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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão das Pescas:

- congratula-se com a proposta da Comissão, apresentada em 14 de setembro de 2016, de 
um novo Regulamento Financeiro da UE, que altera várias regulamentações setoriais, 
nomeadamente o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 (disposições gerais comuns relativas 
Fundos Europeus Estruturais - FEEI – incluindo o Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas – FEAMP);

- considera positivas as propostas da Comissão destinadas a simplificar os procedimentos 
para os beneficiários dos fundos da UE, de molde a reduzir a apenas um os múltiplos 
níveis de auditorias existentes, aplicar um único conjunto de regras a ações híbridas, 
introduzir medidas de flexibilidade na gestão do orçamento, visar os resultados e 
racionalizar a comunicação de informações, para simplificar a administração UE e 
possibilitar a participação dos cidadãos;

- manifesta preocupação, no entanto, pela possibilidade de, ao abrigo das novas regras, 
ser possível utilizar o FEAMP para financiar reformas estruturais não relacionadas com 
a política das pescas;

- salienta a necessidade de impedir os Estados-Membros de reafectar fundos a título do 
FEAMP a outras utilizações;

- realça a importância de as contribuições do FEAMP serem rigorosamente atribuídas à 
implementação de reformas estruturais relacionadas com a execução da política comum 
das pescas, designadamente o controlo e a recolha de dados científicos;

- destaca a necessidade de reforçar ainda mais o papel dos órgãos de poder local e 
regional na execução do FEAMP;

- lamenta que, tratando-se de uma proposta tão complexa, não tenha sido realizada 
qualquer avaliação de impacto;

- entende que a consulta pública sobre a revisão do Regulamento Financeiro foi 
demasiado breve, não exaustiva e pouco inclusiva;

- considera extremamente lamentável não ter podido emitir o seu parecer, nem apresentar 
alterações à parte da proposta legislativa que, potencialmente, lhe diz mais respeito, isto 
é, o artigo 265.º da proposta da Comissão COM(2016)605. Esta situação foi imposta 
pelo Memorando de Entendimento aprovado pela Conferência dos Presidentes das 
Comissões, que permitiu que a Comissão das Pescas apenas desse o seu parecer à 
Comissão dos Orçamentos e à Comissão do Controlo Orçamental, que cooperam nos 
termos do artigo 55.º, ao passo que o referido artigo 265.º é da exclusiva competência 
da Comissão do Desenvolvimento Regional (associado às comissões BUDG/CONT, 
nos termos do artigo 54.º). Tal significa que os membros da Comissão das Pescas só 
podem apresentar alterações à presente parte a título individual à Comissão do 
Desenvolvimento Regional, nos termos do artigo 208.º, e não em nome da Comissão 
das Pescas.
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ALTERAÇÕES

A Comissão das Pescas insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão do Controlo 
Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Para garantir um debate 
apropriado entre o Parlamento e o 
Conselho, deveriam ter sido previstos 
prazos mais adequados para debater a 
proposta da Comissão.

Justificação

O Parlamento Europeu lamenta que os prazos previstos para debater a presente proposta 
não tenham tido em conta, de forma adequada, as opiniões do colegislador.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 178-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(178-A) Os recursos financeiros do Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas devem ser rigorosamente 
atribuídos ao apoio da política comum das 
pescas, tendo em vista a conservação dos 
recursos biológicos marinhos, a gestão 
das pescas e das frotas que exploram esses 
recursos, os recursos biológicos de água 
doce e a aquicultura, bem como a 
transformação e a comercialização dos 
produtos da pesca e da aquicultura.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 178-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(178-B) A transferência das dotações dos 
FEIE para instrumentos criados em 
virtude do Regulamento Financeiro ou de 
regulamentos setoriais específicos não 
podem, em caso algum, comprometer a 
execução adequada das políticas setoriais 
ao promover o recurso a instrumentos 
financeiros.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de promover as melhores práticas na 
execução dos Fundos Estruturais, do Fundo 
de Coesão, do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural, do FEAGA e do 
Fundo Europeu das Pescas, a Comissão 
pode, para efeitos informativos, 
disponibilizar um guia metodológico que 
defina a sua estratégia e abordagem de 
controlo, incluindo listas de verificação e 
exemplos de boas práticas para os 
organismos responsáveis pelas atividades 
de gestão e controlo. Esse guia será 
atualizado sempre que necessário.

A fim de promover as melhores práticas na 
execução dos Fundos Estruturais, do Fundo 
de Coesão, do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural, do FEAGA e do 
Fundo Europeu das Pescas, a Comissão 
pode, para efeitos informativos, 
disponibilizar um guia metodológico que 
defina a sua estratégia e abordagem de 
controlo, incluindo listas de verificação e 
exemplos de boas práticas para os 
organismos responsáveis pelas atividades 
de gestão e controlo. Esse guia será 
atualizado sempre que necessário.
A execução dos programas a nível 
nacional e subnacional requer um sistema 
nacional e subnacional global de gestão e 
de controlo (SGC) de todas as 
autorizações financeiras, assente numa 
estreita colaboração entre a autoridade de 
gestão nacional e subnacional e a 
Comissão. A Comissão apresenta 
anualmente um relatório e publica 
avaliações intercalares.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Para definir as políticas e as 
medidas específicas e adequadas, a 
Comissão deve promover a elaboração de 
programas operacionais regionais, em 
conformidade com os princípios da 
proporcionalidade e da subsidiariedade, 
tendo em conta as competências 
regionais.

Justificação

As regiões devem poder exercer o seu direito de participar no processo decisório sobre 
assuntos da sua competência. Por conseguinte, as regiões com competências no setor das 
pescas devem poder elaborar e gerir os seus programas operacionais regionais.
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