os oceanos, os mares, as 
costas e as águas interiores, que cubram as 
regiões ultraperiféricas da União e os 
países sem litoral, incluindo setores 
emergentes e bens e serviços não 
mercantis, e sejam compatíveis com a 
legislação ambiental da União, para 
restaurar e manter os ecossistemas 
marinhos e proteger recursos naturais 
vulneráveis, bens e serviços.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) «Gestão partilhada»: um acordo 
de parceria em que o governo, a 
comunidade de utilizadores de recursos 
locais (pescadores), agentes externos 
(organizações não governamentais, 
instituições de investigação) e, por vezes, 
outras partes interessadas nas pescas e 
nos recursos costeiros (armadores, 
comerciantes de peixe, agências de crédito 
ou financiadores, setor do turismo, etc.) 
partilham a responsabilidade e a 
autoridade no que diz respeito às decisões 
relacionadas com a gestão da pesca.

Justificação

Definição retirada do portal de terminologia da FAO: http://www.fao.org/faoterm/en/

Alteração 32

Proposta de regulamento
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Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Fomentar pescas sustentáveis e a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos;

(1) Fomentar pescas sustentáveis e a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos, tendo em conta os aspetos 
socioeconómicos;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Contribuir para a segurança 
alimentar da União graças a uma 
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis;

(2) Contribuir para a segurança e 
proteção alimentar da União graças a uma 
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Permitir o crescimento de uma 
economia azul sustentável e fomentar a 
prosperidade das comunidades costeiras;

(3) Permitir o crescimento de uma 
economia azul sustentável e fomentar a 
prosperidade das comunidades costeiras e 
das zonas de pesca;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do FEAMP para o período 2021-
2027 é de 6 140 000 000 EUR, a preços 
correntes.

1. O enquadramento financeiro para a 
execução plurianual do FEAMP para o 
período 2021-2027 é de 6 140 000 000 
EUR, a preços correntes.
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Pelo menos 15 % do apoio 
financeiro da União atribuído por 
Estado-Membro deve ser afetado aos 
domínios de apoio referidos nos 
artigos 19.º e 20.º. Os Estados-Membros 
que não têm acesso às águas da União 
podem aplicar uma percentagem inferior, 
em função da extensão das suas 
competências de controlo e de recolha de 
dados.

Suprimido

Justificação

A afetação deve ser estipulada de acordo com as necessidades identificadas de cada 
Estado-Membro. Qualquer afetação superior resultaria em fundos não utilizados ou despesas 
desnecessárias.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Qualquer financiamento que não 
seja gasto ao abrigo dos artigos 19.º e 20.º 
em controlo e recolha de dados pode ser 
reafetado à Agência Europeia de Controlo 
das Pescas.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma estratégia para a exploração 
sustentável das pescarias e para o 
desenvolvimento dos setores da economia 

a) Uma estratégia para a exploração 
sustentável das pescarias e para o 
desenvolvimento dos setores da economia 
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azul sustentável; azul sustentável que se desenvolva dentro 
de limites ecológicos;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve elaborar uma 
análise de cada bacia marítima, indicando 
os pontos fortes e fracos no que toca à 
realização dos objetivos da PCP, referidos 
no artigo 2.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013. Se for caso disso, essa 
análise deve ter em conta as estratégias 
para as bacias marítimas e as estratégias 
macrorregionais existentes.

5. A Comissão, após obtenção do 
parecer dos conselhos consultivos 
relevantes, deve elaborar uma análise de 
cada bacia marítima, indicando os pontos 
fortes e fracos no que toca à realização dos 
objetivos da PCP, referidos no artigo 2.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, e a 
consecução do bom estado ambiental, na 
aceção da Diretiva 2008/56/CE. Se for 
caso disso, essa análise deve ter em conta 
as estratégias para as bacias marítimas e as 
estratégias macrorregionais existentes.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O controlo orientado de espécies 
exóticas invasoras que prejudiquem 
significativamente a produtividade da 
aquicultura e do setor das pescas;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) O apoio à investigação e utilização 
de artes de pesca seletivas inovadoras em 
toda a União, nomeadamente, em 
conformidade com o artigo 27.º do 
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Regulamento (UE) n.º 1380/2013;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os dados mais recentes sobre o 
desempenho socioeconómico da economia 
azul sustentável, nomeadamente o setor das 
pescas e da aquicultura;

e) Os dados mais recentes sobre o 
equilíbrio entre as prioridades ambientais 
e o desempenho socioeconómico da 
economia azul sustentável, nomeadamente 
o setor das pescas e da aquicultura;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) A contribuição do programa para a 
adaptação às alterações climáticas e 
atenuação dos seus efeitos.

i) A contribuição do programa para a 
adaptação às alterações climáticas e 
atenuação dos seus efeitos, 
nomeadamente, reduzindo as emissões de 
CO2 através de poupanças de combustível.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Todavia, os artigos 107.º, 108.º e 
109.º do Tratado não são aplicáveis aos 
pagamentos efetuados pelos Estados-
Membros em aplicação do presente 
regulamento que se inscrevam no âmbito 
de aplicação do artigo 42.º do Tratado.

2. Todavia, os artigos 107.º, 108.º e 
109.º do Tratado não são aplicáveis aos 
pagamentos efetuados pelos Estados-
Membros em aplicação do presente 
regulamento.

Alteração 45

Proposta de regulamento
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Artigo 12 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Cometeram infrações graves, nos 
termos do artigo 42.º do Regulamento (CE) 
n.º 1005/2008 do Conselho28 ou do artigo 
90.º do Regulamento (CE) n.º 1224/2009 
do Conselho ou de outra legislação adotada 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho;

a) Cometeram infrações, nos termos 
do artigo 42.º do Regulamento (CE) n.º 
1005/2008 do Conselho28 ou do artigo 90.º 
do Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho ou de outra legislação adotada 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho;

_________________ _________________

28 Regulamento (CE) n.º 1005/2008 do 
Conselho, de 29 de setembro de 2008, que 
estabelece um regime comunitário para 
prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, 
não declarada e não regulamentada, que 
altera os Regulamentos (CEE) n.º 2847/93, 
(CE) n.º 1936/2001 e (CE) n.º 601/2004, e 
que revoga os Regulamentos (CE) n.º 
1093/94 e (CE) n.º 1447/1999 (JO L 286 
de 29.10.2008, p. 1).

28 Regulamento (CE) n.º 1005/2008 do 
Conselho, de 29 de setembro de 2008, que 
estabelece um regime comunitário para 
prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, 
não declarada e não regulamentada, que 
altera os Regulamentos (CEE) n.º 2847/93, 
(CE) n.º 1936/2001 e (CE) n.º 601/2004, e 
que revoga os Regulamentos (CE) n.º 
1093/94 e (CE) n.º 1447/1999 (JO L 286 
de 29.10.2008, p. 1).

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Depois de apresentar o pedido, o 
beneficiário deve continuar a cumprir as 
condições de admissibilidade referidas no 
n.º 1 durante todo o período de execução 
da operação e durante um período de 
cinco anos a contar da data do pagamento 
final a esse beneficiário.

2. Depois de apresentar o pedido, o 
beneficiário deve continuar a cumprir as 
condições de admissibilidade referidas no 
n.º 1 durante todo o período de execução 
da operação e a contar da data do 
pagamento final a esse beneficiário.

Justificação

Nenhum operador ou beneficiário deve, em circunstância alguma, cometer infrações graves, 
participar em atividades de pesca INN ou cometer outras infrações ambientais.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) À determinação do limiar que 
desencadeia a inadmissibilidade e do 
período desta, a que se referem os n.ºs 1 e 
3, que deve ser proporcionada, tendo em 
conta a natureza, a gravidade, a duração e a 
reiteração da fraude grave ou de outra 
infração grave e ter a duração mínima de 
um ano;

a) À determinação do limiar que 
desencadeia a inadmissibilidade e do 
período desta, a que se referem os n.ºs 1 e 
3, que deve ser proporcionada, tendo em 
conta a natureza, a gravidade, a duração e a 
reiteração da fraude ou de outra infração e 
ter a duração mínima de um ano;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A construção e aquisição ou a 
importação de navios de pesca, salvo 
disposição em contrário do presente 
regulamento;

b) A construção, aquisição ou 
modernização ou a importação de navios 
de pesca, nomeadamente através da 
substituição dos motores, salvo disposição 
em contrário do presente regulamento;

Justificação

A modernização ou substituição de equipamento está frequentemente associada a uma maior 
eficiência e a uma maior capacidade para apanhar peixe. Como tal, essas medidas de 
modernização e substituição de motores comprometeriam o ODS 14.6, que proíbe subsídios 
que aumentem a capacidade de pesca. Mesmo que a modernização ou substituição de antigos 
motores esteja subordinada à exigência de que estes sejam de potência igual ou inferior, tal 
não se traduzirá necessariamente numa redução da capacidade do navio para capturar 
peixe. O TCE afirmou que os navios equipados com motores eficientes do ponto de vista do 
consumo de combustível continuam a ter incentivos ao aumento do seu esforço de pesca.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) As operações que incluam 
qualquer forma de pesca com impulsos 
elétricos;



PE627.712v02-00 32/47 AD\1169823PT.docx

PT

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) O repovoamento direto, exceto se 
for explicitamente previsto como medida 
de conservação num ato jurídico da União, 
ou em caso de repovoamento experimental;

g) O repovoamento direto, exceto se 
for explicitamente previsto como medida 
de conservação ou reinstalação num ato 
jurídico da União, ou em caso de 
repovoamento experimental;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Os investimentos a bordo dos 
navios de pesca necessários para cumprir 
os requisitos estabelecidos no direito da 
União ou no direito nacional, incluindo 
os requisitos decorrentes das obrigações 
da União no âmbito das organizações 
regionais de gestão das pescas;

Suprimido

Justificação

Não é clara a razão subjacente à proibição de apoio aos investimentos que se tornam 
necessários para cumprir obrigações legais, como, por exemplo, novos equipamentos, 
sistemas de controlo, modificações em artes de pesca, etc.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Os investimentos a bordo de navios 
de pesca que tenham exercido atividades 
no mar durante menos de 60 dias por ano 
nos dois anos civis anteriores ao ano de 

Suprimido
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apresentação do pedido de apoio.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Os custos de funcionamento, como 
seguros, despesas gerais, combustível ou 
equipamentos dos navios de pesca 
destinados unicamente a permitir o seu 
funcionamento e a navegação, como 
cordas, requisitos obrigatórios de 
segurança e proteção e serviços de 
manutenção.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio previsto no presente 
capítulo deve contribuir para a realização 
dos objetivos ambientais, económicos, 
sociais e de emprego da PCP, enunciados 
no artigo 2.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013.

1. O apoio previsto no presente 
capítulo deve contribuir para a realização 
dos objetivos ambientais, económicos, 
sociais e de emprego da PCP, enunciados 
no artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º
1380/2013, e encorajar o diálogo social 
entre as partes.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Reforço da cadeia de valor do setor 
e promoção de estratégias de 
comercialização;

c) Criação e reforço da cadeia de 
valor do setor e promoção de estratégias de 
comercialização;

Alteração 56
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Facilitação do acesso ao crédito e 
aos mecanismos de seguro e de 
financiamento;

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Melhoria da saúde, da segurança e 
das condições de trabalho a bordo dos 
navios de pesca;

e) Melhoria da saúde, da segurança e 
das condições de trabalho a bordo dos 
navios de pesca, permitindo assim atrair 
um maior número de jovens e reduzir de 
forma significativa as causas dos 
acidentes marítimos;

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Diversificação das atividades no 
contexto mais vasto da economia azul 
sustentável;

h) Diversificação das atividades no 
contexto mais vasto de uma economia azul 
sustentável que se desenvolva dentro de 
limites ecológicos;

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Criação de um ambiente adequado 
para o desenvolvimento de planos locais 
em regime de gestão partilhada.
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Justificação

O modelo de gestão partilhada atinge o seu potencial máximo no quadro de uma gestão 
bioeconómica respeitadora do ecossistema e das abordagens de precaução. Este modelo 
deverá proporcionar os instrumentos que permitem dar resposta em tempo real às novas 
realidades no âmbito da gestão adaptativa.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Se o apoio referido no n.º 1 for
concedido mediante uma compensação 
pela cessação definitiva das atividades de 
pesca, devem ser cumpridas as seguintes 
condições:

2. Em casos excecionais, o apoio 
referido no n.º 1 pode ser concedido 
mediante uma compensação pela cessação 
definitiva das atividades de pesca, desde 
que sejam cumpridas as seguintes 
condições:

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A cessação está prevista enquanto 
instrumento de um plano de ação referido 
no artigo 22.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013;

a) A cessação está prevista enquanto 
instrumento de um plano de ação para 
reduzir a capacidade da frota referido no 
artigo 22.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013;

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A cessação leva a uma diminuição 
total da capacidade de pesca, uma vez que 
o dinheiro recebido não é reinvestido no 
setor;
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Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O FEAMP pode apoiar o acesso 
das empresas de pesca e de aquicultura a 
instrumentos de gestão do risco como os 
incentivos relacionados com apólices de 
seguro ou fundos de mutualização, a fim 
de cobrir as perdas resultantes de uma ou 
mais das seguintes circunstâncias:

a) Catástrofes naturais;

b) Fenómenos climáticos adversos;

c) Alterações súbitas da qualidade e da 
quantidade da água pelas quais o 
operador não seja responsável;

d) Doenças na aquicultura, avaria ou 
destruição das instalações de produção 
pelas quais o operador não seja 
responsável;

e) Custos de salvamento de pescadores ou 
de navios de pesca em caso de acidentes 
no mar durante as suas atividades de 
pesca.

Justificação

Introduz-se, tal como acontece no setor agrícola, o apoio do FEAMP a instrumentos de 
gestão do risco como os incentivos às apólices de seguro ou aos fundos de mutualização, com 
os fundamentos definidos nas alíneas a) a e).

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As atividades comerciais do navio 
em causa forem interrompidas durante 

a) As atividades comerciais do navio 
em causa forem interrompidas;
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pelo menos 90 dias consecutivos; e

Justificação

Em algumas bacias da UE, os períodos de cessação anual de atividades das frotas de cerco 
com retenida e de arrasto vão dos 30 aos 60 dias, em função de diferentes variáveis, como o 
segmento piscícola e a pescaria em causa. Por isso, a cessação temporária de atividades 
deve ser coberta, independentemente da sua duração.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Durante o período abrangido pela 
cessação, todas as atividades de pesca 
exercidas pelos navios e pescadores em 
causa devem ser efetivamente suspensas. A 
autoridade competente assegura-se de que 
o navio em questão interrompeu todas as 
atividades de pesca durante o período 
abrangido pela cessação extraordinária e de 
que é evitada qualquer sobrecompensação 
resultante da utilização do navio para 
outros fins.

5. Durante o período abrangido pela 
cessação, todas as atividades de pesca 
exercidas pelos navios e pescadores em 
causa devem ser efetivamente suspensas. A 
autoridade competente garante que o navio 
em questão interrompeu todas as atividades 
de pesca durante o período abrangido pela 
cessação extraordinária e de que é evitada 
qualquer sobrecompensação resultante da 
utilização do navio para outros fins.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

Cessação temporária das atividades de 
pesca

1. O FEAMP pode apoiar medidas 
destinadas à cessação temporária das 
atividades de pesca nos seguintes casos:

a) Períodos de repouso biológico;

b) Se a cessação temporária estiver 
prevista num plano de gestão adotado em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
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n.º 1967/2006 do Conselho ou num plano 
plurianual adotado ao abrigo dos artigos 
9.º e 10.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013, sempre que, segundo os 
pareceres científicos, seja necessária uma 
redução do esforço de pesca para 
alcançar os objetivos referidos no artigo 
2.º, n.º 2 e n.º 5, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

2. O apoio referido no n.º 1 pode ser 
concedido durante um prazo máximo de 
seis meses por navio no período 
compreendido entre 2021 e 2027.

3. O apoio referido no n.º 1 só é concedido 
a:

a) Proprietários ou operadores de navios 
de pesca da União registados como navios 
ativos e que tenham exercido atividades 
de pesca no mar durante, pelo menos, 
uma média de 90 dias nos dois anos 
anteriores à data de apresentação do 
pedido de apoio; ou

b) Pescadores que tenham trabalhado no 
mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação 
temporária durante, pelo menos, uma 
média de 90 dias nos dois anos anteriores 
à data de apresentação do pedido de 
apoio.

4. Todas as atividades de pesca exercidas 
pelo navio de pesca ou pelos pescadores 
em causa são efetivamente suspensas. A 
autoridade competente assegura-se de que 
o navio de pesca em questão interrompeu 
todas as atividades de pesca durante o 
período abrangido pela cessação 
temporária.

Justificação

Considera-se necessário reintroduzir uma medida que produziu ótimos resultados em todas 
as programações em que foi aplicada.

Alteração 67
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar a recolha, 
gestão e a utilização de dados para a gestão 
das pescas e para fins científicos, como 
previsto no artigo 25.º, n.ºs 1 e 2, e no 
artigo 27.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013 e especificado no 
Regulamento (UE) 2017/1004, com base 
nos planos de trabalho nacionais a que se 
refere o artigo 6.º do Regulamento (UE) 
2017/1004.

1. O FEAMP pode apoiar a recolha, 
gestão, o tratamento e a utilização de 
dados para a gestão das pescas e para fins 
científicos, como previsto no artigo 25.º, 
n.ºs 1 e 2, e no artigo 27.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013 e especificado no 
Regulamento (UE) 2017/1004, com base 
nos planos de trabalho nacionais a que se 
refere o artigo 6.º do Regulamento (UE) 
2017/1004.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Ao estabelecer a lista e as 
quantidades a que se refere o n.º 2, os 
Estados-Membros devem ter em conta 
todos os fatores pertinentes, nomeadamente 
a necessidade de garantir que a 
compensação seja compatível com as 
regras da PCP.

3. Ao estabelecer a lista e as 
quantidades a que se refere o n.º 2, os 
Estados-Membros devem ter em conta 
todos os fatores pertinentes, nomeadamente 
a necessidade de garantir que a 
compensação cumpre as regras da PCP.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Compensações aos pescadores pela 
recolha no mar de artes de pesca perdidas e 
de lixo marinho;

a) Compensações aos pescadores pela 
recolha no mar de artes de pesca perdidas e 
pela recolha passiva de lixo marinho;

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 23 – título
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Texto da Comissão Alteração

Aquicultura Aquicultura sustentável

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar a promoção 
de uma aquicultura sustentável, como 
previsto no artigo 34.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Pode 
também apoiar a promoção da saúde e do 
bem-estar animal na aquicultura, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2016/429 do Parlamento Europeu e do 
Conselho32 e o Regulamento (UE) n.º
652/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho33.

1. O FEAMP pode apoiar a promoção 
de uma aquicultura sustentável, como 
previsto no artigo 34.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Pode 
também conceder apoio para a resolução 
de problemas específicos do setor 
provocados por espécies exóticas 
invasoras, bem como para a promoção da 
saúde e do bem-estar animal na 
aquicultura, em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/429 do 
Parlamento Europeu e do Conselho32 e o 
Regulamento (UE) n.º 652/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho33.

_________________ _________________

32 Regulamento (UE) 2016/429 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de março de 2016, relativo às doenças 
animais transmissíveis e que altera e 
revoga determinados atos no domínio da 
saúde animal («Lei da Saúde Animal») 
(JO L 84 de 31.3.2016, p. 1).

32 Regulamento (UE) 2016/429 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de março de 2016, relativo às doenças 
animais transmissíveis e que altera e 
revoga determinados atos no domínio da 
saúde animal («Lei da Saúde Animal») 
(JO L 84 de 31.3.2016, p. 1).

33 Regulamento (UE) n.º 652/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de maio de 2014, que estabelece 
disposições para a gestão das despesas 
relacionadas com a cadeia alimentar, a 
saúde e o bem-estar animal, a fitossanidade 
e o material de reprodução vegetal, que 
altera as Diretivas 98/56/CE, 2000/29/CE e 
2008/90/CE do Conselho, os Regulamentos 
(CE) n.º 178/2002, (CE) n.º 882/2004 e 
(CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, a Diretiva 2009/128/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e o 

33 Regulamento (UE) n.º 652/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de maio de 2014, que estabelece 
disposições para a gestão das despesas 
relacionadas com a cadeia alimentar, a 
saúde e o bem-estar animal, a fitossanidade 
e o material de reprodução vegetal, que 
altera as Diretivas 98/56/CE, 2000/29/CE e 
2008/90/CE do Conselho, os Regulamentos 
(CE) n.º 178/2002, (CE) n.º 882/2004 e 
(CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, a Diretiva 2009/128/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e o 
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Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e que 
revoga as Decisões 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE do Conselho 
(JO L 189 de 27.6.2014, p. 1).

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e que 
revoga as Decisões 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE do Conselho 
(JO L 189 de 27.6.2014, p. 1).

Justificação

Em consonância com a Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2018, sobre o 
tema «Rumo a um setor europeu da aquicultura sustentável e competitivo: situação atual e 
desafios futuros» (2017/2118(INI)), incluindo no que se refere à espécie exótica invasora 
«haustrum scobina» e a doença animal «herpes da ostra».

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 24 

Texto da Comissão Alteração

O FEAMP pode apoiar ações que 
contribuam para a realização dos objetivos 
da organização comum de mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura, 
previstos no artigo 35.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013 e especificados no 
Regulamento (CE) n.º 1379/2013. Pode 
também apoiar ações que promovam a 
comercialização, a qualidade e o valor 
acrescentado dos produtos da pesca e da 
aquicultura.

O FEAMP pode apoiar ações que 
contribuam para a realização dos objetivos 
da organização comum de mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura, 
previstos no artigo 35.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013 e especificados no 
Regulamento (CE) n.º 1379/2013. Pode 
também apoiar ações que promovam a 
comercialização, a qualidade e o valor 
acrescentado dos produtos da pesca e da 
aquicultura sustentável.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio no âmbito do presente 
artigo só pode ser concedido através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
artigo 52.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns] e através do InvestEU, em 
conformidade com o artigo 10.º do mesmo 

2. O apoio no âmbito do presente 
artigo só pode ser concedido à pequena 
pesca costeira através dos instrumentos 
financeiros previstos no artigo 52.º do 
Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns] e através 
do InvestEU, em conformidade com o 
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regulamento. artigo 10.º do mesmo regulamento.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Título 2 – capítulo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Prioridade 3: Permitir o desenvolvimento 
de uma economia azul sustentável e 
fomentar a prosperidade das comunidades 
costeiras

Prioridade 3: Permitir uma economia azul 
sustentável que se desenvolva dentro de 
limites ecológicos e fomentar a 
prosperidade das comunidades costeiras

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O FEAMP pode apoiar a recolha, a gestão 
e a utilização de dados para melhorar o 
conhecimento do estado do meio marinho, 
com vista a:

O FEAMP pode apoiar a recolha, a gestão, 
a análise, o tratamento e a utilização de 
dados para melhorar o conhecimento do 
estado do meio marinho, com vista a:

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o artigo 
90.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], em caso de provas de 
incumprimento, por um Estado-Membro, 
das regras aplicáveis no âmbito da PCP, a 
Comissão pode interromper o prazo de 
liquidação de um pedido de pagamento, na 
totalidade ou em parte, se o incumprimento 
for suscetível de afetar as despesas 
constantes de um pedido de pagamento 
para as quais o pagamento intercalar seja 
solicitado.

1. Em conformidade com o artigo 
90.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], em caso de provas de 
incumprimento, por um Estado-Membro, 
das regras aplicáveis no âmbito da PCP ou 
da legislação pertinente da União em 
matéria ambiental, a Comissão pode 
interromper o prazo de liquidação de um 
pedido de pagamento, na totalidade ou em 
parte, se o incumprimento for suscetível de 
afetar as despesas constantes de um pedido 
de pagamento para as quais o pagamento 
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intercalar seja solicitado.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o artigo 
91.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], a Comissão pode adotar atos de 
execução que suspendem a totalidade ou 
parte dos pagamentos intercalares ao 
abrigo do programa em caso de 
incumprimento grave, por um 
Estado-Membro, das regras aplicáveis no 
âmbito da PCP, se esse incumprimento 
grave for suscetível de afetar as despesas 
constantes de um pedido de pagamento 
para as quais o pagamento intercalar seja 
solicitado.

1. Em conformidade com o artigo 
91.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], a Comissão pode adotar atos de 
execução que suspendem a totalidade ou 
parte dos pagamentos intercalares ao 
abrigo do programa em caso de 
incumprimento grave, por um 
Estado-Membro, das regras aplicáveis no 
âmbito da PCP ou da legislação pertinente 
da União em matéria ambiental, se esse 
incumprimento grave for suscetível de 
afetar as despesas constantes de um pedido 
de pagamento para as quais o pagamento 
intercalar seja solicitado.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As despesas que constam de um 
pedido de pagamento estão afetadas por 
casos de incumprimento grave, por parte 
do Estado-Membro, das regras da PCP, que 
levaram à suspensão do pagamento nos 
termos do artigo 34.º do presente 
regulamento e em relação aos quais o 
Estado-Membro em causa continua a não 
demonstrar que adotou as medidas 
corretivas necessárias para assegurar, no 
futuro, a conformidade com as regras e a 
sua aplicação coerciva.

b) As despesas que constam de um 
pedido de pagamento estão afetadas por 
casos de incumprimento grave, por parte 
do Estado-Membro, das regras da PCP ou 
da legislação pertinente da União em 
matéria ambiental, que levaram à 
suspensão do pagamento nos termos do 
artigo 34.º do presente regulamento e em 
relação aos quais o Estado-Membro em 
causa continua a não demonstrar que 
adotou as medidas corretivas necessárias 
para assegurar, no futuro, a conformidade 
com as regras e a sua aplicação coerciva.
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Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve determinar o 
montante das correções tendo em conta a 
natureza, a gravidade, a duração e a 
reiteração do incumprimento grave das 
regras da PCP pelo Estado-Membro ou 
pelo beneficiário, e a importância da 
contribuição do FEAMP para a atividade 
económica do beneficiário em causa.

2. A Comissão deve determinar o 
montante das correções tendo em conta a 
natureza, a gravidade, a duração e a 
reiteração do incumprimento grave das 
regras da PCP ou da legislação pertinente 
da União em matéria ambiental pelo 
Estado-Membro ou pelo beneficiário, e a 
importância da contribuição do FEAMP 
para a atividade económica do beneficiário 
em causa.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso não seja possível quantificar 
com precisão o montante das despesas 
relacionadas com o incumprimento das 
regras da PCP pelo Estado-Membro, a 
Comissão deve aplicar uma correção 
financeira de taxa fixa ou extrapolada, nos 
termos do n.º 4.

3. Caso não seja possível quantificar 
com precisão o montante das despesas 
relacionadas com o incumprimento das 
regras da PCP ou da legislação pertinente 
da União em matéria ambiental pelo 
Estado-Membro, a Comissão deve aplicar 
uma correção financeira de taxa fixa ou 
extrapolada, nos termos do n.º 4.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 43 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A promoção de uma economia azul 
sustentável, hipocarbónica e resiliente às 
alterações climáticas;

a) A promoção de uma economia azul 
sustentável, hipocarbónica e resiliente às 
alterações climáticas, que se desenvolva 
dentro de limites ecológicos;
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Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 43 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O melhoramento das competências 
marítimas, da literacia oceânica e da 
partilha de dados socioeconómicos sobre a
economia azul sustentável;

d) O melhoramento das competências 
marítimas, da literacia oceânica e da 
partilha de dados ambientais e 
socioeconómicos sobre uma economia azul 
sustentável;

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os procedimentos de pagamento 
no âmbito do presente regulamento devem 
ser acelerados, a fim de reduzir os 
encargos económicos para os pescadores. 
A Comissão deve avaliar o atual 
desempenho para melhorar e acelerar o 
processo de pagamento.
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