
AM\1167348PT.docx PE629.603v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2014-2019

Comissão das Pescas

2018/0210(COD)

25.10.2018

ALTERAÇÕES
296 - 661

Projeto de relatório
Gabriel Mato
(PE625.439v02-00)

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas

Proposta de regulamento
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))



PE629.603v01-00 2/183 AM\1167348PT.docx

PT

AM_Com_LegOpinion



AM\1167348PT.docx 3/183 PE629.603v01-00

PT

Alteração 296
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) O desenvolvimento de uma 
economia azul sustentável depende 
fortemente de parcerias entre as partes 
interessadas locais que contribuem para a 
vitalidade das comunidades e economias 
costeiras e interiores. O FEAMP deverá 
proporcionar instrumentos de promoção 
dessas parcerias. Para o efeito, dever-se-á 
disponibilizar apoio para o 
desenvolvimento local de base 
comunitária em regime de gestão 
partilhada, o que deverá impulsionar a 
diversificação económica num contexto 
local, graças ao desenvolvimento das 
atividades de pesca e aquicultura costeiras 
e interiores e de uma economia azul 
sustentável. As estratégias de 
desenvolvimento local de base 
comunitária deverão garantir que as 
comunidades locais tirem mais partido e 
benefício das oportunidades oferecidas 
pela economia azul sustentável, 
explorando e reforçando os recursos 
ambientais, culturais, sociais e humanos. 
Cada parceria local deverá, portanto, 
refletir o objetivo principal desta 
estratégia, assegurando uma participação 
e representação equilibradas de todas as 
partes interessadas pertinentes da 
economia azul sustentável ao nível local.

Suprimido

Or. es

Alteração 297
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) O desenvolvimento de uma 
economia azul sustentável depende 
fortemente de parcerias entre as partes 
interessadas locais que contribuem para a 
vitalidade das comunidades e economias 
costeiras e interiores. O FEAMP deverá 
proporcionar instrumentos de promoção 
dessas parcerias. Para o efeito, dever-se-á 
disponibilizar apoio para o 
desenvolvimento local de base comunitária 
em regime de gestão partilhada, o que 
deverá impulsionar a diversificação 
económica num contexto local, graças ao 
desenvolvimento das atividades de pesca e 
aquicultura costeiras e interiores e de uma 
economia azul sustentável. As estratégias 
de desenvolvimento local de base 
comunitária deverão garantir que as 
comunidades locais tirem mais partido e 
benefício das oportunidades oferecidas 
pela economia azul sustentável, explorando 
e reforçando os recursos ambientais, 
culturais, sociais e humanos. Cada parceria 
local deverá, portanto, refletir o objetivo 
principal desta estratégia, assegurando uma 
participação e representação equilibradas 
de todas as partes interessadas pertinentes 
da economia azul sustentável ao nível 
local.

(36) O desenvolvimento de uma 
economia azul sustentável depende 
fortemente de parcerias entre as partes 
interessadas locais que contribuem para a 
vitalidade das comunidades e economias 
costeiras e interiores. O FEAMP deverá 
proporcionar instrumentos de promoção 
dessas parcerias. Para o efeito, dever-se-á 
disponibilizar apoio para o 
desenvolvimento local de base comunitária 
em regime de gestão partilhada, o que 
deverá impulsionar a diversificação 
económica num contexto local, graças ao 
desenvolvimento das atividades de pesca e 
aquicultura costeiras e interiores e de uma 
economia azul sustentável. As estratégias 
de desenvolvimento local de base 
comunitária deverão garantir que as 
comunidades locais tirem mais partido e 
benefício das oportunidades oferecidas 
pela economia azul sustentável, explorando 
e reforçando os recursos ambientais, 
culturais, sociais e humanos existentes. 
Cada parceria local deverá, portanto, 
refletir o objetivo principal desta estratégia, 
assegurando uma participação e 
representação equilibradas de todas as 
partes interessadas pertinentes da economia 
azul sustentável ao nível local.

Or. en

Alteração 298
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) O desenvolvimento de uma (36) O desenvolvimento de uma 
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economia azul sustentável depende 
fortemente de parcerias entre as partes 
interessadas locais que contribuem para a 
vitalidade das comunidades e economias 
costeiras e interiores. O FEAMP deverá 
proporcionar instrumentos de promoção
dessas parcerias. Para o efeito, dever-se-á 
disponibilizar apoio para o 
desenvolvimento local de base comunitária 
em regime de gestão partilhada, o que 
deverá impulsionar a diversificação 
económica num contexto local, graças ao 
desenvolvimento das atividades de pesca e 
aquicultura costeiras e interiores e de uma 
economia azul sustentável. As estratégias 
de desenvolvimento local de base 
comunitária deverão garantir que as 
comunidades locais tirem mais partido e 
benefício das oportunidades oferecidas 
pela economia azul sustentável, explorando 
e reforçando os recursos ambientais, 
culturais, sociais e humanos. Cada parceria 
local deverá, portanto, refletir o objetivo 
principal desta estratégia, assegurando uma 
participação e representação equilibradas 
de todas as partes interessadas pertinentes 
da economia azul sustentável ao nível 
local.

economia azul sustentável depende 
fortemente de parcerias entre as partes 
interessadas locais que contribuem para a 
vitalidade das comunidades e economias 
costeiras e interiores. O FEAMPA deverá 
proporcionar instrumentos de promoção 
dessas parcerias. Para o efeito, dever-se-á 
disponibilizar apoio para o 
desenvolvimento local de base comunitária 
em regime de gestão partilhada, o que 
deverá impulsionar a diversificação 
económica num contexto local, graças ao 
desenvolvimento das atividades de pesca e 
aquicultura costeiras e interiores e de uma 
economia azul sustentável. As estratégias 
de desenvolvimento local de base 
comunitária deverão garantir que as 
comunidades locais tirem mais partido e 
benefício das oportunidades oferecidas 
pela economia azul sustentável, explorando 
e reforçando os recursos ambientais, 
culturais, sociais e humanos. Cada parceria 
local deverá, portanto, refletir o objetivo 
principal desta estratégia, assegurando uma 
participação e representação equilibradas 
de todas as partes interessadas pertinentes 
da economia azul sustentável ao nível 
local.

Or. en

Alteração 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) O desenvolvimento de uma 
economia azul sustentável depende 
fortemente de parcerias entre as partes 
interessadas locais que contribuem para a 
vitalidade das comunidades e economias 
costeiras e interiores. O FEAMP deverá 
proporcionar instrumentos de promoção
dessas parcerias. Para o efeito, dever-se-á 

(36) O desenvolvimento de uma 
economia azul sustentável depende 
fortemente de parcerias entre as partes 
interessadas locais que contribuem para a 
vitalidade das comunidades e economias 
costeiras e interiores. O FEAMP deverá 
proporcionar instrumentos de promoção 
dessas parcerias. Para o efeito, dever-se-á 
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disponibilizar apoio para o 
desenvolvimento local de base comunitária 
em regime de gestão partilhada, o que 
deverá impulsionar a diversificação 
económica num contexto local, graças ao 
desenvolvimento das atividades de pesca e 
aquicultura costeiras e interiores e de uma 
economia azul sustentável. As estratégias 
de desenvolvimento local de base 
comunitária deverão garantir que as 
comunidades locais tirem mais partido e 
benefício das oportunidades oferecidas 
pela economia azul sustentável, explorando 
e reforçando os recursos ambientais, 
culturais, sociais e humanos. Cada parceria 
local deverá, portanto, refletir o objetivo 
principal desta estratégia, assegurando uma 
participação e representação equilibradas 
de todas as partes interessadas pertinentes 
da economia azul sustentável ao nível 
local.

disponibilizar apoio para o 
desenvolvimento local de base comunitária 
em regime de gestão partilhada, o que 
deverá impulsionar a diversificação 
económica num contexto local, graças ao 
desenvolvimento das atividades de pesca e 
aquicultura costeiras e de uma economia 
azul sustentável. As estratégias de 
desenvolvimento local de base comunitária 
deverão garantir que as comunidades locais 
tirem mais partido e benefício das 
oportunidades oferecidas pela economia 
azul sustentável, explorando e reforçando 
os recursos ambientais, culturais, sociais e 
humanos. Cada parceria local deverá, 
portanto, refletir o objetivo principal desta 
estratégia, assegurando uma participação e 
representação equilibradas de todas as 
partes interessadas pertinentes da economia 
azul sustentável ao nível local.

Or. en

Justificação

O apoio às atividades em águas interiores já é abrangido pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. Além disso, as atividades de pesca em águas interiores não são 
abrangidas pela política marítima nem pela política comum das pescas.

Alteração 300
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 
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 

Suprimido



AM\1167348PT.docx 7/183 PE629.603v01-00

PT

ordenamento do espaço marítimo e 
aumentar a qualidade e a partilha dos 
dados através da Rede Europeia de 
Observação e de Dados.

Or. es

Alteração 301
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 
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.

(37) No quadro da gestão partilhada, 
deverá ser possível ao FEAMPA apoiar a 
economia azul sustentável através da 
recolha, da gestão e da utilização de dados 
para melhorar o conhecimento do estado 
do meio marinho e de água doce. 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 a 
sustentabilidade do setor da pesca e da 
aquicultura e aumentar a qualidade e a 
partilha dos dados através da Rede 
Europeia de Observação e de Dados.

Or. en

Alteração 302
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
recolha, da gestão e da utilização de dados 
para melhorar o conhecimento do estado 

(37) No quadro da gestão partilhada, 
deverá ser possível ao FEAMP apoiar uma
economia azul sustentável que se 
desenvolva dentro de limites ecológicos 
através da recolha, da gestão e da 
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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.

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.

Or. en

Alteração 303
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 
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.

(37) No quadro da gestão partilhada, 
deverá ser possível ao FEAMP apoiar a 
economia azul sustentável através da 
recolha, da gestão e da utilização de dados 
para melhorar o conhecimento do estado 
do meio marinho e dos recursos marinhos. 
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.

Or. en

Alteração 304
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração



AM\1167348PT.docx 9/183 PE629.603v01-00

PT

(38) No quadro da gestão direta e 
indireta, o FEAMP deverá centrar-se nas 
condições favoráveis para uma economia 
azul sustentável, através da promoção de 
uma governação e gestão integradas da 
política marítima, do reforço da 
transferência e da integração da 
investigação, da inovação e da tecnologia 
na economia azul sustentável, do 
melhoramento das competências 
marítimas, da literacia oceânica e da 
partilha de dados socioeconómicos sobre 
a economia azul sustentável, da promoção 
de uma economia azul sustentável, 
hipocarbónica e resiliente às alterações 
climáticas e do desenvolvimento de 
reservas de projetos e de instrumentos de 
financiamento inovadores. Nesta matéria, 
deverá ser tida devidamente em conta a 
situação específica das regiões 
ultraperiféricas.

Suprimido

Or. es

Alteração 305
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) No quadro da gestão direta e 
indireta, o FEAMP deverá centrar-se nas
condições favoráveis para uma economia 
azul sustentável, através da promoção de 
uma governação e gestão integradas da 
política marítima, do reforço da 
transferência e da integração da 
investigação, da inovação e da tecnologia 
na economia azul sustentável, do 
melhoramento das competências 
marítimas, da literacia oceânica e da 
partilha de dados socioeconómicos sobre a 
economia azul sustentável, da promoção de 
uma economia azul sustentável, 
hipocarbónica e resiliente às alterações 

(38) No quadro da gestão direta e 
indireta, o FEAMP deverá centrar-se na 
criação de condições favoráveis para uma 
economia azul sustentável que promova 
um meio marinho saudável, através da 
promoção de uma governação e gestão 
integradas da política marítima, do reforço 
da transferência e da integração da 
investigação, da inovação e da tecnologia 
na economia azul sustentável, do 
melhoramento das competências 
marítimas, da literacia oceânica e da 
partilha de dados ambientais e
socioeconómicos sobre a economia azul 
sustentável, da promoção de uma economia 
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climáticas e do desenvolvimento de 
reservas de projetos e de instrumentos de 
financiamento inovadores. Nesta matéria, 
deverá ser tida devidamente em conta a 
situação específica das regiões 
ultraperiféricas.

azul sustentável, hipocarbónica e resiliente 
às alterações climáticas e do 
desenvolvimento de reservas de projetos e 
de instrumentos de financiamento 
inovadores. Nesta matéria, deverá ser tida 
devidamente em conta a situação específica 
das regiões ultraperiféricas.

Or. es

Justificação

A economia azul pressupõe que as atividades económicas, sociais e ambientais sejam parte 
integrante do ecossistema marinho e, como tal, é necessário manter um equilíbrio entre a 
melhoria das condições de vida e do bem-estar das comunidades locais costeiras e a proteção 
dos ecossistemas marinhos. Uma economia azul sustentável só criará valor económico a 
partir do ambiente marinho se puder ser realizada de modo a conservar e proteger os 
recursos e ecossistemas marinhos.

Alteração 306
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) No quadro da gestão direta e 
indireta, o FEAMP deverá centrar-se nas 
condições favoráveis para uma economia 
azul sustentável, através da promoção de 
uma governação e gestão integradas da 
política marítima, do reforço da 
transferência e da integração da 
investigação, da inovação e da tecnologia 
na economia azul sustentável, do 
melhoramento das competências 
marítimas, da literacia oceânica e da 
partilha de dados socioeconómicos sobre a 
economia azul sustentável, da promoção de 
uma economia azul sustentável, 
hipocarbónica e resiliente às alterações 
climáticas e do desenvolvimento de 
reservas de projetos e de instrumentos de 
financiamento inovadores. Nesta matéria, 
deverá ser tida devidamente em conta a 
situação específica das regiões 

(38) No quadro da gestão direta e 
indireta, o FEAMP deverá centrar-se nas 
condições favoráveis para uma economia 
azul sustentável, através da promoção de 
uma governação e gestão integradas da 
política marítima, do reforço da 
transferência e da integração da 
investigação, da inovação e da tecnologia 
na economia azul sustentável, do 
melhoramento das competências 
marítimas, da literacia oceânica e da 
partilha de dados socioeconómicos sobre a 
economia azul sustentável, da promoção de 
uma economia azul sustentável, 
hipocarbónica e resiliente às alterações 
climáticas e do desenvolvimento de 
reservas de projetos e de instrumentos de 
financiamento inovadores. Nesta matéria, 
deverá ser tida devidamente em conta a 
situação específica das regiões 
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ultraperiféricas. ultraperiféricas e das ilhas abrangidas pelo 
artigo 174.º do TFUE.

Or. fr

Alteração 307
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) No quadro da gestão direta e 
indireta, o FEAMP deverá centrar-se nas 
condições favoráveis para uma economia 
azul sustentável, através da promoção de 
uma governação e gestão integradas da 
política marítima, do reforço da 
transferência e da integração da 
investigação, da inovação e da tecnologia 
na economia azul sustentável, do 
melhoramento das competências 
marítimas, da literacia oceânica e da 
partilha de dados socioeconómicos sobre a 
economia azul sustentável, da promoção de 
uma economia azul sustentável, 
hipocarbónica e resiliente às alterações 
climáticas e do desenvolvimento de 
reservas de projetos e de instrumentos de 
financiamento inovadores. Nesta matéria, 
deverá ser tida devidamente em conta a 
situação específica das regiões 
ultraperiféricas.

(38) No quadro da gestão direta e 
indireta, o FEAMP deverá centrar-se nas 
condições favoráveis para uma economia 
azul sustentável que se desenvolva dentro 
de limites ecológicos, através da promoção 
de uma governação e gestão integradas da 
política marítima, do reforço da 
transferência e da integração da 
investigação, da inovação e da tecnologia 
na economia azul sustentável, do 
melhoramento das competências 
marítimas, da literacia oceânica e da 
partilha de dados socioeconómicos sobre a 
economia azul sustentável, da promoção de 
uma economia azul sustentável, 
hipocarbónica e resiliente às alterações 
climáticas e do desenvolvimento de 
reservas de projetos e de instrumentos de 
financiamento inovadores. Nesta matéria, 
deverá ser tida devidamente em conta a 
situação específica das regiões 
ultraperiféricas.

Or. en

Alteração 308
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Considerando 38
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Texto da Comissão Alteração

(38) No quadro da gestão direta e 
indireta, o FEAMP deverá centrar-se nas 
condições favoráveis para uma economia 
azul sustentável, através da promoção de 
uma governação e gestão integradas da 
política marítima, do reforço da 
transferência e da integração da 
investigação, da inovação e da tecnologia 
na economia azul sustentável, do 
melhoramento das competências 
marítimas, da literacia oceânica e da 
partilha de dados socioeconómicos sobre a 
economia azul sustentável, da promoção de 
uma economia azul sustentável, 
hipocarbónica e resiliente às alterações 
climáticas e do desenvolvimento de 
reservas de projetos e de instrumentos de 
financiamento inovadores. Nesta matéria, 
deverá ser tida devidamente em conta a 
situação específica das regiões 
ultraperiféricas.

(38) No quadro da gestão direta e 
indireta, o FEAMPA deverá centrar-se nas 
condições favoráveis para uma economia 
azul sustentável, através da promoção de 
uma governação e gestão integradas da 
política marítima, do reforço da 
transferência e da integração da 
investigação, da inovação e da tecnologia 
na economia azul sustentável, do 
melhoramento das competências 
marítimas, da literacia oceânica e da 
partilha de dados socioeconómicos sobre a 
economia azul sustentável, da promoção de 
uma economia azul sustentável, 
hipocarbónica e resiliente às alterações 
climáticas e do desenvolvimento de 
reservas de projetos e de instrumentos de 
financiamento inovadores. Nesta matéria, 
deverá ser tida devidamente em conta a 
situação específica das regiões 
ultraperiféricas.

Or. en

Alteração 309
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) 60 % dos oceanos não se encontram 
sob jurisdição nacional, o que implica uma 
responsabilidade internacional partilhada. 
A maior parte dos problemas ligados aos 
oceanos, como a sobre-exploração, as 
alterações climáticas, a acidificação, a 
poluição e o declínio da biodiversidade, 
não têm fronteiras e, por conseguinte, 
exigem uma resposta comum. No âmbito 
da Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, de que a União é Parte nos 
termos da Decisão 98/392/CE do 
Conselho16, foram estabelecidos múltiplos 

(39) 60 % dos oceanos não se encontram 
sob jurisdição nacional, o que implica uma 
responsabilidade internacional partilhada. 
A maior parte dos problemas ligados aos 
oceanos, como a sobre-exploração, as 
alterações climáticas, a acidificação, a 
poluição, a exploração petrolífera ou a 
extração mineira oceânica, que provocam
o declínio da biodiversidade, não têm 
fronteiras e, por conseguinte, exigem uma 
resposta comum. No âmbito da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
de que a União é Parte nos termos da 
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direitos de jurisdição, instituições e 
quadros específicos para regular e gerir a 
atividade humana nos oceanos. Nos 
últimos anos, emergiu ao nível mundial um 
consenso quanto à necessidade de gerir 
mais eficazmente o meio marinho e as 
atividades humanas no domínio marítimo 
para fazer face às crescentes pressões nos 
oceanos.

Decisão 98/392/CE do Conselho16, foram 
estabelecidos múltiplos direitos de 
jurisdição, instituições e quadros 
específicos para regular e gerir a atividade 
humana nos oceanos. Nos últimos anos, 
emergiu ao nível mundial um consenso 
quanto à necessidade de gerir mais 
eficazmente o meio marinho e as 
atividades humanas no domínio marítimo 
para fazer face às crescentes pressões nos 
oceanos.

_________________ _________________

16 Decisão 98/392/CE do Conselho, de 23 
de março de 1998, relativa à celebração 
pela Comunidade Europeia da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
de 10 de dezembro de 1982 e do Acordo de 
28 de julho de 1994, relativo à aplicação da 
parte XI da convenção (JO L 179 de 
23.6.1998, p. 1).

16 Decisão 98/392/CE do Conselho, de 23 
de março de 1998, relativa à celebração 
pela Comunidade Europeia da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
de 10 de dezembro de 1982 e do Acordo de 
28 de julho de 1994, relativo à aplicação da 
parte XI da convenção (JO L 179 de 
23.6.1998, p. 1).

Or. es

Alteração 310
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) 60 % dos oceanos não se encontram 
sob jurisdição nacional, o que implica uma 
responsabilidade internacional partilhada. 
A maior parte dos problemas ligados aos 
oceanos, como a sobre-exploração, as 
alterações climáticas, a acidificação, a 
poluição e o declínio da biodiversidade, 
não têm fronteiras e, por conseguinte, 
exigem uma resposta comum. No âmbito 
da Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, de que a União é Parte nos 
termos da Decisão 98/392/CE do Conselho 
16, foram estabelecidos múltiplos direitos 
de jurisdição, instituições e quadros 

(39) 60 % dos oceanos não se encontram 
sob jurisdição nacional, o que implica uma 
responsabilidade internacional partilhada. 
A maior parte dos problemas ligados aos 
oceanos, como a sobre-exploração, as 
alterações climáticas, a acidificação, a 
poluição e a redução da biodiversidade, 
não têm fronteiras e, por conseguinte, 
exigem uma resposta comum. No âmbito 
da Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, de que a União é Parte nos 
termos da Decisão 98/392/CE do Conselho 
16, foram estabelecidos múltiplos direitos 
de jurisdição, instituições e quadros 
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específicos para regular e gerir a atividade 
humana nos oceanos. Nos últimos anos, 
emergiu ao nível mundial um consenso 
quanto à necessidade de gerir mais 
eficazmente o meio marinho e as 
atividades humanas no domínio marítimo 
para fazer face às crescentes pressões nos 
oceanos.

específicos para regular e gerir a atividade 
humana nos oceanos. Nos últimos anos, 
emergiu ao nível mundial um consenso 
quanto à necessidade de gerir mais 
eficazmente o meio marinho e as 
atividades humanas no domínio marítimo 
para fazer face às crescentes pressões nos 
oceanos e nos mares.

_________________ _________________

16 Decisão 98/392/CE do Conselho, de 23 
de março de 1998, relativa à celebração 
pela Comunidade Europeia da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
de 10 de dezembro de 1982 e do Acordo de 
28 de julho de 1994, relativo à aplicação da 
parte XI da convenção (JO L 179 de 
23.6.1998, p. 1).

16 Decisão 98/392/CE do Conselho, de 23 
de março de 1998, relativa à celebração 
pela Comunidade Europeia da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
de 10 de dezembro de 1982 e do Acordo de 
28 de julho de 1994, relativo à aplicação da 
parte XI da convenção (JO L 179 de 
23.6.1998, p. 1).

Or. en

Alteração 311
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. A Comissão deve 
igualmente solicitar aos Estados-
Membros que parem de patrocinar 
licenças de exploração e extração mineira 
no alto mar em zonas além da jurisdição 
nacional e para não emitirem licenças 
para a extração mineira no alto mar nas 
plataformas continentais dos Estados-
Membros. Ademais, devem apoiar uma 
moratória internacional sobre licenças 
comerciais de exploração mineira no alto 
mar até que tenham sido estudados e 
investigados de forma suficiente os efeitos 
da extração mineira no alto mar sobre o 
meio marinho, a biodiversidade e as 
atividades humanas no mar e que sejam 
conhecidos todos os riscos possíveis, 
conforme previsto nos n.os 40 e 42 da 
resolução do Parlamento Europeu, de 16 
de janeiro de 2018, sobre a governação 
internacional dos oceanos: uma agenda 
para o futuro dos nossos oceanos no 
contexto dos ODS da Agenda 2030.

_________________ _________________

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

Or. es
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Alteração 312
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
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.

(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 
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 que se 
desenvolva dentro de limites ecológicos e 
de reforçar a investigação e os dados sobre 
os oceanos à escala internacional.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 17 JOIN(2016) 49
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Or. en

Alteração 313
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 
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 

(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 
eliminar a pesca INN e minimizar o 
impacto no meio marinho, 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 
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escala internacional. os dados sobre os oceanos à escala 
internacional.

_________________ _________________

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

Or. en

Alteração 314
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

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 
eliminar a pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada, a fim de aperfeiçoar o 

(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, 
impedir e eliminar a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada, a fim de 
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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.

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

Or. en

Alteração 315
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) As ações de promoção da 
governação internacional dos oceanos no 
âmbito do FEAMP destinam-se a melhorar 
o quadro dos processos, acordos, 
convénios, regras e instituições regionais e 
internacionais, para regular e gerir a 
atividade humana nos oceanos. O FEAMP
deverá financiar os convénios 
internacionais celebrados pela União em 
zonas não abrangidas por acordos de 
parceria no domínio da pesca sustentável 
(APPS) com vários países terceiros, bem 
como a contribuição financeira da União 
enquanto membro das organizações 
regionais de gestão das pescas (ORGP). Os 
APPS e as ORGP continuarão a ser 
financiados por diferentes vertentes do 
orçamento da União.

(41) As ações de promoção da 
governação internacional dos oceanos no 
âmbito do FEAMPA destinam-se a 
melhorar o quadro dos processos, acordos, 
convénios, regras e instituições regionais e 
internacionais, para regular e gerir a 
atividade humana nos oceanos. O 
FEAMPA deverá financiar os convénios 
internacionais celebrados pela União em 
zonas não abrangidas por acordos de 
parceria no domínio da pesca sustentável 
(APPS) com vários países terceiros, bem 
como a contribuição financeira da União 
enquanto membro das organizações 
regionais de gestão das pescas (ORGP). Os 
APPS e as ORGP continuarão a ser 
financiados por diferentes vertentes do 
orçamento da União.

Or. en

Alteração 316
João Ferreira
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Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A melhoria da proteção das 
fronteiras e da segurança marítima é 
essencial para a segurança e a defesa. No 
âmbito da estratégia de segurança 
marítima da União Europeia, adotada 
pelo Conselho da União Europeia em 24 
de junho de 2014, e do seu plano de ação, 
adotado em 16 de dezembro de 2016, a 
partilha de informações e a cooperação 
entre a Guarda Europeia de Fronteiras e 
Costeira, a Agência Europeia de Controlo 
das Pescas, a Agência Europeia da 
Segurança Marítima e a Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e
Costeira são fundamentais para esse 
objetivo. Por conseguinte, o FEAMP 
deverá apoiar a vigilância marítima e a 
cooperação no domínio das funções de 
guarda costeira, em regime de gestão 
partilhada e direta, incluindo mediante a 
aquisição de ativos para operações 
marítimas polivalentes. Deverá também 
permitir que as agências em causa 
apliquem o apoio no domínio da 
vigilância e segurança marítima em 
gestão indireta.

Suprimido

Or. pt

Alteração 317
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A melhoria da proteção das 
fronteiras e da segurança marítima é 
essencial para a segurança e a defesa. No 
âmbito da estratégia de segurança 
marítima da União Europeia, adotada 

(42) O FEAMP deverá apoiar 
exclusivamente o controlo da atividade de 
pesca através da Agência Europeia de 
Controlo das Pescas.
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pelo Conselho da União Europeia em 24 
de junho de 2014, e do seu plano de ação, 
adotado em 16 de dezembro de 2016, a 
partilha de informações e a cooperação 
entre a Guarda Europeia de Fronteiras e 
Costeira, a Agência Europeia de Controlo 
das Pescas, a Agência Europeia da 
Segurança Marítima e a Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira são fundamentais para esse 
objetivo. Por conseguinte, o FEAMP 
deverá apoiar a vigilância marítima e a 
cooperação no domínio das funções de 
guarda costeira, em regime de gestão 
partilhada e direta, incluindo mediante a 
aquisição de ativos para operações 
marítimas polivalentes. Deverá também 
permitir que as agências em causa 
apliquem o apoio no domínio da 
vigilância e segurança marítima em 
gestão indireta.

Or. es

Alteração 318
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A melhoria da proteção das 
fronteiras e da segurança marítima é 
essencial para a segurança e a defesa. No 
âmbito da estratégia de segurança marítima 
da União Europeia, adotada pelo Conselho 
da União Europeia em 24 de junho de 
2014, e do seu plano de ação, adotado em 
16 de dezembro de 2016, a partilha de 
informações e a cooperação entre a Guarda 
Europeia de Fronteiras e Costeira, a 
Agência Europeia de Controlo das Pescas, 
a Agência Europeia da Segurança Marítima 
e a Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira são fundamentais 
para esse objetivo. Por conseguinte, o 

(42) A melhoria da proteção das 
fronteiras e da segurança marítima é 
essencial para a segurança e a defesa. No 
âmbito da estratégia de segurança marítima 
da União Europeia, adotada pelo Conselho 
da União Europeia em 24 de junho de 
2014, e do seu plano de ação, adotado em 
16 de dezembro de 2014, a partilha de 
informações e a cooperação entre a Guarda 
Europeia de Fronteiras e Costeira, a 
Agência Europeia de Controlo das Pescas, 
a Agência Europeia da Segurança Marítima 
e a Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira são fundamentais 
para esse objetivo. Por conseguinte, o 
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FEAMP deverá apoiar a vigilância 
marítima e a cooperação no domínio das 
funções de guarda costeira, em regime de 
gestão partilhada e direta, incluindo 
mediante a aquisição de ativos para 
operações marítimas polivalentes. Deverá 
também permitir que as agências em causa 
apliquem o apoio no domínio da vigilância 
e segurança marítima em gestão indireta.

FEAMPA deverá apoiar a vigilância 
marítima e a cooperação no domínio das 
funções de guarda costeira, em regime de 
gestão partilhada e direta, incluindo 
mediante a aquisição de ativos para 
operações marítimas polivalentes. Deverá 
também permitir que as agências em causa 
apliquem o apoio no domínio da vigilância 
e segurança marítima em gestão indireta.

Or. en

Alteração 319
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) No quadro da gestão partilhada, 
cada Estado-Membro deverá preparar um 
único programa que deverá ser aprovado 
pela Comissão. No contexto da 
regionalização, e para incentivar os 
Estados-Membros a adotarem uma 
abordagem mais estratégica durante a 
preparação dos programas, a Comissão 
deverá elaborar uma análise para cada 
bacia marítima, indicando os pontos fortes 
e fracos no que toca à realização dos 
objetivos da PCP. Esta análise deverá 
orientar tanto os Estados-Membros como a 
Comissão na negociação de cada 
programa, tendo em conta os desafios e 
necessidades regionais. Na avaliação dos 
programas, a Comissão deverá ter em conta 
os problemas ambientais e 
socioeconómicos enfrentados pela PCP, o 
desempenho socioeconómico da economia 
azul sustentável, os desafios ao nível da 
bacia marítima, a conservação e a 
restauração dos ecossistemas marinhos, a 
redução do lixo marinho e a adaptação às 
alterações climáticas e atenuação dos seus 
efeitos.

(43) No quadro da gestão partilhada, 
cada Estado-Membro deverá preparar um 
único programa que deverá ser aprovado 
pela Comissão. No contexto da 
regionalização, e para incentivar os 
Estados-Membros a adotarem uma 
abordagem mais estratégica durante a 
preparação dos programas, a Comissão 
deverá elaborar uma análise para cada 
bacia marítima, indicando os pontos fortes 
e fracos no que toca à realização dos 
objetivos da PCP. Esta análise deverá 
orientar tanto os Estados-Membros como a 
Comissão na negociação de cada 
programa, tendo em conta os desafios e 
necessidades regionais. Na avaliação dos 
programas, a Comissão deverá ter em conta 
os problemas ambientais e 
socioeconómicos enfrentados pela PCP, o 
desempenho socioeconómico de uma
economia azul sustentável que se 
desenvolva dentro de limites ecológicos, 
os desafios ao nível da bacia marítima, a 
conservação e a restauração dos 
ecossistemas marinhos, a redução do lixo 
marinho e a adaptação às alterações 
climáticas e atenuação dos seus efeitos.
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Or. en

Alteração 320
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) No quadro da gestão partilhada, 
cada Estado-Membro deverá preparar um 
único programa que deverá ser aprovado 
pela Comissão. No contexto da 
regionalização, e para incentivar os 
Estados-Membros a adotarem uma 
abordagem mais estratégica durante a 
preparação dos programas, a Comissão 
deverá elaborar uma análise para cada 
bacia marítima, indicando os pontos fortes 
e fracos no que toca à realização dos 
objetivos da PCP. Esta análise deverá 
orientar tanto os Estados-Membros como a 
Comissão na negociação de cada 
programa, tendo em conta os desafios e 
necessidades regionais. Na avaliação dos 
programas, a Comissão deverá ter em conta 
os problemas ambientais e 
socioeconómicos enfrentados pela PCP, o 
desempenho socioeconómico da economia 
azul sustentável, os desafios ao nível da 
bacia marítima, a conservação e a 
restauração dos ecossistemas marinhos, a 
redução do lixo marinho e a adaptação às 
alterações climáticas e atenuação dos seus 
efeitos.

(43) No quadro da gestão partilhada, 
cada Estado-Membro, em concertação 
com as regiões, deverá preparar um único 
programa que deverá ser aprovado pela 
Comissão. No contexto da regionalização, 
e para incentivar os Estados-Membros a 
adotarem uma abordagem mais estratégica 
durante a preparação dos programas, a 
Comissão deverá elaborar uma análise para 
cada bacia marítima, indicando os pontos 
fortes e fracos no que toca à realização dos 
objetivos da PCP. Esta análise deverá 
orientar tanto os Estados-Membros como a 
Comissão na negociação de cada 
programa, tendo em conta os desafios e 
necessidades regionais. Na avaliação dos 
programas, a Comissão deverá ter em conta 
os problemas ambientais e 
socioeconómicos enfrentados pela PCP, o 
desempenho socioeconómico da economia 
azul sustentável, os desafios ao nível da 
bacia marítima, a conservação e a 
restauração dos ecossistemas marinhos, a 
redução do lixo marinho e a adaptação às 
alterações climáticas e atenuação dos seus 
efeitos.

Or. fr

Justificação

A fim de garantir a elaboração de programas que reflitam as necessidades e as 
particularidades das regiões da União, é importante envolver as regiões na preparação do 
programa único.

Alteração 321
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) No quadro da gestão partilhada, 
cada Estado-Membro deverá preparar um 
único programa que deverá ser aprovado 
pela Comissão. No contexto da 
regionalização, e para incentivar os 
Estados-Membros a adotarem uma 
abordagem mais estratégica durante a 
preparação dos programas, a Comissão 
deverá elaborar uma análise para cada 
bacia marítima, indicando os pontos fortes 
e fracos no que toca à realização dos 
objetivos da PCP. Esta análise deverá 
orientar tanto os Estados-Membros como a 
Comissão na negociação de cada 
programa, tendo em conta os desafios e 
necessidades regionais. Na avaliação dos 
programas, a Comissão deverá ter em conta 
os problemas ambientais e 
socioeconómicos enfrentados pela PCP, o 
desempenho socioeconómico da economia 
azul sustentável, os desafios ao nível da 
bacia marítima, a conservação e a 
restauração dos ecossistemas marinhos, a 
redução do lixo marinho e a adaptação às 
alterações climáticas e atenuação dos seus 
efeitos.

(43) No quadro da gestão partilhada, 
cada Estado-Membro deverá preparar um 
único programa que deverá ser aprovado 
pela Comissão. No contexto da 
regionalização, e para incentivar os 
Estados-Membros a adotarem uma 
abordagem mais estratégica durante a 
preparação dos programas, a Comissão 
deverá elaborar uma análise para cada 
bacia marítima, indicando os pontos fortes 
e fracos no que toca à realização dos 
objetivos da PCP. Esta análise deverá 
orientar tanto os Estados-Membros como a 
Comissão na negociação de cada 
programa, tendo em conta os desafios e 
necessidades regionais. Na avaliação dos 
programas, a Comissão deverá ter em conta 
os problemas ambientais e 
socioeconómicos enfrentados pela PCP, o 
desempenho socioeconómico da economia 
azul sustentável, os desafios ao nível da 
bacia marítima, a conservação e a 
restauração dos ecossistemas marinhos, a 
redução e a recolha do lixo marinho e a 
adaptação e combate às alterações 
climáticas e atenuação dos seus efeitos.

Or. en

Alteração 322
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Considerando 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-A) Com o objetivo de assegurar uma 
aplicação eficaz das medidas de gestão a 
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nível regional, os Estados-Membros 
deverão instituir um regime de cogestão 
que envolva os conselhos consultivos, as 
organizações de pescadores e as 
instituições ou as autoridades 
competentes, a fim de reforçar o diálogo e 
o compromisso das partes.

Or. es

Alteração 323
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) A execução do apoio do FEAMP
nos Estados-Membros deverá ser avaliada 
com base em indicadores. Os Estados-
Membros deverão apresentar um relatório 
sobre os progressos alcançados para a 
realização dos objetivos intermédios e das 
metas e a Comissão deverá avaliar 
anualmente o desempenho, com base em 
relatórios anuais de desempenho 
preparados pelos Estados-Membros, de 
modo a detetar atempadamente potenciais 
problemas de execução e determinar 
medidas corretivas. Para o efeito, deverá 
ser criado um quadro de acompanhamento 
e avaliação.

(44) A execução do apoio do FEAMPA
nos Estados-Membros deverá ser avaliada 
com base em indicadores. Os Estados-
Membros deverão apresentar, de dois em 
dois anos, um relatório sobre os progressos 
alcançados para a realização dos objetivos 
intermédios e das metas e a Comissão 
deverá avaliar, de dois em dois anos, o 
desempenho, com base em relatórios 
anuais de desempenho preparados pelos 
Estados-Membros, de modo a detetar 
atempadamente potenciais problemas de 
execução e determinar medidas corretivas. 
Para o efeito, deverá ser criado um quadro 
de acompanhamento e avaliação.

Or. en

Justificação

Não posso ser favorável à obrigação de os Estados-Membros apresentarem relatórios anuais 
sobre o desempenho. Os Estados-Membros e as administrações regionais não conseguem 
recolher os dados necessários para apresentar relatórios todos os anos. Uma apresentação 
de relatórios bienal ou trienal seria viável e garantiria a exatidão e a credibilidade dos 
relatórios.

Alteração 324
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Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Em conformidade com os pontos 22 
e 23 do Acordo Interinstitucional sobre 
Legislar Melhor entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho da União Europeia e 
a Comissão Europeia, de 13 de abril de 
2016 18, é necessário avaliar o FEAMP a 
partir de informações colhidas com base 
em requisitos específicos, evitando 
simultaneamente o excesso de 
regulamentação e a carga administrativa, 
em particular para os Estados-Membros. Se 
apropriado, esses requisitos podem incluir 
indicadores mensuráveis, como base para a 
avaliação dos efeitos do FEAMP no 
terreno.

(45) Em conformidade com os pontos 22 
e 23 do Acordo Interinstitucional sobre 
Legislar Melhor entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho da União Europeia e 
a Comissão Europeia, de 13 de abril de 
2016 18, é necessário avaliar o FEAMPA a 
partir de informações colhidas com base 
em requisitos específicos, evitando 
simultaneamente o excesso de 
regulamentação e a carga administrativa, 
em particular para os Estados-Membros. Se 
apropriado, esses requisitos podem incluir 
indicadores mensuráveis, como base para a 
avaliação dos efeitos do FEAMPA no 
terreno.

_________________ _________________

18 Acordo interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho da União 
Europeia e a Comissão Europeia, de 13 de 
abril de 2016, sobre legislar melhor (JO L 
123 de 12.5.2016, p. 1).

18 Acordo interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho da União 
Europeia e a Comissão Europeia, de 13 de 
abril de 2016, sobre legislar melhor (JO L 
123 de 12.5.2016, p. 1).

Or. en

Alteração 325
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A Comissão deverá realizar ações 
de informação e comunicação sobre o 
FEAMP e as suas ações e resultados. Os 
recursos financeiros afetados ao FEAMP
deverão igualmente contribuir para a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que se 

(46) A Comissão deverá realizar ações 
de informação e comunicação sobre o 
FEAMPA e as suas ações e resultados. Os 
recursos financeiros afetados ao FEAMPA
deverão igualmente contribuir para a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que se 
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relacionem com as prioridades do 
FEAMP.

relacionem com as prioridades do 
FEAMPA.

Or. en

Alteração 326
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Considerando 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-A) A Comissão deverá igualmente 
fornecer instrumentos adequados para 
informar a sociedade sobre as atividades 
da pesca e da aquicultura e os benefícios 
da diversificação do consumo de peixe e 
de marisco.

Or. es

Justificação

A diversificação do consumo de peixe reduzirá a pressão da pesca sobre as populações mais 
procuradas.

Alteração 327
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 Conselho 19, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho 20, 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho 21 e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho 22, os interesses 
financeiros da União devem ser protegidos 

(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 Conselho 19, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho 20, 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho 21 e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho 22, os interesses 
financeiros da União devem ser protegidos 
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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 Conselho 23. 
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 
comuns].

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 Conselho 23. 
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 
comuns].
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_________________ _________________

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).

Or. en

Alteração 328
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Considerando 47
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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 Conselho 19, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho 20, 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho 21 e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho 22, os interesses 
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 Conselho 23. 
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 

(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 Conselho 19, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho 20, 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho 21 e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho 22, os interesses 
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 Conselho 23. 
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 
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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 
comuns].

terceiros envolvidos na execução dos 
fundos da União concedem direitos 
equivalentes. Os Estados-Membros 
deverão assegurar que, na gestão e 
execução do FEAMPA, 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 
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. 

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. 
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29). 29).

Or. en

Alteração 329
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Com vista a uma maior 
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 
Conselho 24.

(48) Com vista a uma maior 
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 FEAMPA 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 
FEAMPA, deverão ser cumpridas as regras 
sobre a proteção dos dados pessoais 
estabelecidas no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho 24.

_________________ _________________

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).

Or. en

Alteração 330
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Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Com vista a uma maior 
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 .

(48) Com vista a uma maior 
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).

Or. en

Alteração 331
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração
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(50) A fim de assegurar condições 
uniformes de execução do presente 
regulamento, deverão ser conferidas 
competências de execução à Comissão no 
que diz respeito à aprovação e alteração 
dos programas operacionais, à aprovação 
e alteração dos planos de trabalho 
nacionais para a recolha de dados, à 
suspensão dos pagamentos e às correções 
financeiras.

Suprimido

Or. pt

Alteração 332
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) A fim de assegurar condições 
uniformes de execução do presente 
regulamento, deverão ser conferidas 
competências de execução à Comissão no 
que respeita aos procedimentos, ao 
formato e aos calendários de 
apresentação dos planos de trabalho 
nacionais para a recolha de dados e de 
apresentação dos relatórios anuais de 
desempenho,

Suprimido

Or. pt

Alteração 333
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas (FEAMP). Determina as 

O presente regulamento estabelece o Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos, das 
Pescas e da Aquicultura (FEAMPA). 
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prioridades do FEAMP, o orçamento para 
o período compreendido entre 2021 e 2027, 
as formas de financiamento pela União e as 
regras específicas para a concessão de tal 
financiamento, que complementam as 
regras gerais aplicáveis ao FEAMP no 
âmbito do Regulamento (UE) [regulamento 
que estabelece disposições comuns].

Determina as prioridades do FEAMPA, o 
orçamento para o período compreendido 
entre 2021 e 2027, as formas de 
financiamento pela União e as regras 
específicas para a concessão de tal 
financiamento, que complementam as 
regras gerais aplicáveis ao FEAMPA no 
âmbito do Regulamento (UE) [regulamento 
que estabelece disposições comuns].

Or. en

Justificação

O fundo deve ser designado «Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da 
Aquicultura (FEAMPA)». A importância da aquicultura está a crescer de forma constante, 
tanto na UE como no resto do mundo, pelo que este setor merece um capítulo separado, tanto 
no âmbito das políticas como dos fundos da UE em matéria de pescas.

Alteração 334
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas (FEAMP). Determina as prioridades 
do FEAMP, o orçamento para o período 
compreendido entre 2021 e 2027, as 
formas de financiamento pela União e as 
regras específicas para a concessão de tal 
financiamento, que complementam as 
regras gerais aplicáveis ao FEAMP no 
âmbito do Regulamento (UE) [regulamento 
que estabelece disposições comuns].

O presente regulamento estabelece o Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos, das 
Pescas e da Aquicultura (FEAMP). 
Determina as prioridades do FEAMP, o 
orçamento para o período compreendido 
entre 2021 e 2027, as formas de 
financiamento pela União e as regras 
específicas para a concessão de tal 
financiamento, que complementam as 
regras gerais aplicáveis ao FEAMP no 
âmbito do Regulamento (UE) [regulamento 
que estabelece disposições comuns].

Or. en

Justificação

Deve ser evidente que o FEAMP deve abranger o apoio à aquicultura.
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Alteração 335
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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

Texto da Comissão Alteração

(2) «Ambiente comum de partilha da 
informação» (CISE): um ambiente de 
sistemas criado para apoiar o intercâmbio 
de informações entre as autoridades 
envolvidas na vigilância marítima, ao nível 
transetorial e transfronteiras, a fim de 
melhorar o conhecimento das atividades no 
mar;

(2) «Ambiente comum de partilha da 
informação» (CISE): um ambiente de 
sistemas criado para apoiar o intercâmbio 
de informações entre as autoridades 
envolvidas na vigilância marítima, ao nível 
transetorial e transfronteiras, a fim de 
melhorar o conhecimento das atividades 
realizadas no mar;

Or. en

Alteração 336
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

(3) «Guarda costeira»: as autoridades 
nacionais que exercem funções de guarda 
costeira, o que engloba a proteção e a 
segurança marítimas, as alfândegas 
marítimas, a prevenção e eliminação do 
tráfico e do contrabando, a fiscalização do 
cumprimento do direito do mar conexo, o 
controlo das fronteiras marítimas, a 
vigilância marítima, a proteção do meio 
marinho, a busca e salvamento, a resposta a 
acidentes e catástrofes, o controlo das 
pescas e outras atividades relacionadas 
com estas funções;

(3) «Guarda costeira»: as autoridades 
nacionais que exercem funções de guarda 
costeira, o que engloba a proteção e a 
segurança marítimas, as alfândegas 
marítimas, a prevenção e eliminação do 
tráfico e do contrabando, a fiscalização do 
cumprimento do direito do mar conexo, a 
vigilância marítima, a proteção do meio 
marinho, a busca e salvamento, a resposta a 
acidentes e catástrofes, o controlo das 
pescas e outras atividades relacionadas 
com estas funções;

Or. pt

Alteração 337
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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

Texto da Comissão Alteração

(3) «Guarda costeira»: as autoridades 
nacionais que exercem funções de guarda 
costeira, o que engloba a proteção e a 
segurança marítimas, as alfândegas 
marítimas, a prevenção e eliminação do 
tráfico e do contrabando, a fiscalização do 
cumprimento do direito do mar conexo, o 
controlo das fronteiras marítimas, a 
vigilância marítima, a proteção do meio 
marinho, a busca e salvamento, a resposta a 
acidentes e catástrofes, o controlo das 
pescas e outras atividades relacionadas
com estas funções;

(3) «Guarda costeira»: as autoridades 
nacionais que exercem funções de guarda 
costeira, o que engloba a proteção e a 
segurança marítimas, as alfândegas 
marítimas, a prevenção e eliminação do 
tráfico e do contrabando, a fiscalização do 
cumprimento do direito do mar conexo, o 
controlo das fronteiras marítimas, a 
vigilância marítima, a proteção do meio 
marinho, a busca e salvamento, a resposta a 
acidentes e catástrofes, o controlo das 
pescas, a inspeção e outras atividades 
relacionadas com estas funções;

Or. en

Alteração 338
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Pesca exploratória»: a pesca de 
unidades populacionais que, nos dez anos 
anteriores, não foram objeto de pesca nem 
de atividades de pesca com uma arte ou 
técnica específica;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração resulta da modificação proposta no artigo 13.º, alínea e), infra.

Alteração 339
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Pesca exploratória»: a pesca de 
unidades populacionais que, nos dez anos 
anteriores, não foram objeto de pesca nem 
de atividades de pesca com uma arte ou 
técnica específica;

(5) «Pesca exploratória»: a pesca de 
unidades populacionais que, nos dez anos 
anteriores, não foram objeto de pesca 
comercial nem de atividades de pesca com 
uma arte ou técnica específica;

Or. en

Alteração 340
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Pescador»: uma pessoa que exerce 
atividades de pesca comercial reconhecidas 
pelo Estado-Membro;

(6) «Pescador»: uma pessoa, 
proprietária de um navio de pesca ou que 
trabalha por conta de outrem, que exerce 
atividades de pesca comercial reconhecidas 
pelo Estado-Membro;

Or. fr

Alteração 341
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Pescador»: uma pessoa que exerce 
atividades de pesca comercial reconhecidas 
pelo Estado-Membro;

(6) «Pescador profissional»: uma 
pessoa que exerce atividades de pesca 
comercial reconhecidas pelo Estado-
Membro;
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Or. en

Alteração 342
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «Pesca recreativa»: as atividades 
de pesca não comercial que exploram 
recursos biológicos marinhos para fins de 
lazer, turismo ou desporto;

Or. en

Alteração 343
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Pesca interior»: as atividades de 
pesca efetuadas com fins comerciais em 
águas interiores por navios ou por outros 
engenhos, incluindo os utilizados para a 
pesca no gelo;

Suprimido

Or. en

Justificação

O apoio às atividades de pesca interiores já é abrangido pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. Além disso, as atividades de pesca em águas interiores não são 
abrangidas pela política marítima nem pela política comum das pescas.

Alteração 344
Alain Cadec

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 2 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) (novo) «Pescador a pé»: uma 
pessoa que exerce atividades de pesca a pé 
comercial reconhecidas pelo 
Estado-Membro;

Or. fr

Justificação

A situação dos pescadores a pé é frequentemente semelhante à dos pescadores da pequena 
pesca costeira. Por conseguinte, os pescadores a pé deveriam ser também abrangidos pelas 
medidas de apoio do FEAMP.

Alteração 345
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Política marítima»: a política da 
União que tem por objetivo fomentar a 
tomada de decisões integradas e coerentes, 
a fim de maximizar o desenvolvimento 
sustentável, o crescimento económico e a 
coesão social da União, nomeadamente das 
regiões costeiras, insulares e 
ultraperiféricas, bem como os setores da 
economia azul sustentável, através de 
políticas coerentes no domínio marítimo e 
da cooperação internacional;

(9) «Política marítima»: a política da 
União que tem por objetivo fomentar a 
tomada de decisões integradas e coerentes, 
a fim de maximizar o desenvolvimento 
sustentável, o crescimento económico e a 
coesão social da União, nomeadamente das 
regiões costeiras, insulares e 
ultraperiféricas, através de políticas 
coerentes no domínio marítimo e da 
cooperação internacional;

Or. es

Alteração 346
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) «Política marítima»: a política da 
União que tem por objetivo fomentar a 
tomada de decisões integradas e coerentes, 
a fim de maximizar o desenvolvimento 
sustentável, o crescimento económico e a 
coesão social da União, nomeadamente das 
regiões costeiras, insulares e 
ultraperiféricas, bem como os setores da 
economia azul sustentável, através de 
políticas coerentes no domínio marítimo e 
da cooperação internacional;

(9) «Política marítima integrada»: a 
política da União que tem por objetivo 
fomentar a tomada de decisões integradas e 
coerentes, a fim de maximizar o 
desenvolvimento sustentável, o 
crescimento económico e a coesão social 
da União, nomeadamente das regiões 
costeiras, insulares e ultraperiféricas, bem 
como os setores da economia azul 
sustentável, através de políticas coerentes 
no domínio marítimo e da cooperação 
internacional;

Or. pt

Alteração 347
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Segurança e vigilância 
marítimas»: as atividades destinadas a 
compreender, prevenir, sempre que 
aplicável, e gerir de forma global todos os 
eventos e ações relacionados com o 
domínio marítimo suscetíveis de se 
repercutirem na segurança e proteção 
marítimas, no cumprimento da lei, na 
defesa, no controlo das fronteiras, na 
proteção do meio marinho, no controlo 
das pescas e nos interesses económicos e 
comerciais da União;

Suprimido

Or. pt

Alteração 348
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) «Segurança e vigilância 
marítimas»: as atividades destinadas a 
compreender, prevenir, sempre que 
aplicável, e gerir de forma global todos os 
eventos e ações relacionados com o 
domínio marítimo suscetíveis de se 
repercutirem na segurança e proteção 
marítimas, no cumprimento da lei, na 
defesa, no controlo das fronteiras, na
proteção do meio marinho, no controlo das 
pescas e nos interesses económicos e 
comerciais da União;

(10) «Segurança e vigilância 
marítimas»: as atividades destinadas a 
compreender, prevenir, sempre que 
aplicável, e gerir de forma global todos os 
eventos e ações relacionados com o 
domínio marítimo suscetíveis de se 
repercutirem na segurança e proteção 
marítimas, no cumprimento da lei, na 
proteção do meio marinho, no controlo das 
pescas e nos interesses económicos e 
comerciais da União;

Or. es

Alteração 349
Maria Lidia Senra Rodríguez

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;

Suprimido

Or. es

Alteração 350
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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 

Suprimido
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instalações de produção aquícola;

Or. en

Justificação

Esta alteração é consentânea com a supressão da palavra «produtivos» no artigo 23.º, n.º 3.

Alteração 351
Norbert Erdős

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 
ou no equipamento das instalações de 
produção aquícola, incluindo outras 
ferramentas gerais e especiais utilizadas 
pelos produtores aquícolas;

Or. en

Justificação

A definição tem de ser determinada com a flexibilidade necessária, e importa identificar que 
qualquer investimento que melhore a produtividade do setor da aquicultura pode ser 
subsidiado a partir de fontes da UE.

Alteração 352
Annie Schreijer-Pierik

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 
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aquícola;

Or. nl

Alteração 353
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «Estratégia de bacia marítima»: um 
quadro integrado para fazer face a desafios 
comuns nos domínios marinho e marítimo 
enfrentados por Estados-Membros e, 
eventualmente, países terceiros, numa 
bacia marítima ou numa ou mais sub-
bacias marítimas, bem como para 
promover a cooperação e coordenação a 
fim de alcançar a coesão económica, social 
e territorial; é elaborada pela Comissão em 
cooperação com os países em causa, as 
suas regiões e outras partes interessadas, 
consoante o caso;

(13) «Estratégia de bacia marítima»: um 
quadro integrado para fazer face a desafios 
comuns nos domínios marinho e marítimo 
enfrentados por Estados-Membros e, 
eventualmente, países terceiros, numa 
bacia marítima específica ou numa ou mais 
sub-bacias marítimas, bem como para 
promover a cooperação e coordenação a 
fim de alcançar a coesão económica, social 
e territorial; é elaborada pela Comissão em 
cooperação com os Estados-Membros e os
países terceiros em causa, as suas regiões e 
outras partes interessadas, consoante o 
caso;

Or. en

Alteração 354
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Pequena pesca costeira»: a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 12 
metros que não utilizam artes de pesca
rebocadas constantes do artigo 2.º, n.º 1,
do Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho26 ;

(14) «Pesca de pequena escala»: a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 12 
metros e que não utilizam artes rebocadas 
enumeradas no quadro 3 do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 26/2004 da 
Comissão, de 30 de Dezembro de 2003, 
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relativo ao ficheiro da frota de pesca 
comunitária, ou, em alternativa, aqueles 
cujo tempo de permanência no mar (a 
duração da maré) não excede as 24 horas 
e cujo pescado é vendido em fresco. No 
caso da frota local das regiões 
ultraperiféricas e ilhas remotas admite-se 
uma duração máxima da maré de 36 
horas. Tendo por base justificadas razões 
de tradição histórica local, os Estados-
Membros poderão propor o alargamento 
do conceito de "pesca de pequena escala" 
à pesca exercida por outros navios, 
sempre que as artes utilizadas se 
caracterizem por uma elevada 
selectividade e um reduzido impacto no 
ecossistema marinho;

_________________

26 Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, de 21 de dezembro de 2006, 
relativo a medidas de gestão para a 
exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos no mar Mediterrâneo, que altera 
o Regulamento (CEE) n.º 2847/93 e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1626/94 
(JO L 409 de 30.12.2006, p. 11).

((Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço; a sua aprovação impõe 
adaptações técnicas em todo o texto.))

Or. pt

Alteração 355
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Pequena pesca costeira»: a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 12 
metros que não utilizam artes de pesca 
rebocadas constantes do artigo 2.º, n.º 1, 

(14) «Pequena pesca costeira»: a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento inferior a 12 metros, 
caracterizada por marés de pesca de curta 
duração, pela seletividade da exploração 



PE629.603v01-00 46/183 AM\1167348PT.docx

PT

do Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho26;

dos recursos, pela frescura dos seus 
produtos, por estar associada a 
microempresas e empresas familiares e 
pelo seu contributo sustentável e 
enriquecedor para o tecido 
socioeconómico e a identidade cultural 
das localidades dependentes da pesca. 
Incluem-se neste segmento as atividades 
de captura de marisco ou de moluscos 
bivalves e a pesca com armações;

_________________

26 Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, de 21 de dezembro de 2006, 
relativo a medidas de gestão para a 
exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos no mar Mediterrâneo, que altera 
o Regulamento (CEE) n.º 2847/93 e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1626/94 
(JO L 409 de 30.12.2006, p. 11).

Or. es

Justificação

La definición que plantea el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo no refleja la realidad de la pesca artesanal de la UE. La FAO ha presentado un Plan 
de Acción para la pesca costera artesanal para el Mediterráneo y el Mar Negro, firmada en 
Malta el 26 de septiembre de 2018, donde se han definido los objetivos y los principios de la 
pesca costera artesanal. La pesca costera artesanal es algo más que la eslora de un barco. 
Ha de considerarse en este concepto la pesca de pequeña escala, desarrollada por buques 
pertenecientes a microempresas, en jornadas de pesca por lo general de lunes a viernes, con 
salida y entrada a puerto diaria. El Plan de acción para la pesca costera artesanal a que 
refiere el artículo 15 del presente Reglamento puede acotar con más detalle este segmento de 
flota, en función de las singularidades de la zona.

Alteração 356
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Pequena pesca costeira»: a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 12 

(14) «Pequena pesca costeira»: a pesca e 
a recolha e cultura de marisco. A 
definição deve ser flexível e realista e ter 
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metros que não utilizam artes de pesca 
rebocadas constantes do artigo 2.º, n.º 1, 
do Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho26;

em conta não apenas o tamanho da 
embarcação, mas também critérios
definidos com base nas especificidades 
das competências, nas diversidades 
regionais e na geomorfologia, e nos 
aspetos técnicos, sociais, culturais e 
ambientais.

_________________

26 Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, de 21 de dezembro de 2006, 
relativo a medidas de gestão para a 
exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos no mar Mediterrâneo, que altera 
o Regulamento (CEE) n.º 2847/93 e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1626/94 
(JO L 409 de 30.12.2006, p. 11).

Or. es

Alteração 357
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Pequena pesca costeira»: a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 12 
metros que não utilizam artes de pesca 
rebocadas constantes do artigo 2.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho26;

(14) «Pequena pesca costeira»: a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 12 
metros que não utilizam artes de pesca 
rebocadas constantes do artigo 2.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho26, a pesca a pé e a recolha de 
marisco;

_________________ _________________

26 Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, de 21 de dezembro de 2006, 
relativo a medidas de gestão para a 
exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos no mar Mediterrâneo, que altera 
o Regulamento (CEE) n.º 2847/93 e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1626/94 
(JO L 409 de 30.12.2006, p. 11).

26 Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, de 21 de dezembro de 2006, 
relativo a medidas de gestão para a 
exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos no mar Mediterrâneo, que altera 
o Regulamento (CEE) n.º 2847/93 e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1626/94 
(JO L 409 de 30.12.2006, p. 11).
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Or. es

Justificação

É necessário indicar expressamente que os pescadores a pé estão incluídos na pequena pesca 
costeira. No período FEAMP 2014-2020, os serviços da Comissão afirmaram, em resposta a 
uma consulta sobre a interpretação da definição de pequena pesca costeira, que a pesca a pé 
e a recolha de marisco estão incluídas na pequena pesca costeira.

Alteração 358
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Pequena pesca costeira»: a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 12 
metros que não utilizam artes de pesca 
rebocadas constantes do artigo 2.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho26;

(14) «Pequena pesca costeira»: a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 12
metros que não utilizam artes de pesca 
rebocadas constantes do artigo 2.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho26, salvo disposição em contrário 
no programa operacional nacional;

_________________ _________________

26 Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, de 21 de dezembro de 2006, 
relativo a medidas de gestão para a 
exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos no mar Mediterrâneo, que altera 
o Regulamento (CEE) n.º 2847/93 e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1626/94 
(JO L 409 de 30.12.2006, p. 11).

26 Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, de 21 de dezembro de 2006, 
relativo a medidas de gestão para a 
exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos no mar Mediterrâneo, que altera 
o Regulamento (CEE) n.º 2847/93 e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1626/94 
(JO L 409 de 30.12.2006, p. 11).

Or. es

Alteração 359
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração



AM\1167348PT.docx 49/183 PE629.603v01-00

PT

(14) «Pequena pesca costeira»: a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 12 
metros que não utilizam artes de pesca 
rebocadas constantes do artigo 2.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho26;

(14) «Pequena pesca costeira»: a pesca 
exercida por navios de pesca de pequena 
dimensão que não utilizam artes de pesca 
rebocadas constantes do artigo 2.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho26, tal como definida pelos 
Estados-Membros no quadro do seu 
programa;

_________________ _________________

26 Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, de 21 de dezembro de 2006, 
relativo a medidas de gestão para a 
exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos no mar Mediterrâneo, que altera 
o Regulamento (CEE) n.º 2847/93 e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1626/94 
(JO L 409 de 30.12.2006, p. 11).

26 Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, de 21 de dezembro de 2006, 
relativo a medidas de gestão para a 
exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos no mar Mediterrâneo, que altera 
o Regulamento (CEE) n.º 2847/93 e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1626/94 
(JO L 409 de 30.12.2006, p. 11).

Or. fr

Alteração 360
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Pequena pesca costeira»: a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 12
metros que não utilizam artes de pesca 
rebocadas constantes do artigo 2.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho 26 ;

(14) «Pequena pesca costeira»: a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 10
metros que não utilizam artes de pesca 
rebocadas constantes do artigo 2.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho 26 ;

_________________ _________________

26 Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, de 21 de dezembro de 2006, 
relativo a medidas de gestão para a 
exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos no mar Mediterrâneo, que altera 
o Regulamento (CEE) n.º 2847/93 e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1626/94 
(JO L 409 de 30.12.2006, p. 11).

26 Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, de 21 de dezembro de 2006, 
relativo a medidas de gestão para a 
exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos no mar Mediterrâneo, que altera 
o Regulamento (CEE) n.º 2847/93 e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1626/94 
(JO L 409 de 30.12.2006, p. 11).
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Or. en

Alteração 361
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Pequena pesca costeira»: a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 12
metros que não utilizam artes de pesca 
rebocadas constantes do artigo 2.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho 26 ;

(14) «Pequena pesca costeira»: a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 10
metros que não utilizam artes de pesca 
rebocadas constantes do artigo 2.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho 26 ;

_________________ _________________

26 Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, de 21 de dezembro de 2006, 
relativo a medidas de gestão para a 
exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos no mar Mediterrâneo, que altera 
o Regulamento (CEE) n.º 2847/93 e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1626/94 
(JO L 409 de 30.12.2006, p. 11).

26 Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do 
Conselho, de 21 de dezembro de 2006, 
relativo a medidas de gestão para a 
exploração sustentável dos recursos 
haliêuticos no mar Mediterrâneo, que altera 
o Regulamento (CEE) n.º 2847/93 e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1626/94 
(JO L 409 de 30.12.2006, p. 11).

Or. en

Alteração 362
Ricardo Serrão Santos, Gabriel Mato, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) «Frota da pequena pesca das 
regiões ultraperiféricas»: as frotas da 
pequena pesca que operam nas regiões 
ultraperiféricas, conforme definido em 
cada programa operacional nacional;
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Or. en

Alteração 363
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 15

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.

Suprimido

Or. es

Alteração 364
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 15

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 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, cujo objetivo seja garantir o 
bem-estar ambiental, social e económico 
das gerações atuais e futuras, mantendo e 
recuperando os ecossistemas marinhos 
saudáveis e protegendo os recursos 
naturais vulneráveis, em consonância
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com a legislação ambiental da União.

Or. es

Justificação

A economia azul pressupõe que as atividades económicas, sociais e ambientais sejam parte 
integrante do ecossistema marinho e, como tal, é necessário manter um equilíbrio entre a 
melhoria das condições de vida e do bem-estar das comunidades locais costeiras e a proteção 
dos ecossistemas marinhos. Uma economia azul sustentável só criará valor económico a 
partir do ambiente marinho se puder ser realizada de modo a conservar e proteger os 
recursos e ecossistemas marinhos.

Alteração 365
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 15

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 dentro de limites ecológicos 
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, que visem restaurar e manter os 
ecossistemas marinhos e proteger 
recursos naturais valiosos, bens e 
serviços.

Or. en

Alteração 366
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração
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(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 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.

Or. pt

Alteração 367
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) «Cogestão»: 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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 368
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 2 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

15-A) «Cogestão»: processo de gestão 
dos recursos destinados ao cumprimento 
dos objetivos da PCP em que os governos 
nacionais partilham a sua autoridade com 
governos regionais, conselhos consultivos 
e agentes do setor da pesca local, 
atribuindo-lhes responsabilidades e 
direitos específicos em matéria de tomada 
de decisões sobre a gestão responsável dos 
recursos haliêuticos.

Or. es

Alteração 369
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) «Cessação imprevista»: quando 
um pequeno pescador é impedido de 
realizar operações de pesca devido a 
condições meteorológicas pouco seguras.

Or. en

Alteração 370
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) «Pesca recreativa»: as atividades 
de pesca não comerciais que exploram 
recursos aquáticos marinhos vivos para 
fins de lazer, turismo ou desporto.
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Or. en

Alteração 371
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

15-A) «Incidente ambiental»: fenómeno 
acidental de origem natural ou humana 
que provoca uma degradação do 
ambiente.

Or. es

Justificação

O conceito de incidente ambiental utilizado no artigo 18.º, n.º 1, alínea d), não está definido 
e, por uma questão de segurança jurídica, é necessária a sua definição.

Alteração 372
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) Cogestão: «Cogestão das pescas»: 
um acordo de parceria entre o governo e 
os representantes de um grupo definido de 
pescadores mediante o qual estes 
partilham a responsabilidade e a 
autoridade no que diz respeito à gestão de 
atividades que afetam os recursos 
haliêuticos e o ecossistema aquático em 
geral numa determinada zona onde 
realizam atividades de pesca (por 
exemplo, uma zona protegida, uma zona 
de pesca costeira, etc.), idealmente numa 
base paritária, através de um comité de 
gestão conjunta. As decisões deste comité 
têm em conta aconselhamento prestado 
por cientistas, em consulta com outras 
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partes interessadas.

Or. en

Alteração 373
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) «Setor da pesca recreativa»: todos 
os segmentos da pesca recreativa, bem 
como as empresas e os postos de trabalho 
que são criados por este tipo de pesca ou 
dependem dele.

Or. en

Alteração 374
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 4 – primeiro parágrafo – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O FEAMP deve contribuir para a execução 
da PCP e da política marítima. Visa as 
seguintes prioridades:

O FEAMPA deve contribuir para a 
execução da PCP e da política marítima. 
Visa as seguintes prioridades:

Or. en

Justificação

O fundo deve ser designado «Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da 
Aquicultura (FEAMPA)». A importância da aquicultura está a crescer de forma constante, 
tanto na UE como no resto do mundo, pelo que este setor merece um capítulo separado, tanto 
no âmbito das políticas como dos fundos da UE em matéria de pescas.

Alteração 375
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
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 que 
proporcionem benefícios socioeconómicos 
e ambientais, bem como a criação de 
emprego nas zonas costeiras e a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos;

Or. es

Alteração 376
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
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;

Or. it

Justificação

O apoio do FEAMP deve ser orientado e calibrado no âmbito de um equilíbrio entre os 
aspetos ambientais, sociais e económicos. Por conseguinte, a alteração propõe a 
reintrodução dos objetivos socioeconómicos nas prioridades.

Alteração 377
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 378
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
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;

Or. it

Justificação

O apoio do FEAMP deve ser orientado e calibrado no âmbito de um equilíbrio entre os 
aspetos ambientais, sociais e económicos. Por conseguinte, a alteração propõe a 
reintrodução dos objetivos socioeconómicos nas prioridades.

Alteração 379
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
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;

Or. it
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Justificação

O apoio do FEAMP deve ser orientado e calibrado no âmbito de um equilíbrio entre os 
aspetos ambientais, sociais e económicos. Por conseguinte, a alteração propõe a 
reintrodução dos objetivos socioeconómicos nas prioridades.

Alteração 380
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
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, a 
proteção, a restauração e a conservação 
dos recursos biológicos marinhos;

Or. fr

Alteração 381
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 4 – primeiro parágrafo – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) Fomentar pescas e aquicultura 
sustentáveis e a conservação dos recursos 
biológicos marinhos e de água doce;

Or. en

Alteração 382
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta de regulamento
Artigo 4 – primeiro parágrafo – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Promover uma aquicultura 
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sustentável;

Or. en

Justificação

É acrescentada a prioridade à aquicultura para maior clareza. As prioridades – e, 
evidentemente, o seu conteúdo – devem ser equilibradas.

Alteração 383
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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 
qualidade alimentar da União graças a um 
abastecimento de peixe fresco, com 
origem em pescarias ou aquicultura, com 
origem sustentável;

Or. pt

Alteração 384
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta de regulamento
Artigo 4 – primeiro parágrafo – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) Promover mercados e setores 
transformadores da pesca e da 
aquicultura competitivos e sustentáveis e
contribuir para a segurança alimentar da 
União;

Or. en

Justificação

É acrescentada a prioridade à aquicultura para maior clareza. Esta prioridade tem, por isso, 
de ser adaptada.
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Alteração 385
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 
alimentar da União graças a mercados 
sustentáveis;

Or. es

Alteração 386
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 4 – primeiro parágrafo – 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 
alimentar da União graças a uma 
aquicultura marinha e de água doce e 
mercados competitivos e sustentáveis;

Or. en

Justificação

Convém clarificar que o setor da aquicultura assenta em dois pilares, nomeadamente a 
produção de peixe em água do mar e em água doce.

Alteração 387
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Contribuir para a segurança (2) Contribuir para a segurança 



PE629.603v01-00 62/183 AM\1167348PT.docx

PT

alimentar da União graças a uma 
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis;

alimentar da União graças a uma 
aquicultura, pesca e mercados competitivos 
e sustentáveis;

Or. de

Justificação

É preciso explicitar que a pesca também contribui para a segurança alimentar e não apenas 
a aquicultura.

Alteração 388
Sylvie Goddyn

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 
alimentar da União através de uma pesca,
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis;

Or. fr

Alteração 389
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 4 – primeiro parágrafo – 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 
alimentar da União graças a uma pesca, 
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis;

Or. en

Alteração 390
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Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 4 – primeiro parágrafo – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) Restabelecer o bom estado 
ambiental dos mares e permitir uma 
economia azul sustentável que se 
desenvolva dentro de limites ecológicos e 
fomente a prosperidade das comunidades 
costeiras;

Or. en

Alteração 391
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 condições favoráveis a
uma economia azul sustentável que 
fomente um ambiente marinho saudável e
a prosperidade das comunidades costeiras;

Or. es

Justificação

A economia azul pressupõe que as atividades económicas, sociais e ambientais sejam parte 
integrante do ecossistema marinho e, como tal, é necessário manter um equilíbrio entre a 
melhoria das condições de vida e do bem-estar das comunidades locais costeiras e a proteção 
dos ecossistemas marinhos. Uma economia azul sustentável só criará valor económico a 
partir do ambiente marinho se puder ser realizada de modo a conservar e proteger os 
recursos e ecossistemas marinhos.

Alteração 392
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

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

(3) Permitir boas condições de vida 
para os trabalhadores do setor da pesca e 
fomentar a prosperidade das comunidades 
costeiras;

Or. es

Alteração 393
João Ferreira, Younous Omarjee

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 desenvolvimento de uma 
economia azul sustentável e fomentar a 
prosperidade e a coesão económica e 
social das comunidades costeiras;

Or. fr

Alteração 394
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 4 – primeiro parágrafo – 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 
situadas à beira da água;

Or. en

Justificação

Na minha opinião, é necessário apoiar todas as comunidades situadas à beira da água (do 
mar ou de massas de água doce).
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Alteração 395
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 4 – primeiro parágrafo – 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 
insulares;

Or. en

Alteração 396
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 4 – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

O apoio ao abrigo do FEAMP deve 
contribuir para a realização dos objetivos 
da União no domínio do ambiente e da 
adaptação às alterações climáticas e 
atenuação dos seus efeitos. A referida 
contribuição deve ser acompanhada de 
acordo com o método descrito no 
anexo IV.

O apoio ao abrigo do FEAMP deve 
contribuir para satisfazer as necessidades 
dos produtores e consumidores. O apoio 
ao abrigo do FEAMP deve contribuir para 
a realização dos objetivos da União no 
domínio do ambiente e da adaptação às 
alterações climáticas e atenuação dos seus 
efeitos. A referida contribuição deve ser 
acompanhada de acordo com o método 
descrito no anexo IV.

Or. en

Justificação

Um objetivo da PCP consiste em «[t]er em conta os interesses tanto dos consumidores como 
dos produtores», sendo importante ter plenamente em conta os interesses dos consumidores 
para o reconhecimento do valor dos projetos de apoio social.

Alteração 397
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
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Artigo 4 – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

O apoio ao abrigo do FEAMP deve 
contribuir para a realização dos objetivos 
da União no domínio do ambiente e da 
adaptação às alterações climáticas e 
atenuação dos seus efeitos. A referida 
contribuição deve ser acompanhada de 
acordo com o método descrito no 
anexo IV.

O apoio ao abrigo do FEAMPA deve 
contribuir para a realização dos objetivos 
da União no domínio do ambiente, da 
segurança alimentar e da adaptação às 
alterações climáticas e atenuação dos seus 
efeitos. A referida contribuição deve ser 
acompanhada de acordo com o método 
descrito no anexo IV.

Or. en

Justificação

Para além de serviços ambientais valiosos, o FEAMPA deve também desempenhar um papel 
de relevo para garantir a segurança alimentar da UE.

Alteração 398
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O apoio ao abrigo do FEAMP deve 
contribuir para a realização dos objetivos 
da União no domínio do ambiente e da 
adaptação às alterações climáticas e 
atenuação dos seus efeitos. A referida 
contribuição deve ser acompanhada de 
acordo com o método descrito no 
anexo IV.

O apoio ao abrigo do FEAMP deve 
contribuir prioritariamente para a 
realização dos objetivos da União no 
domínio do ambiente e da adaptação às 
alterações climáticas e atenuação dos seus 
efeitos. A referida contribuição deve ser 
acompanhada de acordo com o método 
descrito no anexo IV.

Or. fr

Alteração 399
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 4 – segundo parágrafo
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Texto da Comissão Alteração

O apoio ao abrigo do FEAMP deve 
contribuir para a realização dos objetivos 
da União no domínio do ambiente e da 
adaptação às alterações climáticas e 
atenuação dos seus efeitos. A referida 
contribuição deve ser acompanhada de 
acordo com o método descrito no
anexo IV.

O apoio ao abrigo do FEAMP deve 
também contribuir para a realização dos 
objetivos da União no domínio do 
ambiente e do combate e da adaptação às 
alterações climáticas e atenuação dos seus 
efeitos. A referida contribuição deve ser 
acompanhada de acordo com o método 
descrito no anexo IV.

Or. en

Alteração 400
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 4 – primeiro parágrafo – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A realização destas prioridades não 
deve fazer aumentar a capacidade de 
pesca.

Or. en

Alteração 401
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A

Regiões ultraperiféricas

Todas as disposições do presente 
regulamento devem ter em conta as 
limitações específicas reconhecidas no 
artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en
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Alteração 402
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

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 do FEAMP para o período 
2021-2027 é de 6 867 000 000 EUR a 
preços constantes de 2018 (ou seja, 7 739 
000 000 EUR a preços correntes).

Or. en

Justificação

Esta alteração está em linha com o parecer da Comissão dos Orçamentos do Parlamento 
Europeu relativo ao FEAMP.

Alteração 403
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar

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 do FEAMP para o período 
2021-2027 é de 6 867 000 000 EUR a 
preços constantes de 2018 (ou seja, 7 739 
000 000 EUR a preços correntes).

Or. en

Alteração 404
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1
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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 do FEAMP para o período 
2021-2027 é de 6 866 943 600 EUR a 
preços constantes de 2018 (ou seja, 
7 739 176 524 EUR a preços correntes).

Or. fr

Alteração 405
Ulrike Rodust, Ivari Padar

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 do FEAMP para o período 
2021-2027 é de 6 866 943 600 EUR a 
preços constantes de 2018 (ou seja, 7 739 
176 524 EUR a preços correntes).

Or. en

Alteração 406
Alain Cadec

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 do FEAMP para o período 
2014-2020 deve ser mantido para o 
período 2021-2027 (6 400 000 000 EUR, a 
preços correntes).

Or. fr
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Justificação

O FEAMP é um instrumento fundamental para atingir os objetivos fixados pela política 
comum das pescas. A redução do seu enquadramento financeiro representa uma ameaça não 
só para a boa condução dos projetos existentes, mas também para a realização de novos 
objetivos, tais como os relacionados com a economia azul. O FEAMP deve estar à altura dos 
compromissos políticos no setor das pescas e os respetivos recursos para o período de 
2021-2027 não devem ser reduzidos.

Alteração 407
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 do FEAMPA para o período 
2021-2027 é de 6 400 000 000 EUR, a 
preços correntes.

Or. en

Justificação

Para além da pesca sustentável, os interesses do setor da aquicultura também exigem que o 
atual orçamento do fundo das pescas, os 6,4 mil milhões de EUR para sete anos, seja 
preservado no futuro.

Alteração 408
Ana Miranda

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 do FEAMP para o período 
2021-2027 é de 6 400 000 000 EUR, a 
preços correntes.

Or. es
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Alteração 409
João Ferreira

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 do FEAMP para o período 
2021-2027 é de (...)* EUR, a preços 
correntes.

Or. pt

Justificação

* Os montantes avançados são claramente insuficientes, devendo ser significativamente 
aumentadas as dotações globais do FEAMP e em caso algum podendo ser inferiores aos 
valores do QFP 2014-2020

Alteração 410
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A parte do enquadramento 
financeiro afetado ao FEAMP no âmbito 
do título II deve ser executada em regime 
de gestão partilhada, em conformidade 
com o Regulamento (UE) [regulamento 
que estabelece disposições comuns] e o 
artigo 63.º do Regulamento (UE) 
[regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União].

2. A parte do enquadramento 
financeiro afetado ao FEAMPA no âmbito 
do título II deve ser executada em regime 
de gestão partilhada, em conformidade 
com o Regulamento (UE) [regulamento 
que estabelece disposições comuns] e o 
artigo 63.º do Regulamento (UE) 
[regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União].

Or. en

Alteração 411
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte do enquadramento 
financeiro afetado ao FEAMP no âmbito 
do título III deve ser executada diretamente 
pela Comissão, em conformidade com o 
artigo 62.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 
(UE) [regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União] ou no quadro da gestão indireta, 
em conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea c), do mesmo regulamento.

3. A parte do enquadramento 
financeiro afetado ao FEAMPA no âmbito 
do título III deve ser executada diretamente 
pela Comissão, em conformidade com o 
artigo 62.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 
(UE) [regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União] ou no quadro da gestão indireta, 
em conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea c), do mesmo regulamento.

Or. en

Alteração 412
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão partilhada, 
especificada no título II, eleva-se a 5 311 
000 000 EUR, a preços correntes, em 
conformidade com a repartição anual 
estabelecida no anexo V.

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão partilhada, 
especificada no título II, eleva-se a 6 965 
100 000 EUR, a preços correntes, em 
conformidade com a repartição anual 
estabelecida no anexo V.

Or. en

Justificação

A percentagem entre a gestão partilhada e a gestão direta/indireta ao abrigo do atual 
FEAMP deve ser mantida.

Alteração 413
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão partilhada, 
especificada no título II, eleva-se a 
5 311 000 000 EUR, a preços correntes, em 
conformidade com a repartição anual 
estabelecida no anexo V.

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão partilhada, 
especificada no título II, eleva-se a 
6 031 674 028 EUR a preços constantes 
(ou seja, 6 797 811 771 EUR a preços 
correntes), em conformidade com a 
repartição anual estabelecida no anexo V.

Or. fr

Alteração 414
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão partilhada, 
especificada no título II, eleva-se a 5 311 
000 000 EUR, a preços correntes, em 
conformidade com a repartição anual 
estabelecida no anexo V.

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão partilhada, 
especificada no título II, eleva-se a 86,5 % 
da dotação financeira do FEAMP, 
correspondente a 5 940 000 000 EUR a 
preços constantes de 2018 (ou seja, 6 694 
000 000 EUR a preços correntes), em 
conformidade com a repartição anual 
estabelecida no anexo V.

Or. en

Alteração 415
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão partilhada, 
especificada no título II, eleva-se a 5 311 
000 000 EUR, a preços correntes, em 

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão partilhada, 
especificada no título II, eleva-se a 5 939 
794 374 EUR a preços constantes de 2018 
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conformidade com a repartição anual 
estabelecida no anexo V.

(ou seja, 6 694 261 648 EUR a preços 
correntes), em conformidade com a 
repartição anual estabelecida no anexo V.

Or. en

Alteração 416
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão partilhada, 
especificada no título II, eleva-se a 
5 311 000 000 EUR, a preços correntes, 
em conformidade com a repartição anual 
estabelecida no anexo V.

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão partilhada, 
especificada no título II, eleva-se a 90 % 
do orçamento total do FEAMP 
(5 740 000 000 EUR), a preços correntes, 
em conformidade com a repartição anual 
estabelecida no anexo V.

Or. fr

Justificação

O FEAMP é um instrumento fundamental para atingir os objetivos fixados pela política 
comum das pescas. A redução do seu enquadramento financeiro representa uma ameaça não 
só para a boa condução dos projetos existentes, mas também para a superação de novos 
desafios, tais como os relacionados com a economia azul. O FEAMP deve estar à altura dos 
compromissos políticos no setor das pescas e os respetivos recursos para o período de 2021-
2027 não devem ser reduzidos.

Alteração 417
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão partilhada, 
especificada no título II, eleva-se a 5 311 
000 000 EUR, a preços correntes, em 
conformidade com a repartição anual 

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão partilhada, 
especificada no título II, eleva-se a 5 740 
000 000 EUR, a preços correntes, em 
conformidade com a repartição anual 
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estabelecida no anexo V. estabelecida no anexo V.

Or. en

Justificação

Deve ser mantido o orçamento do anterior fundo, bem como a mesma quota atribuída em 
regime de gestão partilhada e em regime de gestão direta. Deve ser mantido o orçamento do 
anterior fundo, bem como a mesma quota atribuída em regime de gestão partilhada e em 
regime de gestão direta.

Alteração 418
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão partilhada, 
especificada no título II, eleva-se a 5 311 
000 000 EUR, a preços correntes, em 
conformidade com a repartição anual 
estabelecida no anexo V.

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão partilhada, 
especificada no título II, eleva-se a (...)*
EUR, a preços correntes, em conformidade 
com a repartição anual estabelecida no 
anexo V.

Or. pt

Justificação

* Os montantes são claramente insuficientes, devendo ser significativamente aumentados e 
não devendo em caso algum ser inferiores aos valores do QFP 2014-2020

Alteração 419
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Deve ser determinado um 
suborçamento específico para a 
aquicultura de água do mar e de água 
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doce.

Or. en

Justificação

A aquicultura de água do mar e de água doce sustentável é um setor específico e importante 
que tem de ser claramente separado da pesca. Por conseguinte, é necessário criar um 
suborçamento e um capítulo genuíno no âmbito do FEAMPA e do Regulamento PCP.

Alteração 420
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 102 000 000 EUR para os Açores e 
a Madeira;

a) 123 340 000 EUR para os Açores e 
a Madeira;

Or. en

Justificação

Esta alteração está em linha com o parecer da Comissão dos Orçamentos do Parlamento 
Europeu relativo ao FEAMP.

Alteração 421
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 102 000 000 EUR para os Açores e 
a Madeira;

a) 114 000 000 EUR a preços 
constantes de 2018 (ou seja, 128 566 000 
EUR a preços correntes) para os Açores e 
a Madeira;

Or. en
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Alteração 422
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 102 000 000 EUR para os Açores e 
a Madeira;

(a) 113 076 262 EUR a preços 
constantes de 2018 (ou seja, 
127 439 106 EUR a preços correntes) para 
os Açores e a Madeira;

Or. fr

Alteração 423
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 102 000 000 EUR para os Açores e 
a Madeira;

a) (...)* EUR para os Açores e a 
Madeira;

Or. pt

Justificação

*Os montantes são claramente insuficientes, devendo ser significativamente aumentados e 
não devendo em caso algum ser inferiores aos valores do QFP 2014-2020

Alteração 424
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 82 000 000 EUR para as ilhas 
Canárias;

b) 104 110 000 EUR para as ilhas 
Canárias;

Or. en
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Justificação

Esta alteração está em linha com o parecer da Comissão dos Orçamentos do Parlamento 
Europeu relativo ao FEAMP. O aumento suplementar ao orçamento para as ilhas Canárias 
visa ter em conta a programação no âmbito do atual FEAMP e as atuais necessidades reais.

Alteração 425
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Cláudia Monteiro de 
Aguiar

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 82 000 000 EUR para as ilhas 
Canárias;

b) 91 700 000 EUR a preços 
constantes de 2018 (ou seja, 103 357 000 
EUR a preços correntes) para as ilhas 
Canárias;

Or. en

Alteração 426
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 82 000 000 EUR para as ilhas 
Canárias;

(b) 90 708 367 EUR a preços 
constantes de 2018 (ou seja, 
102 223 062 EUR a preços correntes) para 
as ilhas Canárias;

Or. fr

Alteração 427
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alinea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) 82 000 000 EUR para as ilhas 
Canárias;

b) (...)* EUR para as ilhas Canárias;

Or. pt

Justificação

*Os montantes são claramente insuficientes, devendo ser significativamente aumentados e 
não devendo em caso algum ser inferiores aos valores do QFP 2014-2020

Alteração 428
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 131 000 000 EUR para a 
Guadalupe, a Guiana Francesa, a 
Martinica, Maiote, a Reunião e São 
Martinho.

c) 172 900 000 EUR para a 
Guadalupe, a Guiana Francesa, a 
Martinica, Maiote, a Reunião e São 
Martinho.

Or. en

Justificação

Permite a manutenção dos montantes da programação anterior relativos aos custos da 
dotação.

Alteração 429
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 131 000 000 EUR para a 
Guadalupe, a Guiana Francesa, a 
Martinica, Maiote, a Reunião e São 
Martinho.

c) 158 407 000 EUR para a 
Guadalupe, a Guiana Francesa, a 
Martinica, Maiote, a Reunião e São 
Martinho.

Or. en
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Justificação

Esta alteração está em linha com o parecer da Comissão dos Orçamentos do Parlamento 
Europeu relativo ao FEAMP.

Alteração 430
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 131 000 000 EUR para a 
Guadalupe, a Guiana Francesa, a 
Martinica, Maiote, a Reunião e São 
Martinho.

(c) 149 509 709 EUR a preços 
constantes de 2018 (ou seja, 
168 500 296 EUR a preços correntes) para 
a Guadalupe, a Guiana Francesa, a 
Martinica, Maiote, a Reunião e São 
Martinho.

Or. fr

Justificação

Estas regiões ultraperiféricas devem beneficiar de uma chave de repartição mais favorável a 
fim de combater os riscos de pesca INN.

Alteração 431
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 131 000 000 EUR para a 
Guadalupe, a Guiana Francesa, a 
Martinica, Maiote, a Reunião e São 
Martinho.

c) 146 500 000 EUR a preços 
constantes de 2018 (ou seja, 165 119 000 
EUR a preços correntes) para a 
Guadalupe, a Guiana Francesa, a 
Martinica, Maiote, a Reunião e São 
Martinho;

Or. en
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Alteração 432
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 131 000 000 EUR para a 
Guadalupe, a Guiana Francesa, a 
Martinica, Maiote, a Reunião e São 
Martinho.

c) (...)* EUR para a Guadalupe, a 
Guiana Francesa, a Martinica, Maiote, a 
Reunião e São Martinho.

Or. pt

Justificação

*Os montantes são claramente insuficientes, devendo ser significativamente aumentados e 
não devendo em caso algum ser inferiores aos valores do QFP 2014-2020

Alteração 433
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A compensação a que se refere o 
artigo 21.º não pode exceder 50 % do 
montante de cada dotação referida no n.º 
2, alíneas a), b) e c).

Suprimido

Or. pt

Alteração 434
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração
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3. A compensação a que se refere o 
artigo 21.º não pode exceder 50 % do 
montante de cada dotação referida no 
n.º 2, alíneas a), b) e c).

Suprimido

Or. fr

Alteração 435
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A compensação a que se refere o 
artigo 21.º não pode exceder 50 % do 
montante de cada dotação referida no 
n.º 2, alíneas a), b) e c).

3. A compensação a que se refere o 
artigo 21.º não pode exceder, anualmente: 
a) 6 450 000 EUR para os Açores e a 
Madeira; b) 8 700 000 EUR para as ilhas 
Canárias; c)12 350 000 EUR para as 
regiões ultraperiféricas francesas 
mencionadas no artigo 349.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 436
Marco Affronte, Linnéa Engström

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.

4. Pelo menos 30% 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.
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Or. en

Justificação

Os recursos públicos devem ser afetados para ajudar os operadores e os Estados-Membros a 
fornecerem mais dados para a gestão das unidades populacionais e a cumprirem as regras 
da PCP. O controlo das pescas e a recolha de dados são cruciais para a execução da PCP. 
Determinadas obrigações previstas no Regulamento Controlo e na respetiva revisão exigirão 
um apoio maior e específico para uma execução eficiente por parte dos Estados-Membros e 
dos pescadores.

Alteração 437
Norica Nicolai

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.

4. Pelo menos 20 % 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.

Or. en

Alteração 438
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Pelo menos 20 % do apoio 
financeiro da União atribuído por 
Estado-Membro deve ser afetado aos 
domínios de apoio referidos nos 
artigos 22.º e 27.º.
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Or. en

Justificação

A fim de garantir que o FEAMP contribui para os desafios ambientais que afetam os nossos 
oceanos, é necessária a delimitação de 25 % do orçamento para cada Estado-Membro 
dedicar a atividades ligadas à proteção e à restauração da biodiversidade e dos ecossistemas 
marinhos.

Alteração 439
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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 para a Agência Europeia de 
Controlo das Pescas.

Or. en

Alteração 440
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Pelo menos 30% do apoio 
financeiro da União atribuído por Estado-
Membro deve ser afetado aos domínios de 
apoio referidos nos artigos 22.º e 27.º.

Or. en

Justificação

A fim de garantir que o FEAMP contribui para os desafios ambientais que afetam os nossos 
oceanos, é necessária a delimitação de 30 % do orçamento para cada Estado-Membro 
dedicar a atividades ligadas à proteção e à restauração da biodiversidade e dos ecossistemas 
marinhos.
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Alteração 441
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. O apoio financeiro da União a título 
do FEAMP atribuído por Estado-Membro 
para os domínios de apoio referidos no 
artigo 17.º, n.º 2, e no artigo 18.º não pode 
exceder o mais elevado dos dois limiares 
seguintes:

5. O apoio financeiro da União a título 
do FEAMP atribuído por Estado-Membro 
para os domínios de apoio referidos no 
artigo 18.º não pode exceder o mais 
elevado dos dois limiares seguintes:

Or. en

Justificação

Os programas de subsídios diretos à cessação definitiva das atividades de pesca foram 
utilizados no passado independentemente dos objetivos de redução de capacidades nem à 
sustentabilidade dos recursos haliêuticos, e agravaram o desequilíbrio entre os recursos 
haliêuticos disponíveis e a capacidade de pesca das frotas da UE. Os recursos financeiros 
públicos devem ser utilizados para criar valor acrescentado para a sociedade no seu 
conjunto, e não para financiar a saída de navios do setor ou atividades destinadas a manter 
os intervenientes no setor de forma artificial, o que traz pouco valor acrescentado para as 
pescas e para o meio marinho.

Alteração 442
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. O apoio financeiro da União a título 
do FEAMP atribuído por Estado-Membro 
para os domínios de apoio referidos no 
artigo 17.º, n.º 2, e no artigo 18.º não pode 
exceder o mais elevado dos dois limiares 
seguintes:

5. O apoio financeiro da União a título 
do FEAMP atribuído por Estado-Membro 
para os domínios de apoio referidos no 
artigo 17.º, n.º 2, não pode exceder o mais 
elevado dos dois limiares seguintes:

Or. pt
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Alteração 443
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. O apoio financeiro da União a título 
do FEAMP atribuído por Estado-Membro 
para os domínios de apoio referidos no 
artigo 17.º, n.º 2, e no artigo 18.º não pode 
exceder o mais elevado dos dois limiares 
seguintes:

5. O apoio financeiro da União a título 
do FEAMPA atribuído por Estado-
Membro para os domínios de apoio 
referidos no artigo 17.º, n.º 2, e no artigo 
18.º não pode exceder o mais elevado dos 
dois limiares seguintes:

Or. en

Alteração 444
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 6 000 000 EUR; ou a) 5 000 000 EUR; ou

Or. en

Alteração 445
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 10 % do apoio financeiro da União 
atribuído por Estado-Membro.

b) Pelo menos 20 % do apoio 
financeiro da União atribuído por 
Estado-Membro.

Or. en



AM\1167348PT.docx 87/183 PE629.603v01-00

PT

Justificação

O atual estado alarmante das unidades populacionais de peixes no mar Báltico é causado, 
entre outros fatores, pela adoção de TAC excessivamente elevados, bem como pela 
continuação da pesca industrial. O apoio às políticas de pesca industrial contribuiu para a 
deterioração das unidades populacionais no litoral. O aumento do limiar para 20 % 
permitirá o apoio direto aos pescadores do mar Báltico, sobretudo pequenos pescadores 
costeiros, que se encontram atualmente numa situação muito difícil. Sem aumentar os 
limiares de apoio a esta medida, os países do mar Báltico não poderão resolver este 
problema de forma eficaz.

Alteração 446
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 10 % do apoio financeiro da União 
atribuído por Estado-Membro.

b) 8 % do apoio financeiro da União 
atribuído por Estado-Membro.

Or. en

Alteração 447
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Em conformidade com os artigos 
30.º a 32.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], o FEAMP pode apoiar, por 
iniciativa de um Estado-Membro, ações de 
assistência técnica com vista à 
administração e utilização eficazes deste 
Fundo.

6. Em conformidade com os artigos 
30.º a 32.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], o FEAMP pode apoiar, por 
iniciativa de um Estado-Membro, ações de 
assistência técnica com vista à 
administração e utilização eficazes deste 
Fundo. Deve aplicar-se um limite máximo 
de 20 % aos custos administrativos 
suportados por organismos estatais e 
semiestatais, a fim de prevenir a sobre
absorção do financiamento.
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Or. en

Alteração 448
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Em conformidade com os artigos 
30.º a 32.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], o FEAMP pode apoiar, por 
iniciativa de um Estado-Membro, ações de 
assistência técnica com vista à 
administração e utilização eficazes deste 
Fundo.

6. Em conformidade com os artigos 
30.º a 32.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], o FEAMPA pode apoiar, por 
iniciativa de um Estado-Membro, ações de 
assistência técnica com vista à 
administração e utilização eficazes deste 
Fundo.

Or. en

Alteração 449
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão direta e 
indireta, especificada no título III, eleva-se 
a 829 000 000 EUR, a preços correntes.

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão direta e 
indireta, especificada no título III, eleva-se 
a 10 % do orçamento total do FEAMP 
(640 000 000 EUR), a preços correntes.

Or. fr

Justificação

O FEAMP é um instrumento fundamental para atingir os objetivos fixados pela política 
comum das pescas. A redução do seu enquadramento financeiro representa uma ameaça não 
só para a boa condução dos projetos existentes, mas também para a superação de novos 
desafios, tais como os relacionados com a economia azul. O FEAMP deve estar à altura dos 
compromissos políticos no setor das pescas e os respetivos recursos para o período de 2021-
2027 não devem ser reduzidos.
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Alteração 450
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão direta e 
indireta, especificada no título III, eleva-se 
a 829 000 000 EUR, a preços correntes.

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão direta e 
indireta, especificada no título III, eleva-se 
a 640 000 000 EUR, a preços correntes.

Or. en

Justificação

Deve ser mantido o orçamento do anterior fundo, bem como a mesma quota atribuída em 
regime de gestão partilhada e em regime de gestão direta.

Alteração 451
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão direta e 
indireta, especificada no título III, eleva-se 
a 829 000 000 EUR, a preços correntes.

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão direta e 
indireta, especificada no título III, eleva-se 
a 773 900 000 EUR, a preços correntes.

Or. en

Justificação

A percentagem entre a gestão partilhada e a gestão direta/indireta ao abrigo do atual 
FEAMP deve ser mantida.

Alteração 452
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão direta e 
indireta, especificada no título III, eleva-se 
a 829 000 000 EUR, a preços correntes.

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão direta e 
indireta, especificada no título III, eleva-se 
a 20 % do orçamento total do FEAMP, a 
preços correntes.

Or. en

Alteração 453
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão direta e 
indireta, especificada no título III, eleva-se 
a 829 000 000 EUR, a preços correntes.

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão direta e 
indireta, especificada no título III, eleva-se 
a 927 149 226 EUR a preços constantes de 
2018 (ou seja, 1 044 914 876 EUR a 
preços correntes).

Or. en

Alteração 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão direta e 
indireta, especificada no título III, eleva-se 
a 829 000 000 EUR, a preços correntes.

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão direta e 
indireta, especificada no título III, eleva-se 
a 13,5 % da dotação financeira do 
FEAMP, correspondente a 927 000 
000 EUR a preços constantes de 2018 (ou 
seja, 1 045 000 000 EUR a preços 
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correntes).

Or. en

Alteração 455
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão direta e 
indireta, especificada no título III, eleva-se 
a 829 000 000 EUR, a preços correntes.

1. A parte do enquadramento 
financeiro em regime de gestão direta e 
indireta, especificada no título III, eleva-se 
a 835 269 572 EUR a preços constantes de 
2018 (ou seja, 941 364 753 EUR a preços 
correntes).

Or. fr

Alteração 456
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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

Texto da Comissão Alteração

O montante referido no n.º 1 pode ser 
dedicado à assistência técnica e 
administrativa para a execução do 
FEAMP, como, por exemplo, atividades 
de preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação, incluindo sistemas 
organizacionais de tecnologias da 
informação.

O montante referido no n.º 1 pode ser 
dedicado à assistência técnica e 
administrativa para a execução do 
FEAMPA, como, por exemplo, atividades 
de preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação, incluindo sistemas 
organizacionais de tecnologias da 
informação.

Or. en

Alteração 457
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – segundo parágrafo – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em especial, o FEAMP pode apoiar, por 
iniciativa da Comissão e até ao limite 
máximo de 1,7 % do enquadramento 
financeiro referido no artigo 5.º, n.º 1:

Em especial, o FEAMPA pode apoiar, por 
iniciativa da Comissão e até ao limite 
máximo de 1,7 % do enquadramento 
financeiro referido no artigo 5.º, n.º 1:

Or. en

Alteração 458
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O FEAMP deve apoiar os custos 
das atividades de informação e 
comunicação ligadas à execução do 
presente regulamento.

3. O FEAMPA deve apoiar os custos 
das atividades de informação e 
comunicação ligadas à execução do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 459
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o artigo 16.º 
do Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns], cada 
Estado-Membro elabora um programa 
único para a concretização das prioridades 
referidas no artigo 4.º.

1. Em conformidade com o artigo 16.º 
do Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns], cada 
Estado-Membro elabora um programa 
nacional único ou programas 
operacionais regionais para a 
concretização das prioridades referidas no 
artigo 4.º.

Or. fr
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Alteração 460
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o artigo 16.º 
do Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns], cada 
Estado-Membro elabora um programa 
único para a concretização das prioridades 
referidas no artigo 4.º.

1. Em conformidade com o artigo 16.º 
do Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns], cada 
Estado-Membro elabora um programa 
nacional único ou programas regionais 
operacionais para a concretização das 
prioridades referidas no artigo 4.º.

Or. en

Alteração 461
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Se for caso disso, os planos de 
ação para as bacias marítimas destinados 
às autoridades subnacionais ou regionais 
competentes em matéria de pesca, 
conquicultura e assuntos marítimos.

Or. es

Justificação

A articulação de estratégias e medidas ao nível das bacias marítimas poderia exigir, no caso 
de bacias partilhadas entre os Estados-Membros, um esforço de planeamento e consenso com 
outras regiões e países para uma formulação harmonizada dos objetivos, medidas e recursos 
financeiros. Um exemplo é o caso da Andaluzia, cujas zonas costeiras abrangem a bacia do 
Mediterrâneo, a bacia do Atlântico Sul e uma zona com características próprias, o Estreito 
de Gibraltar, distinguindo-se cada uma delas por situações diferentes.



PE629.603v01-00 94/183 AM\1167348PT.docx

PT

Alteração 462
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Se for caso disso, o plano de ação 
ou programa operacional regional 
destinado às autoridades regionais ou 
subnacionais competentes em matéria de 
pesca e assuntos marítimos.

Or. es

Alteração 463
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Se for caso disso, o plano de ação 
ou um programa operacional regional 
para as autoridades subnacionais 
competentes em matéria de pesca e 
assuntos marítimos.

Or. fr

Alteração 464
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Uma análise das disparidades 
sociais e económicas entre segmentos da 
frota, com especial atenção à situação das 
frotas da pequena pesca.
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Or. en

Alteração 465
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros em causa 
devem preparar, enquanto parte do seu 
programa, um plano de ação para cada 
região ultraperiférica referida no artigo 
6.º, n.º 2, que deve estabelecer:

4. Os Estados-Membros em causa, em 
conjunto com as autoridades competentes,
devem preparar, enquanto parte do seu 
programa, um plano de ação para cada 
uma das suas regiões, incluindo as 
ultraperiféricas referidas no artigo 6.º, 
n.º 2, que deve estabelecer:

Or. fr

Alteração 466
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros em causa 
devem preparar, enquanto parte do seu 
programa, um plano de ação para cada 
região ultraperiférica referida no artigo 6.º, 
n.º 2, que deve estabelecer:

4. Os Estados-Membros em causa 
devem preparar, enquanto parte do seu 
programa, um plano de ação específico
para cada região ultraperiférica referida no 
artigo 6.º, n.º 2, que deve estabelecer:

Or. en

Alteração 467
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

a) Uma estratégia para a exploração 
sustentável das pescarias, para o 
desenvolvimento dos setores da economia 
azul sustentável, incluindo as ações 
necessárias para alcançar a 
sustentabilidade das comunidades 
costeiras, bem como uma estratégia sobre 
a contribuição do FEAMP para alcançar 
o bom estado ambiental, nomeadamente 
através dos quadros de ação prioritários 
da rede Natura 2000;

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros têm de desenvolver quadros de ação prioritários – planos financeiros 
para a concretização dos seus sítios Natura 2000 –, pelo que o FEAMP tem de ter em conta o 
modo como os Estados-Membros tencionam apoiar os seus sítios Natura 2000 marinhos. As 
ações preparadas pelos Estados-Membros no âmbito dos programas para a execução do 
FEAMP não devem separar o desempenho socioeconómico da conservação e restauração dos 
ecossistemas marinhos.

Alteração 468
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 
azul sustentável;

(a) Uma estratégia que especifique a 
contribuição do FEAMP para a 
consecução de um bom estado ambiental,
a exploração sustentável das pescarias, a 
rede Natura 2000 e a sustentabilidade dos 
setores da economia azul, incluindo as 
ações necessárias para alcançar 
comunidades costeiras sustentáveis;

Or. es
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Justificação

A economia azul pressupõe que as atividades económicas, sociais e ambientais sejam parte 
integrante do ecossistema marinho e, como tal, é necessário manter um equilíbrio entre a 
melhoria das condições de vida e do bem-estar das comunidades locais costeiras e a proteção 
dos ecossistemas marinhos. Uma economia azul sustentável só criará valor económico a 
partir do ambiente marinho se puder ser realizada de modo a conservar e proteger os 
recursos e ecossistemas marinhos.

Alteração 469
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
azul sustentável;

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

Or. en

Alteração 470
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 
azul sustentável;

(a) Uma estratégia para a exploração 
sustentável das pescarias e para a 
manutenção do setor da pequena pesca 
local;

Or. es

Alteração 471
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
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Artigo 9 – n.º 4 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) o apoio estrutural ao setor das 
pescas e da aquicultura no âmbito do 
título II,

i) o apoio estrutural ao setor das 
pescas no âmbito do título II,

Or. es

Alteração 472
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea b) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A. regras pormenorizadas relativas à 
compensação – por zona – (ecologização 
da água do mar e da água doce) dos 
esforços de proteção ambiental e climática 
envidados pelos produtores aquícolas;

Or. en

Justificação

Gostaria de salientar que tanto os produtores de aquicultura de água do mar como de água 
doce prestam serviços ambientais e ecossistémicos significativos que têm de ser compensados 
com apoio adequado. Tal como acontece com os agricultores, penso que se justificaria a 
introdução de um pagamento de ecologização por zona para os produtores aquícolas: a 
introdução de pagamentos de ecologização para aquicultura de água do mar e de água doce.

Alteração 473
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii. a compensação pelos custos 
adicionais referida no artigo 21.º,

ii. a compensação pelos custos 
adicionais referida no artigo 21.º, 
incluindo os montantes dos custos 
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adicionais calculados pelo Estado-
Membro em causa e os montantes dos 
auxílios estimados como compensação,

Or. en

Alteração 474
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii. a compensação pelos custos 
adicionais referida no artigo 21.º,

ii. no que se refere às regiões 
ultraperiféricas, a compensação pelos 
custos adicionais referida no artigo 21.º,

Or. fr

Alteração 475
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) qualquer outro investimento na 
economia azul sustentável necessário 
para um desenvolvimento costeiro 
sustentável.

Suprimido

Or. es

Alteração 476
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração
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iii. qualquer outro investimento na 
economia azul sustentável necessário para 
um desenvolvimento costeiro sustentável.

iii. qualquer outro investimento na 
economia azul sustentável necessário para 
um desenvolvimento costeiro sustentável
que se desenvolva dentro de limites 
ecológicos.

Or. en

Alteração 477
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 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.

Or. en

Alteração 478
Rosa D'Amato

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 

5. A Comissão, ouvido o parecer dos 
conselhos consultivos pertinentes, 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 
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bacias marítimas e as estratégias 
macrorregionais existentes.

caso disso, essa análise deve ter em conta 
as estratégias para as bacias marítimas e as 
estratégias macrorregionais existentes.

Or. it

Justificação

A alteração visa desenvolver um consenso participativo no âmbito da estratégia de bacia 
marítima, a fim de melhor identificar os pontos fortes e fracos segundo uma abordagem 
ascendente. Para o efeito, a alteração pretende apoiar o trabalho da Comissão através dos 
pareceres dos conselhos consultivos.

Alteração 479
Renata Briano

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, ouvido o parecer dos 
conselhos consultivos pertinentes, 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.

Or. it

Justificação

A alteração visa desenvolver um consenso participativo no âmbito da estratégia de bacia 
marítima, a fim de melhor identificar os pontos fortes e fracos segundo uma abordagem 
ascendente. Para o efeito, a alteração pretende apoiar o trabalho da Comissão através dos 
pareceres dos conselhos consultivos.

Alteração 480
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5
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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, ouvido o parecer dos 
conselhos consultivos pertinentes, 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.

Or. it

Justificação

A alteração visa desenvolver um consenso participativo no âmbito da estratégia de bacia 
marítima, a fim de melhor identificar os pontos fortes e fracos segundo uma abordagem 
ascendente. Para o efeito, a alteração pretende apoiar o trabalho da Comissão através dos 
pareceres dos conselhos consultivos.

Alteração 481
Gabriel Mato

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se for caso disso, a necessidade de 
aquisição, modernização ou renovação da 
frota;

Or. en

Alteração 482
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração
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b-A) Se for caso disso, a necessidade de 
modernização ou de renovação das frotas;

Or. es

Alteração 483
Annie Schreijer-Pierik

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

Texto da Comissão Alteração

d) O cumprimento da obrigação de 
desembarcar referida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013;

d) O cumprimento da obrigação 
restritiva de desembarcar referida no 
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013;

Or. nl

Alteração 484
Annie Schreijer-Pierik

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) O controlo de espécies invasoras 
que provoquem danos significativos na 
produtividade das pescas;

Or. nl

Justificação

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».

Alteração 485
Annie Schreijer-Pierik

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

Texto da Comissão Alteração

d-B) O apoio à disseminação de artes de 
pesca seletivas inovadoras em toda a UE, 
tendo particularmente em conta o 
artigo 27.º do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013;

Or. nl

Alteração 486
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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) A contribuição socioeconómica e 
ambiental esperada do programa sobre a
economia azul sustentável, nomeadamente 
o setor das pescas e da aquicultura;

Or. es

Justificação

A Comissão Europeia deve avaliar as contribuições ambientais e socioeconómicas das 
medidas propostas, em vez de proceder a uma avaliação dos programas nacionais com base 
em dados.

Alteração 487
Izaskun Bilbao Barandica

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) A contribuição socioeconómica 
esperada do programa sobre a economia 
azul sustentável, nomeadamente o setor das 
pescas e da aquicultura;

Or. es



AM\1167348PT.docx 105/183 PE629.603v01-00

PT

Alteração 488
Isabelle Thomas

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) A contribuição socioeconómica 
prevista do programa na economia azul 
sustentável, nomeadamente no setor das 
pescas e da aquicultura;

Or. fr

Alteração 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

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;

Or. en

Alteração 490
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 

(e) Os dados mais recentes sobre o 
desempenho socioeconómico do setor das 
pescas;
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das pescas e da aquicultura;

Or. es

Alteração 491
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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

Texto da Comissão Alteração

g) A contribuição do programa para a 
conservação e a restauração dos 
ecossistemas marinhos, enquanto o apoio 
relacionado com as zonas Natura 2000 
deve estar de acordo com os quadros de 
ação prioritária estabelecidos nos termos 
do artigo 8.º, n.º 4, da Diretiva 92/43/CEE;

g) A contribuição do programa para a 
conservação e a restauração dos 
ecossistemas marinhos e de água doce, 
enquanto o apoio relacionado com as zonas 
Natura 2000 deve estar de acordo com os 
quadros de ação prioritária estabelecidos 
nos termos do artigo 8.º, n.º 4, da Diretiva 
92/43/CEE;

Or. en

Justificação

Convém clarificar que o setor da aquicultura assenta em dois pilares, nomeadamente a 
produção de peixe em água do mar e em água doce.

Alteração 492
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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

Texto da Comissão Alteração

h) A contribuição do programa para a 
redução do lixo marinho, em conformidade 
com a Diretiva xx/xx do Parlamento 
Europeu e do Conselho [diretiva relativa à 
redução do impacto de determinados 
produtos de plástico no ambiente] 27 ;

h) A contribuição do programa para a 
recolha e redução do lixo marinho, em 
conformidade com a Diretiva xx/xx do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
[diretiva relativa à redução do impacto de 
determinados produtos de plástico no 
ambiente] 27 ;

_________________ _________________
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27 JO C […], […], p. […]. 27 JO C […], […], p. […].

Or. en

Alteração 493
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 o 
combate e a adaptação às alterações 
climáticas e atenuação dos seus efeitos.

Or. en

Alteração 494
João Ferreira, Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) A contribuição do programa para 
a luta contra a pesca INN.

Or. fr

Alteração 495
João Ferreira

Proposta de regulamento
Article 9.º – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sob reserva do artigo 18.º do 
Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns], a 

Suprimido
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Comissão deve adotar atos de execução 
que aprovam o programa. A Comissão 
deve aprovar a proposta de programa, na 
condição de terem sido apresentadas as 
informações necessárias.

Or. pt

Alteração 496
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Sob reserva do artigo 19.º do 
Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns], a 
Comissão deve adotar atos de execução 
que aprovam as alterações de um 
programa.

Suprimido

Or. pt

Alteração 497
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Para os produtos da pesca e da 
aquicultura enumerados no Anexo I do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, aos quais se aplicam os artigos 
107.º, 108.º e 109.º do mesmo, a Comissão 
pode autorizar, nos termos do artigo 108.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, nas regiões 
ultraperiféricas referidas no artigo 349.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, auxílios ao 
funcionamento nos setores da produção, 
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da transformação e da comercialização 
dos produtos da pesca e da aquicultura, a 
fim de atenuar os condicionalismos 
específicos dessas regiões, decorrentes do 
seu isolamento, insularidade e 
ultraperifericidade. Os Estados-Membros 
podem conceder um financiamento 
suplementar para a execução dos planos 
de compensação referidos no artigo 21.º. 
Nesse caso, os Estados-Membros 
notificam a Comissão dos auxílios estatais 
que a Comissão pode aprovar, nos termos 
do presente regulamento, no âmbito 
desses planos. Os auxílios estatais assim 
notificados são considerados notificados 
na aceção do artigo 108.º, n.º 3, primeira 
frase, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia.

Or. en

Alteração 498
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os pedidos de apoio do FEAMP
apresentados pelos beneficiários são 
inadmissíveis durante um período 
determinado em conformidade com o n.º 4, 
caso tenha sido comprovado pela 
autoridade competente que os beneficiários 
em questão:

1. Os pedidos de apoio do FEAMPA
apresentados pelos beneficiários são 
inadmissíveis durante um período 
determinado em conformidade com o n.º 4, 
caso tenha sido comprovado pela 
autoridade competente que os beneficiários 
em questão:

Or. en

Alteração 499
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória



PE629.603v01-00 110/183 AM\1167348PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Os pedidos de apoio do FEAMP 
apresentados pelos beneficiários são 
inadmissíveis durante um período 
determinado em conformidade com o n.º 4, 
caso tenha sido comprovado pela 
autoridade competente que os 
beneficiários em questão:

1. Os pedidos de apoio do FEAMP 
apresentados pelos requerentes são 
inadmissíveis durante um período 
determinado em conformidade com o n.º 4, 
caso tenha sido comprovado pela 
autoridade competente que os requerentes 
em questão:

Or. en

Justificação

A verificação de admissibilidade deve ser efetuada antes de o requerente em questão se 
tornar um beneficiário.

Alteração 500
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
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 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, repetida ou 
continuadamente e com persistência na 
conduta ilícita, 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).
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Or. es

Justificação

Algumas das infrações enunciadas no artigo 90.º do Regulamento 1224/2009 podem ocorrer 
inconscientemente no desenvolvimento normal e habitual das operações diárias de pesca. Por 
conseguinte, a persistência na conduta ilícita deve ser um fator a considerar. A Agência de 
Controlo das Pescas deverá gerir um registo oficial da União de operadores que cometeram 
infrações graves, de forma a agilizar a gestão e melhorar a coordenação entre as 
administrações envolvidas na gestão do FEAMP.

Alteração 501
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
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 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, repetidamente;

_________________ _________________

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).

Or. es

Justificação

O artigo 90.º do Regulamento 1224/2009 propõe uma lista exaustiva de infrações graves que, 
dependendo do grau de incumprimento (montantes, lucro obtido, etc.), podem variar 
substancialmente. Essas infrações podem até ocorrer inconscientemente no desenvolvimento 
normal e habitual das operações diárias de pesca. Por conseguinte, propõe-se introduzir o 
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termo «repetidamente» a fim de evitar punições excessivas ou redundantes («Non bis in 
idem») para esses atos frequentemente involuntários.

Alteração 502
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
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 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;

_________________ _________________

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).

Or. it

Justificação

O artigo 12.º, n.º 1, introduz um elemento de incerteza na identificação da elegibilidade dos 
beneficiários para o apoio do FEAMP. Com efeito, não é possível estabelecer a priori quais 
os atos subsequentes que poderão conter aspetos sancionatórios, dos quais resulta a 
aplicação da condicionalidade.

Alteração 503
Renata Briano

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

_________________ _________________

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).

Or. it

Justificação

O artigo 12.º, n.º 1, introduz um elemento de incerteza na identificação da elegibilidade dos 
beneficiários para o apoio do FEAMP. Com efeito, não é possível estabelecer a priori quais 
os atos subsequentes que poderão conter aspetos sancionatórios, dos quais resulta a 
aplicação da condicionalidade.

Alteração 504
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
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 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, 
repetidamente no quadro da PCP;

_________________ _________________
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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).

Or. es

Alteração 505
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
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 Conselho 28 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 graves, nos 
termos do artigo 42.º do Regulamento (CE) 
n.º 1005/2008 do Conselho 28 ou do 
artigo 90.º do Regulamento (CE) 
n.º 1224/2009 do Conselho ou de outra 
legislação relacionada com a PCP 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).

Or. en

Alteração 506
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Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, Fredrick Federley, António 
Marinho e Pinto, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
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 Conselho 28 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 Conselho 28 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).

Or. en

Alteração 507
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Cometeram alguma das infrações 
ambientais enunciadas nos artigos 3.º e 4.º 
da Diretiva 2008/99/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho29, no caso de 
pedidos de apoio ao abrigo do artigo 23.º.

(c) Cometeram alguma das infrações 
ambientais enunciadas nos artigos 3.º e 4.º 
da Diretiva 2008/99/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho29.

_________________ _________________

29 Diretiva 2008/99/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa à proteção do 

29 Diretiva 2008/99/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa à proteção do 
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ambiente através do direito penal (JO L 
328 de 6.12.2008, p. 28).

ambiente através do direito penal (JO L 
328 de 6.12.2008, p. 28).

Or. es

Alteração 508
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Cometeram alguma das infrações 
ambientais enunciadas nos artigos 3.º e 4.º 
da Diretiva 2008/99/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho29, no caso de 
pedidos de apoio ao abrigo do artigo 23.º.

(c) Cometeram alguma das infrações 
ambientais enunciadas nos artigos 3.º e 4.º 
da Diretiva 2008/99/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho29.

_________________ _________________

29 Diretiva 2008/99/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa à proteção do 
ambiente através do direito penal (JO L 
328 de 6.12.2008, p. 28).

29 Diretiva 2008/99/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa à proteção do 
ambiente através do direito penal (JO L 
328 de 6.12.2008, p. 28).

Or. es

Alteração 509
Izaskun Bilbao Barandica

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.

Or. es
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Alteração 510
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana
Rodrigues, José Blanco López

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.

Or. en

Alteração 511
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 após a data do pagamento 
final a esse beneficiário.

Or. en

Justificação

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

Alteração 512



PE629.603v01-00 118/183 AM\1167348PT.docx

PT

Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Christofer Fjellner, António Marinho e Pinto, Gesine 
Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

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 durante um período de seis 
anos a contar da data do pagamento final a 
esse beneficiário.

Or. en

Alteração 513
Rosa D'Amato

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 cumprir as condições de 
admissibilidade referidas no n.º 4 durante 
todo o período de execução da operação e 
durante um período de cinco anos a contar 
da data da aceitação final a esse 
beneficiário.

Or. it

Justificação

No n.º 2, a alteração articula-se com os n.os 3 e 4 seguintes, a fim de definir mais claramente 
as condições e o âmbito da delegação na Comissão da identificação dos critérios de 
elegibilidade para o apoio do FEAMP.

Alteração 514
Renata Briano

Proposta de regulamento
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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 cumprir as condições de 
admissibilidade referidas no n.º 4 durante 
todo o período de execução da operação e 
durante um período de cinco anos a contar 
da data da aceitação final a esse 
beneficiário.

Or. it

Justificação

A alteração articula-se com os n.os 3 e 4 seguintes, a fim de definir mais claramente as 
condições e o âmbito da delegação na Comissão da identificação dos critérios de 
elegibilidade para o apoio do FEAMP.

Alteração 515
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 52.º, no que diz respeito:

Suprimido

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;

b) Às datas de início ou de fim do período 
referido nos n.os 1 e 3.

Or. pt

Alteração 516
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Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – alínea a)

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;

Or. en

Alteração 517
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A quaisquer condições que possam 
reduzir a duração do período de 
inadmissibilidade;

Or. it

Alteração 518
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A quaisquer condições que possam 
reduzir a duração do período de 
inadmissibilidade;
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Or. it

Alteração 519
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) À definição das condições que 
devem ser cumpridas após a apresentação 
do pedido referido no n.º 2 e dos 
procedimentos para a recuperação das 
contribuições concedidas em caso de 
incumprimento, a determinar em função 
da gravidade da infração cometida.

Or. it

Alteração 520
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) À definição das condições que 
devem ser cumpridas após a apresentação 
do pedido referido no n.º 2 e dos 
procedimentos para a recuperação das 
contribuições concedidas em caso de 
incumprimento, a determinar em função 
da gravidade da infração cometida.

Or. it

Alteração 521
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5 – primeiro parágrafo
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que os 
beneficiários que apresentem um pedido no 
âmbito do FEAMP entreguem à autoridade 
de gestão uma declaração assinada 
confirmando que respeitam os critérios 
indicados nos n.os 1 e 3. Os Estados-
Membros devem verificar a veracidade 
dessa declaração antes de aprovarem a 
operação, com base nas informações 
disponíveis no registo nacional de 
infrações a que se refere o artigo 93.º do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009, ou 
noutros dados disponíveis.

Os Estados-Membros devem exigir que os 
beneficiários que apresentem um pedido no 
âmbito do FEAMPA entreguem à 
autoridade de gestão uma declaração 
assinada confirmando que respeitam os 
critérios indicados nos n.os 1 e 3. Os 
Estados-Membros devem verificar a 
veracidade dessa declaração antes de 
aprovarem a operação, com base nas 
informações disponíveis no registo 
nacional de infrações a que se refere o 
artigo 93.º do Regulamento (CE) n.º 
1224/2009, ou noutros dados disponíveis.

Or. en

Alteração 522
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros também 
podem aplicar o período de 
inadmissibilidade aos pedidos 
apresentados pelos pescadores em águas 
interiores que tenham cometido infrações 
graves nos termos da legislação nacional.

Or. en

Alteração 523
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A

Operações elegíveis
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Uma série de operações identificadas 
pelos Estados-Membros nos seus 
programas pode ser apoiada pelo 
FEAMP, desde que sejam abrangidas por 
uma ou mais das prioridades identificadas 
no presente regulamento e não sejam 
consideradas inelegíveis.

Or. en

Alteração 524
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A

Operações elegíveis

Nos programas dos Estados-Membros, 
devem ser identificadas várias operações 
que podem ser apoiadas pelo FEAMP, 
devendo estas operações ser abrangidas 
por uma ou mais das prioridades 
identificadas no presente regulamento.

Or. en

Alteração 525
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As operações que aumentem a 
capacidade de pesca de um navio de pesca 
ou que apoiem a aquisição de 
equipamento que aumente a capacidade 
de um navio de pesca para detetar peixe;

a) As operações que aumentem a 
arqueação bruta ou os kW de um navio de 
pesca, exceto o aumento destinado a 
melhorar a segurança da tripulação, a 
qualidade dos produtos ou o cumprimento 
da exigência de desembarque;
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Or. de

Justificação

O conceito de «capacidade de pesca» não se encontra definido no artigo 3.º. A disposição 
contraria o objetivo de melhorar a competitividade da frota. Uma melhoria em termos de 
deteção de peixe pode igualmente aumentar a eficiência energética e, consequentemente, 
permitir alcançar os objetivos em matéria de alterações climáticas.

Alteração 526
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As operações que aumentem a 
capacidade de pesca de um navio de pesca 
ou que apoiem a aquisição de equipamento 
que aumente a capacidade de um navio de 
pesca para detetar peixe;

a) As operações que aumentem a 
capacidade de pesca de um navio de pesca 
ou que apoiem a aquisição de equipamento 
que aumente a capacidade de um navio de 
pesca para detetar peixe, exceto no caso da 
pesca de pequena escala e apenas se as 
referidas operações forem 
concretizadas sem pôr em causa o 
equilíbrio global entre a capacidade de 
pesca e as possibilidades de pesca 
disponíveis;

Or. pt

Alteração 527
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As operações que aumentem a
capacidade de pesca de um navio de pesca 
ou que apoiem a aquisição de equipamento 
que aumente a capacidade de um navio de 
pesca para detetar peixe;

(a) a) As operações que aumentem a 
capacidade de pesca de um navio de pesca 
ou que apoiem a aquisição de equipamento 
que aumente a capacidade de um navio de 
pesca para detetar peixe; não se considera 
«capacidade de pesca» os aumentos de 
capacidade destinados exclusivamente a 
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melhorar a habitabilidade e a segurança a 
bordo.

Or. es

Justificação

A construção ou aquisição de navios de pesca é um pedido generalizado do setor e das 
regiões, com especial referência à possibilidade de criação de novas unidades de pesca que 
tenham melhor habitabilidade e segurança para as tripulações.

Alteração 528
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As operações que aumentem a 
capacidade de pesca de um navio de pesca 
ou que apoiem a aquisição de equipamento 
que aumente a capacidade de um navio de 
pesca para detetar peixe;

a) As operações que aumentem a 
capacidade de pesca de um navio de pesca, 
a menos que se encontrem dentro do 
limite afetado ao Estado-Membro em 
causa, ou que apoiem a aquisição de 
equipamento que aumente a capacidade de 
um navio de pesca para detetar peixe;

Or. en

Justificação

Quando os navios de pesca são modernizados a fim de aumentar a capacidade de pesca, é 
essencial que o armador em questão tenha capacidade adicional dentro do limite indicado 
acima. Esta capacidade normalmente resulta da redução da capacidade de outro navio. Os 
Estados-Membros devem garantir que a capacidade desta frota não excede, em nenhum 
momento, os limites de capacidade de pesca estipulados no anexo II e que não existe, por 
esse motivo, base jurídica para excluir do apoio aqueles que investem no desenvolvimento 
das suas atividades económicas através da modernização dos seus navios de pesca.

Alteração 529
Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) As operações que aumentem a 
capacidade de pesca de um navio de pesca 
ou que apoiem a aquisição de equipamento 
que aumente a capacidade de um navio de 
pesca para detetar peixe;

a) As operações que aumentem a 
capacidade de pesca de um navio de pesca 
ou que apoiem a aquisição de equipamento 
que aumente a capacidade de um navio de 
pesca para detetar peixe, salvo disposição 
em contrário no presente regulamento;

Or. en

Alteração 530
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As operações que aumentem a 
capacidade de pesca de um navio de pesca 
ou que apoiem a aquisição de equipamento 
que aumente a capacidade de um navio de 
pesca para detetar peixe;

a) As operações suscetíveis de 
aumentar a capacidade de pesca de um 
navio de pesca ou de apoiar a aquisição de 
equipamento que aumente a capacidade de 
um navio de pesca para detetar peixe;

Or. en

Alteração 531
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – 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;

Suprimido

Or. fr

Alteração 532
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Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – 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 importação de navios de pesca, 
salvo disposição em contrário do presente 
regulamento;

Or. es

Alteração 533
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – 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 importação de navios de pesca, 
salvo disposição em contrário do presente 
regulamento;

Or. es

Justificação

A construção ou aquisição de navios de pesca é um pedido generalizado do setor e das 
regiões, especialmente para novos navios que tenham melhor habitabilidade e segurança 
para as tripulações. As diversas reformas da PCP levaram a que a frota europeia tenha uma 
idade média elevada. Esta situação gera necessariamente uma deterioração das condições de 
trabalho dos trabalhadores no mar. Por conseguinte, é necessário renovar a frota sem 
provocar um aumento do esforço de pesca ou da capacidade de pesca do navio.

Alteração 534
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea b)

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

(b) A construção e aquisição ou a 
importação de navios de pesca, exceto no 
caso da pequena pesca costeira e da pesca 
artesanal;

Or. es

Alteração 535
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – 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 e aquisição ou a 
importação de navios de pesca, a menos 
que essa construção, aquisição e 
importação estejam dentro do limite de 
capacidade de pesca afetado ao 
Estado-Membro em causa, salvo 
disposição em contrário do presente 
regulamento;

Or. en

Justificação

Em conformidade com o artigo 22.º, n.º 7, do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, os Estados-Membros devem garantir que a capacidade 
da sua frota não excede, em momento algum, os limites de capacidade de pesca estipulados 
no anexo II. Assim, desde que esteja dentro do limite de capacidade de pesca de um Estado-
Membro, a introdução de novas tecnologias é sempre ecológica, ou seja, é melhor construir 
um novo navio dentro da capacidade de pesca disponível do que renovar navios antigos e 
com emissões intensivas de carbono.

Alteração 536
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A construção e aquisição ou a 
importação de navios de pesca, salvo 

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

de pesca, nomeadamente através da 
substituição dos motores, salvo disposição 
em contrário do presente regulamento;

Or. en

Justificação

Modernising or replacing equipment is often associated with higher efficiency and a greater 
capacity to catch fish. As such engine modernisation and replacement measures would 
undermine SDG 14.6 which prohibits subsidies that increase fishing capacity. Even if 
modernising or replacing old engines is conditional upon making them equally or less 
powerful, it will not necessarily translate into a reduction of the vessel’s ability to catch fish. 
The European Court of Auditors has stated that vessels equipped with ‘fuel efficient’ engines 
still have an incentive to increase their fishing effort, for instance by spending more hours at 
sea.

Alteração 537
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – 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 importação de navios de pesca, 
salvo disposição em contrário do presente 
regulamento;

Or. es

Justificação

A construção ou aquisição de navios de pesca é um pedido generalizado do setor e das 
regiões, com especial referência à possibilidade de criação de novas unidades de pesca que 
tenham melhor habitabilidade e segurança para as tripulações.

Alteração 538
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alinea b)

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

b) A importação de navios de pesca, 
salvo disposição em contrário do presente 
regulamento;

Or. pt

Alteração 539
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A cessação temporária ou 
definitiva das atividades de pesca, salvo 
disposição em contrário do presente 
regulamento;

Suprimido

Or. es

Justificação

Por questões de segurança jurídica, uma vez que a possibilidade de concessão de apoio à 
cessação temporária ou definitiva está prevista noutros artigos do regulamento, não se 
considera pertinente esta formulação genérica.

Alteração 540
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A cessação temporária ou 
definitiva das atividades de pesca, salvo 
disposição em contrário do presente 
regulamento;

Suprimido

Or. fr
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Alteração 541
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A cessação temporária ou
definitiva das atividades de pesca, salvo 
disposição em contrário do presente 
regulamento;

d) A cessação definitiva das atividades 
de pesca;

Or. en

Alteração 542
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A cessação temporária ou
definitiva das atividades de pesca, salvo 
disposição em contrário do presente 
regulamento;

d) A cessação definitiva das atividades 
de pesca, salvo disposição em contrário do 
presente regulamento;

Or. pt

Alteração 543
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A pesca exploratória; Suprimido

Or. en
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Justificação

Esta disposição resultará numa redução significativa da execução de inovações, incluindo o 
ensaio de novas artes de pesca, o que é incompreensível no contexto da necessidade de 
introduzir medidas destinadas a preservar a biodiversidade e a reduzir a pressão da pesca no 
ambiente, sobretudo na bacia do mar Báltico.

Alteração 544
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A pesca exploratória; Suprimido

Or. pt

Alteração 545
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A pesca exploratória; e) A pesca exploratória, salvo 
disposição em contrário no presente 
regulamento;

Or. de

Alteração 546
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A pesca exploratória; (e) A pesca experimental;

Or. fr
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Justificação

O atual Regulamento do FEAMP estabelece que a pesca experimental não é elegível. A fim 
de corrigir este erro de tradução, é conveniente substituir pesca exploratória por pesca 
experimental.

Alteração 547
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A pesca com artes de arrasto que 
utilizam impulsos elétricos;

Or. fr

Alteração 548
Norbert Erdős, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A transferência de propriedade de 
uma empresa;

f) A transferência de propriedade de 
uma empresa, com exceção da 
transferência de uma empresa para jovens 
pescadores ou jovens produtores 
aquícolas com idade inferior a 40 anos;

Or. en

Justificação

O rejuvenescimento dos pescadores e dos produtores aquícolas é um desafio muito 
significativo no domínio da política das pescas e no setor da aquicultura. Devem ser 
envidados todos os esforços legais e possíveis para ajudar os jovens pescadores e produtores 
aquícolas a entrarem no setor.

Alteração 549
Isabelle Thomas
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – 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;

Suprimido

Or. fr

Justificação

As iniciativas de repovoamento conduzidas a título experimental podem constituir um meio de 
conservação dos recursos haliêuticos.

Alteração 550
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – 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 num ato jurídico da União, 
ou em caso de repovoamento experimental 
ou associado a processos de melhoria das 
condições ambientais e produtivas do 
ambiente natural;

Or. es

Justificação

O repovoamento direto constitui uma parte fundamental de muitas ações ligadas à 
regeneração de zonas improdutivas para atividades, como a aquicultura, de grande 
importância social, ambiental e económica.

Alteração 551
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – 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 num ato jurídico da União, 
ou em caso de repovoamento experimental 
ou associado a processos de melhoria das 
condições ambientais e produtivas do 
ambiente natural;

Or. es

Alteração 552
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – 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 num ato jurídico da União, 
ou em caso de repovoamento experimental 
ou associado a processos de melhoria das 
condições ambientais e produtivas do 
ambiente natural;

Or. es

Justificação

O repovoamento direto constitui uma parte fundamental de muitas ações ligadas à 
regeneração de zonas improdutivas para atividades, como a conquicultura, de grande 
importância social, ambiental e económica.

Alteração 553
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

h) A construção de novos portos, 
novos locais de desembarque ou novas 
lotas;

Suprimido

Or. pt

Alteração 554
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) A construção de novos portos, 
novos locais de desembarque ou novas 
lotas;

(h) Exceto nos casos em que ocorre 
nas RUP e nas zonas costeiras periféricas 
e não urbanas, a construção de novos 
portos, novos locais de desembarque ou 
novas lotas;

Or. es

Justificação

A construção de portos e instalações de desembarque ou venda é fundamental em muitas 
zonas costeiras periféricas não urbanas, uma vez que a sua distância dos pontos de venda 
pode tornar a atividade de pesca não rentável ou viável. Veja-se o caso da Galiza, que dispõe 
de 128 portos para servir todo o seu litoral.

Alteração 555
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) A construção de novos portos, 
novos locais de desembarque ou novas 
lotas;

(h) Exceto nos casos em que ocorre 
nas RUP, a construção de novos portos, 
novos locais de desembarque ou novas 
lotas;

Or. es
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Alteração 556
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) A construção de novos portos,
novos locais de desembarque ou novas 
lotas;

(h) Fora das regiões ultraperiféricas, a 
construção de novos portos e de novos 
locais de desembarque, à exceção de novas 
lotas;

Or. fr

Alteração 557
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) A construção de novos portos,
novos locais de desembarque ou novas 
lotas;

(h) A construção de novos portos ou
novos locais de desembarque;

Or. fr

Justificação

É conveniente incluir a construção de lotas nos investimentos apoiados pelo FEAMP.

Alteração 558
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) A construção de novos portos, 
novos locais de desembarque ou novas 

(h) A construção de novos portos, 
novos locais de desembarque;
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lotas;

Or. es

Justificação

A construção de novas lotas ou a renovação das já existentes é fundamental, uma vez que 
algumas lotas se tornaram obsoletas devido à sua localização em áreas urbanas em colapso, 
à falta de serviços para as novas exigências de rastreabilidade, controlo, obrigações de 
desembarque, etc. A construção de novas lotas que substituam as antigas, no contexto de um 
planeamento estratégico que evite riscos de sobrecapacidade, não deve ser excluída do apoio 
do FEAMP.

Alteração 559
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Não obstante a alínea h), estas 
operações podem ser previstas em 
pequenos portos sem pessoal em zonas 
afastadas, nomeadamente em ilhas 
afastadas.

Or. en

Alteração 560
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Os mecanismos de intervenção no 
mercado destinados a retirar, temporária 
ou permanentemente, do mercado 
produtos da pesca ou da aquicultura para 
reduzir a oferta, a fim de evitar a descida 
dos preços ou de fazer subir os preços; 
por extensão, as operações de 
armazenagem numa cadeia logística que 
teriam os mesmos efeitos, deliberada ou 

Suprimido
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involuntariamente;

Or. es

Alteração 561
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Os mecanismos de intervenção no 
mercado destinados a retirar, temporária 
ou permanentemente, do mercado 
produtos da pesca ou da aquicultura para 
reduzir a oferta, a fim de evitar a descida 
dos preços ou de fazer subir os preços; 
por extensão, as operações de 
armazenagem numa cadeia logística que 
teriam os mesmos efeitos, deliberada ou 
involuntariamente;

Suprimido

Or. es

Alteração 562
João Ferreira

Proposta de regulamento
Article 13.º – n.º 1 – point i

Texto da Comissão Alteração

i) Os mecanismos de intervenção no 
mercado destinados a retirar, temporária 
ou permanentemente, do mercado 
produtos da pesca ou da aquicultura para 
reduzir a oferta, a fim de evitar a descida 
dos preços ou de fazer subir os preços; 
por extensão, as operações de 
armazenagem numa cadeia logística que 
teriam os mesmos efeitos, deliberada ou 
involuntariamente;

Suprimido

Or. pt
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Alteração 563
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Os mecanismos de intervenção no 
mercado destinados a retirar, temporária 
ou permanentemente, do mercado 
produtos da pesca ou da aquicultura para 
reduzir a oferta, a fim de evitar a descida 
dos preços ou de fazer subir os preços; 
por extensão, as operações de 
armazenagem numa cadeia logística que 
teriam os mesmos efeitos, deliberada ou 
involuntariamente;

Suprimido

Or. en

Justificação

A questão da gestão de crises deve ser resolvida também no que diz respeito às pescas e à 
aquicultura. É por este motivo que são necessários mecanismos de intervenção e, em 
especial, operações e auxílios ao armazenamento.

Alteração 564
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Os mecanismos de intervenção no 
mercado destinados a retirar, temporária ou 
permanentemente, do mercado produtos da 
pesca ou da aquicultura para reduzir a 
oferta, a fim de evitar a descida dos preços 
ou de fazer subir os preços; por extensão, 
as operações de armazenagem numa 
cadeia logística que teriam os mesmos 
efeitos, deliberada ou involuntariamente;

(i) Os mecanismos de intervenção no 
mercado destinados a retirar, temporária ou 
permanentemente, do mercado produtos da 
pesca ou da aquicultura para reduzir a 
oferta, a fim de evitar a descida dos preços 
ou de fazer subir os preços;
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Or. fr

Alteração 565
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Os mecanismos de intervenção no 
mercado destinados a retirar, temporária ou 
permanentemente, do mercado produtos da 
pesca ou da aquicultura para reduzir a 
oferta, a fim de evitar a descida dos preços 
ou de fazer subir os preços; por extensão, 
as operações de armazenagem numa 
cadeia logística que teriam os mesmos 
efeitos, deliberada ou involuntariamente;

i) Os mecanismos de intervenção no 
mercado destinados a retirar, temporária ou 
permanentemente, do mercado produtos da 
pesca ou da aquicultura para reduzir a 
oferta, a fim de evitar a descida dos preços 
ou de fazer subir os preços;

Or. en

Alteração 566
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – 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

Or. pt

Alteração 567
Isabelle Thomas
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – 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

Or. fr

Justificação

Os pescadores não devem ser privados da possibilidade de utilizarem o fundo para financiar 
a realização de adaptações técnicas nos navios que facilitem o cumprimento da sua 
obrigação de desembarcar.

Alteração 568
Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – 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

Or. it

Alteração 569
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea j)
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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

Or. it

Justificação

Não se compreende a lógica da proibição do apoio a investimentos que são necessários para 
o cumprimento de obrigações legais, tais como novos equipamentos, sistemas de controlo, 
alterações nas artes de pesca, etc.

Alteração 570
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – 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

Or. it

Justificação

Não se compreende a lógica da proibição do apoio a investimentos que são necessários para 
o cumprimento de obrigações legais, tais como novos equipamentos, sistemas de controlo, 
alterações nas artes de pesca, investimentos, etc.

Alteração 571
Renata Briano

Proposta de regulamento
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Artigo 13 – parágrafo 1 – 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

Or. it

Justificação

Não se compreende a lógica da proibição do apoio a investimentos que são necessários para 
o cumprimento de obrigações legais, tais como novos equipamentos, sistemas de controlo, 
alterações nas artes de pesca, etc.

Alteração 572
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – 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;

(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; esta 
disposição não se aplica às despesas 
relacionadas com a obrigação de 
desembarcar ou com qualquer outra 
obrigação prevista no direito da União ou 
no direito nacional cujo cumprimento 
implique custos significativos para os 
operadores;

Or. fr

Alteração 573
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Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – 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 
apresentação do pedido de apoio.

Suprimido

Or. es

Justificação

Os investimentos a bordo dos navios contribuem para a consecução dos objetivos de 
melhorar a segurança, a eficiência energética e a atenuação das alterações climáticas, evitar 
as devoluções, etc. Os navios considerados ativos que, por qualquer motivo, não alcancem os 
60 dias nos dois anos anteriores, não devem ser excluídos.

Alteração 574
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – 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 
apresentação do pedido de apoio.

Suprimido

Or. pt

Alteração 575
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração
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(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 
apresentação do pedido de apoio.

(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 
apresentação do pedido de apoio, sem 
prejuízo dos investimentos referidos no 
artigo 16.º.

Or. it

Justificação

Trata-se de uma mera articulação com o disposto no artigo 16.º.

Alteração 576
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – 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 
apresentação do pedido de apoio.

(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 
apresentação do pedido de apoio, sem 
prejuízo dos investimentos referidos no 
artigo 16.º.

Or. it

Alteração 577
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – 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 
apresentação do pedido de apoio.

(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 
apresentação do pedido de apoio, sem 
prejuízo dos investimentos referidos no 
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artigo 16.º.

Or. it

Justificação

A alteração garante a coerência com o disposto no artigo 16.º.

Alteração 578
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) Os investimentos em operações de 
aquicultura que não tenham aplicado as 
recomendações do Código Sanitário para 
os Animais Aquáticos da Organização 
Mundial da Saúde Animal e o Código de 
Conduta para uma Pesca Responsável da 
Organização para a Alimentação e a 
Agricultura, com base na avaliação das 
autoridades nacionais competentes.

Or. en

Justificação

O FEAMP foi concebido com a intenção de disponibilizar fundos apenas para operadores 
que atuem de forma sustentável. Nas pescarias selvagens, este tipo de atuação está bem 
definido em torno de medidas ambientais e de gestão, sobretudo o conceito de rendimento 
máximo sustentável. Na ausência de uma definição de aquicultura sustentável, as 
recomendações destas organizações intergovernamentais incluem recomendações de base, 
nomeadamente relativas à utilização sustentável dos recursos, à minimização da utilização de 
medicamentos, às práticas de manuseamento e ao bem-estar dos animais.

Alteração 579
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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(k-A) A substituição ou a modernização 
de um motor principal ou auxiliar do 
navio que resulte num aumento da 
potência expressa em kW;

Or. fr

Alteração 580
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) A substituição ou modernização de 
motores principais ou auxiliares do navio, 
caso resulte num aumento da potência em 
kW;

Or. es

Justificação

A substituição do motor propulsor ou auxiliar não pode resultar no aumento da potência do 
navio e, consequentemente, no aumento do esforço de pesca.

Alteração 581
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) A substituição ou modernização de 
motores principais ou auxiliares do navio, 
caso resulte num aumento da potência em 
kW;

Or. es

Alteração 582
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Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) A produção de organismos 
geneticamente modificados;

Or. es

Alteração 583
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) As atividades de pesca em águas 
interiores;

Or. en

Alteração 584
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 13 – primeiro parágrafo – alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-B) 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.

Or. en
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Alteração 585
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-B) A produção de organismos 
geneticamente modificados, quando possa 
afetar negativamente o ambiente natural.

Or. es

Justificação

No caso dos organismos geneticamente modificados, pode ser necessário desenvolver estudos 
e produzir estirpes resistentes a patologias que ameacem a exploração de certas espécies, 
como os moluscos bivalves, sem que ocorram efeitos negativos sobre o ambiente.

Alteração 586
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-B) A produção de organismos 
geneticamente modificados.

Or. fr

Alteração 587
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Título 2 – capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Prioridade 1: Fomentar pescas sustentáveis 
e a conservação dos recursos biológicos 
marinhos

Prioridade 1: Fomentar pescas sustentáveis,
a conservação dos recursos biológicos 
marinhos e a sustentabilidade 
socioeconómica
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Or. es

Alteração 588
Nicola Caputo

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 incentivar o diálogo social 
entre as partes.

Or. it

Justificação

Considera-se essencial reintroduzir medidas destinadas a incentivar o diálogo social, a fim 
de manter a coesão entre as partes e promover melhores condições de trabalho a bordo e em 
terra, nomeadamente através de ações de formação e incentivos às boas práticas.

Alteração 589
Renata Briano

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 incentivar o diálogo social 
entre as partes.

Or. it
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Justificação

Considera-se essencial reintroduzir medidas destinadas a incentivar o diálogo social, a fim 
de manter a coesão entre as partes e promover melhores condições de trabalho a bordo e em 
terra, nomeadamente através de ações de formação e incentivos às boas práticas.

Alteração 590
Rosa D'Amato

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 incentivar o diálogo social 
entre as partes.

Or. it

Justificação

Considera-se essencial reintroduzir medidas destinadas a incentivar o diálogo social, a fim 
de manter a coesão entre as partes e promover melhores condições de trabalho a bordo e em 
terra, nomeadamente através de ações de formação e incentivos às boas práticas.

Alteração 591
João Ferreira, Younous Omarjee

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 prioritariamente
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.

Or. fr
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Alteração 592
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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 enunciados no artigo 2.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, 
nomeadamente o n.º 2.

Or. en

Alteração 593
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios que beneficiem do apoio 
ao abrigo do presente capítulo não podem 
ser transferidos nem ser objeto de uma 
mudança de pavilhão para fora da União 
durante pelo menos cinco anos a contar do
pagamento final relativo à operação 
apoiada.

2. Os navios que beneficiem do apoio 
ao abrigo do presente capítulo não podem 
ser transferidos nem ser objeto de uma 
mudança de pavilhão para fora da União 
durante pelo menos oito anos a contar do 
pagamento final relativo à operação 
apoiada.

Or. en

Alteração 594
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração
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3. O apoio previsto no presente 
capítulo é igualmente aplicável à pesca 
nas águas interiores, com exceção dos 
artigos 15.º e 17.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

O apoio às atividades interiores já é abrangido pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. Além disso, as atividades de pesca em águas interiores não são abrangidas pela 
política marítima nem pela política comum das pescas.

Alteração 595
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

15 Plano de ação para a pequena pesca 
costeira

15 Plano de ação para a pequena pesca 
costeira, de alto mar e insular

Or. en

Alteração 596
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, enquanto parte do seu programa, 
um plano de ação para a pequena pesca 
costeira que defina uma estratégia para o 
desenvolvimento de uma pequena pesca 
costeira rentável e sustentável. Esta 
estratégia deve articular-se, se for caso 
disso, em torno das seguintes secções:

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, enquanto parte do seu programa e 
em colaboração com os setores da 
pequena pesca costeira, de alto mar e 
insular, um plano de ação para a pequena 
pesca costeira e de alto mar que defina 
uma estratégia para o desenvolvimento de 
uma pequena pesca costeira rentável e 
sustentável. Esta estratégia deve articular-
se, se for caso disso, em torno das 
seguintes secções:
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Or. en

Alteração 597
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, enquanto parte do seu programa, 
um plano de ação para a pequena pesca 
costeira que defina uma estratégia para o 
desenvolvimento de uma pequena pesca 
costeira rentável e sustentável. Esta 
estratégia deve articular-se, se for caso 
disso, em torno das seguintes secções:

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, enquanto parte do seu programa, 
um plano de ação para a pequena pesca 
costeira, tendo em conta a coesão social, 
económica e ambiental que este tipo de 
pesca implica, que defina uma estratégia 
para o desenvolvimento de uma pequena 
pesca costeira rentável e sustentável. Esta 
estratégia deve articular-se, se for caso 
disso, em torno das seguintes secções:

Or. es

Alteração 598
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, enquanto parte do seu programa, 
um plano de ação para a pequena pesca 
costeira que defina uma estratégia para o 
desenvolvimento de uma pequena pesca 
costeira rentável e sustentável. Esta 
estratégia deve articular-se, se for caso 
disso, em torno das seguintes secções:

1. Os Estados-Membros devem 
preparar, enquanto parte do seu programa, 
um plano de ação específico para a 
pequena pesca costeira que defina uma 
estratégia para o desenvolvimento de uma 
pequena pesca costeira rentável e 
sustentável. Esta estratégia deve articular-
se, se for caso disso, em torno das 
seguintes secções:

Or. en
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Alteração 599
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

a) Ajustamento e gestão da 
capacidade de pesca;

a) Ajustamento e gestão da 
capacidade de pesca, nomeadamente 
através da requalificação e renovação de 
embarcações, ou dos seus motores, 
permitindo o aumento do tempo de 
permanência no mar e da segurança da 
atividade;

Or. pt

Alteração 600
Liadh Ní Riada

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

Texto da Comissão Alteração

a) Ajustamento e gestão da 
capacidade de pesca;

a) Ajustamento e gestão da 
capacidade de pesca, garantindo que a 
frota da pequena pesca beneficia de uma 
quota-parte justa dos direitos de pesca;

Or. en

Alteração 601
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Texto da Comissão Alteração

b) Promoção de práticas de pesca de 
baixo impacto, resilientes às alterações 
climáticas e hipocarbónicas que diminuam 
ao mínimo os danos causados ao meio 

b) Promoção de práticas de pesca de 
baixo impacto, resilientes às alterações 
climáticas e hipocarbónicas que diminuam 
ao mínimo os danos causados ao meio 
marinho e o impacto no bem-estar dos 
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marinho; animais;

Or. en

Alteração 602
João Ferreira

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) Reforço da cadeia de valor do setor 
e promoção de estratégias de 
comercialização, promovendo mecanismos 
que melhorem o preço de 1º venda, de 
modo a beneficiar os pescadores, 
aumentando a retribuição pelo seu 
trabalho, e promovam uma justa e 
adequada distribuição do valor 
acrescentado pela cadeia de valor do 
sector, reduzindo as margens de 
intermediação, valorizando os preços 
pagos à produção e exercendo uma 
contenção de preços pagos no consumo 
final;

Or. pt

Alteração 603
Maria Lidia Senra Rodríguez

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) Reforço da cadeia de valor do setor 
e promoção de estratégias de 
comercialização adaptadas às 
especificidades locais e que devem incluir 
a possibilidade de venda direta, conforme 
estabelecido no artigo 6.º da Resolução do 
Parlamento Europeu, de 29 de maio de 
2018, sobre a otimização da cadeia de 
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valor no setor da pesca da União 
(2017/2119(INI));

Or. es

Alteração 604
Liadh Ní Riada

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) Reforço da cadeia de valor e 
promoção de estratégias de 
comercialização dos produtos obtidos pelo 
setor, nomeadamente através da criação 
de OP;

Or. en

Alteração 605
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

d) Promoção das competências, dos 
conhecimentos, da inovação e do reforço 
das capacidades;

d) Promoção das competências, dos 
conhecimentos, da inovação e do reforço 
das capacidades dos pescadores, através de 
formação profissional e da criação de 
incentivos que valorizem a atividade, 
contribuindo, nomeadamente, para a 
atração de jovens;

Or. pt

Alteração 606
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Promoção das competências, dos 
conhecimentos, da inovação e do reforço 
das capacidades;

(d) Promoção das competências, dos 
conhecimentos, da inovação e do reforço 
das capacidades, com o objetivo de 
garantir a renovação geracional, 
especialmente no setor artesanal;

Or. es

Alteração 607
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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

Texto da Comissão Alteração

d) Promoção das competências, dos 
conhecimentos, da inovação e do reforço 
das capacidades;

d) Promoção das competências, dos 
conhecimentos, da inovação e do reforço 
das capacidades dos pescadores;

Or. en

Alteração 608
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Facilitação do acesso a crédito, 
seguros e instrumentos financeiros;

Or. it

Alteração 609
Renata Briano
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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 a crédito, 
seguros e instrumentos financeiros;

Or. it

Justificação

A introdução desta nova secção é fundamental para o desenvolvimento da pequena pesca 
costeira.

Alteração 610
Rosa D'Amato

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Facilitação do acesso a crédito, 
seguros e instrumentos financeiros;

Or. it

Justificação

São introduzidas novas secções, consideradas fundamentais para o desenvolvimento da 
pequena pesca costeira

Alteração 611
Maria Lidia Senra Rodríguez

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, dando especial atenção às 
patologias específicas que afetam as 
mulheres que trabalham no setor, como é 
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o caso das redeiras e das mariscadoras;

Or. es

Alteração 612
Nicola Caputo

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, o que permite atrair mais 
jovens e reduzir significativamente as 
causas dos acidentes marítimos;

Or. it

Alteração 613
Ana Miranda

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 e em terra nas atividades 
relacionadas com a pesca;

Or. es

Justificação

A melhoria da saúde, da segurança e das condições de trabalho a bordo dos navios de pesca 
e em terra, devido às diversas atividades conexas à atividade de pesca que ocorrem quando 
as capturas chegam ao porto e às lotas.

Alteração 614
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné



PE629.603v01-00 162/183 AM\1167348PT.docx

PT

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 e na pesca a pé e na 
recolha de marisco;

Or. es

Justificação

A atividade de pesca a pé e recolha de marisco são social e economicamente importantes nas 
zonas de pesca. O fundo também deve contemplar a melhoria da saúde, da segurança e das 
condições de trabalho para os pescadores a pé e para os recoletores de marisco.

Alteração 615
Renata Briano

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 e promoção do trabalho 
digno;

Or. it

Alteração 616
Rosa D'Amato

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 e promoção do trabalho 
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digno;

Or. it

Alteração 617
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Texto da Comissão Alteração

(g) Envolvimento na gestão 
participativa do espaço marítimo, incluindo 
as áreas marinhas protegidas e as zonas 
Natura 2000;

(g) Envolvimento dos profissionais da 
pequena pesca costeira e da pesca 
artesanal na gestão participativa do espaço 
marítimo, incluindo as áreas marinhas 
protegidas e as zonas Natura 2000;

Or. es

Alteração 618
João Ferreira

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 da economia azul 
sustentável, que passem pela valorização 
cultural das comunidades, promoção dos 
produtos secundários da pesca e de 
produtos que, ainda que tenham 
potencial, não possuem valor comercial;

Or. pt

Alteração 619
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
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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 da economia azul 
sustentável, sobretudo, se necessário, 
redirecionando os pescadores para outras 
atividades, para reduzir os esforços de 
pesca;

Or. en

Alteração 620
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 da economia azul 
sustentável e das potencialidades de 
desenvolvimento da zona em questão;

Or. es

Justificação

Ao limitar a diversificação a atividades no âmbito do conceito de economia azul, ou seja, o 
turismo e a aquicultura, excluem-se outras atividades, como as relacionadas com a 
comercialização de produtos da pesca local e outras atividades que possam favorecer a 
economia azul, o que explica a utilização da expressão «potencialidades de desenvolvimento 
da zona em questão».

Alteração 621
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

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

Or. en

Alteração 622
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 15.º – n.º 1 – point i

Texto da Comissão Alteração

i) Organização e participação 
coletivas nos processos de tomada de 
decisão e de consulta.

i) Organização e participação 
coletivas nos processos de tomada de 
decisão e de consulta, incentivando grupos 
de pescadores, organizações profissionais 
e ONGs ligadas à pesca de pequena 
escala, tendo em vista a sua coordenação, 
preparação e participação nos Conselhos 
Consultivos.

Or. pt

Alteração 623
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) Participação na gestão sustentável 
e preservação dos recursos naturais e 
ecossistemas nas zonas Natura 2000 e nos 
habitats costeiros de especial interesse 
para a pesca.

Or. es

Justificação

Os pescadores podem participar ativamente na exploração sustentável dos recursos através 
de planos de gestão, podendo também levar a cabo ações para a preservação do ecossistema 
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e dos recursos, pelo que estas ações deveriam ser incluídas no plano de pequena pesca 
costeira.

Alteração 624
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A pequena pesca costeira será 
excluída da repartição de TAC (totais 
admissíveis de captura) e quotas quando 
existirem competências de gestão próprias 
no âmbito da gestão das pescas.

Or. es

Alteração 625
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O plano de ação deve ter em conta 
as orientações de aplicação voluntária da 
FAO para assegurar a sustentabilidade da 
pequena pesca e, se for caso disso, o plano 
de ação regional para a pequena pesca da 
Comissão Geral das Pescas do 
Mediterrâneo.

2. O plano de ação deve ter em conta 
as orientações de aplicação voluntária da 
FAO para assegurar a sustentabilidade da 
pequena pesca, nomeadamente os critérios 
para a sustentabilidade económica, social 
e ambiental (princípio orientador 
número 10) e, se for caso disso, o plano de 
ação regional para a pequena pesca da 
Comissão Geral das Pescas do 
Mediterrâneo.

Or. en

Alteração 626
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
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Artigo 15 – n.º 3 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) A fim de reduzir os encargos 
administrativos que recaem sobre os 
pequenos pescadores costeiros, o plano de 
ação deve prever um formulário de 
candidatura único simplificado eletrónico 
para as medidas no quadro do FEAMP.

Or. fr

Alteração 627
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de aliviar os encargos 
administrativos que recaem sobre os 
membros do setor marítimo e das pescas 
que solicitam apoio, em particular os que 
pertencem ao segmento da frota de 
pequena pesca costeira, é adequado 
incluir nos planos de ação um formulário 
de pedido único simplificado para as 
medidas do FEAMP.

Or. es

Justificação

A grande maioria da estrutura marítima e das pescas da Galiza, incluindo a dedicada à 
transformação, é composta por pequenas empresas familiares. Não são apenas os operadores 
ou tripulantes da pequena pesca costeira as pessoas com recursos administrativos limitados.

Alteração 628
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de aliviar os encargos 
administrativos que recaem sobre os 
membros do setor marítimo e das pescas 
que solicitam apoio, é adequado incluir 
nos planos de ação um formulário de 
pedido único simplificado para as 
medidas do FEAMP.

Or. es

Justificação

Muitas das empresas que integram o setor da pesca são pequenas empresas familiares, com 
pouca capacidade administrativa.

Alteração 629
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de aliviar os encargos 
administrativos que recaem sobre os 
membros do setor marítimo e das pescas 
que solicitam apoio, é adequado incluir 
nos planos de ação um formulário de 
pedido único simplificado para as 
medidas do FEAMP.

Or. es

Alteração 630
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido

Investimentos em navios da pequena 
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pesca costeira

1. O FEAMP pode apoiar os seguintes 
investimentos relativos a navios da 
pequena pesca costeira pertencentes a um 
segmento da frota em relação ao qual o 
mais recente relatório sobre a capacidade
de pesca a que se refere o artigo 22.º, n.º 
2, do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 
tenha demonstrado a existência de um 
equilíbrio entre as capacidades e as 
possibilidades de pesca disponíveis para 
esse segmento:

a) A primeira aquisição de um navio de 
pesca por um jovem pescador que, no 
momento da apresentação do pedido, 
tenha menos de 40 anos de idade e tenha 
trabalhado pelo menos cinco anos como 
pescador ou tenha adquirido uma 
qualificação profissional adequada;

b) A substituição ou modernização de um 
motor principal ou auxiliar.

2. Os navios a que se refere o n.º 1 devem 
estar equipados para a pesca no mar e ter 
entre 5 e 30 anos.

3. O apoio referido no n.º 1, alínea b), só 
pode ser concedido nas seguintes 
condições:

a) A potência do novo motor ou do motor 
modernizado não pode exceder em kW a 
do motor atual;

b) Qualquer redução da capacidade de 
pesca em kW devido à substituição ou 
modernização de um motor principal ou 
auxiliar deve ser definitivamente retirada 
do ficheiro da frota de pesca da União;

c) A potência do motor do navio de pesca 
deve ter sido fisicamente inspecionada 
pelo Estado-Membro, a fim de assegurar 
que não excede a indicada na licença de 
pesca.

4. Não pode ser concedido apoio ao 
abrigo do presente artigo se a avaliação 
do equilíbrio entre a capacidade de pesca 
e as possibilidades de pesca, constante do 
mais recente relatório a que se refere o 
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artigo 22.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013, para o segmento de frota a 
que pertencem os navios em causa não 
tiver sido preparada com base nos 
indicadores biológicos e económicos e nos 
indicadores da utilização do navio 
estabelecidos nas orientações comuns a 
que se refere o mesmo regulamento.

Or. en

Alteração 631
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Investimentos em navios da pequena pesca 
costeira

Investimentos em navios de pesca

Or. en

Alteração 632
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

16 Investimentos em navios da 
pequena pesca costeira

16 Investimentos em navios da 
pequena pesca costeira e insular

Or. en

Alteração 633
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória



AM\1167348PT.docx 171/183 PE629.603v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar os seguintes
investimentos relativos a navios da 
pequena pesca costeira pertencentes a um 
segmento da frota em relação ao qual o 
mais recente relatório sobre a capacidade 
de pesca a que se refere o artigo 22.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 tenha 
demonstrado a existência de um equilíbrio 
entre as capacidades e as possibilidades de 
pesca disponíveis para esse segmento:

1. O FEAMP pode apoiar 
investimentos relativos a navios da 
pequena pesca costeira pertencentes a um 
segmento da frota em relação ao qual o 
mais recente relatório sobre a capacidade 
de pesca a que se refere o artigo 22.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 tenha 
demonstrado a existência de um equilíbrio 
entre as capacidades e as possibilidades de 
pesca disponíveis para esse segmento, 
incluindo, entre outros:

Or. pt

Alteração 634
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar os 
seguintes investimentos relativos a navios 
da pequena pesca costeira pertencentes a 
um segmento da frota em relação ao qual o 
mais recente relatório sobre a capacidade 
de pesca a que se refere o artigo 22.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 tenha 
demonstrado a existência de um equilíbrio 
entre as capacidades e as possibilidades de 
pesca disponíveis para esse segmento:

1. O FEAMPA pode apoiar os 
seguintes investimentos relativos a navios 
da pequena pesca costeira pertencentes a 
um segmento da frota em relação ao qual o 
mais recente relatório sobre a capacidade 
de pesca a que se refere o artigo 22.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 tenha 
demonstrado a existência de um equilíbrio 
entre as capacidades e as possibilidades de 
pesca disponíveis para esse segmento:

Or. en

Alteração 635
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração
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1. O FEAMP pode apoiar os seguintes 
investimentos relativos a navios da 
pequena pesca costeira pertencentes a um 
segmento da frota em relação ao qual o 
mais recente relatório sobre a capacidade 
de pesca a que se refere o artigo 22.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 tenha 
demonstrado a existência de um equilíbrio 
entre as capacidades e as possibilidades de 
pesca disponíveis para esse segmento:

1. O FEAMP pode apoiar os seguintes 
investimentos relativos a navios de pesca 
pertencentes a um segmento da frota em 
relação ao qual o mais recente relatório 
sobre a capacidade de pesca a que se refere
o artigo 22.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013 tenha demonstrado a 
existência de um equilíbrio entre as 
capacidades e as possibilidades de pesca 
disponíveis para esse segmento:

Or. en

Alteração 636
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A primeira aquisição de um navio 
de pesca por um jovem pescador que, no 
momento da apresentação do pedido, tenha 
menos de 40 anos de idade e tenha 
trabalhado pelo menos cinco anos como 
pescador ou tenha adquirido uma 
qualificação profissional adequada;

(a) A primeira aquisição de um navio 
de pesca por um pescador que, no 
momento da apresentação do pedido, tenha 
experiência como pescador ou tenha 
adquirido uma qualificação profissional 
adequada;

Or. es

Alteração 637
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A primeira aquisição de um navio 
de pesca por um jovem pescador que, no 
momento da apresentação do pedido, tenha 
menos de 40 anos de idade e tenha 
trabalhado pelo menos cinco anos como 
pescador ou tenha adquirido uma 

(a) A primeira aquisição de um navio 
de pesca por um jovem pescador que, no 
momento da apresentação do pedido, tenha 
menos de 45 anos de idade e tenha 
trabalhado pelo menos dois anos como 
pescador ou tenha adquirido uma 
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qualificação profissional adequada; qualificação profissional adequada;

Or. fr

Alteração 638
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A primeira aquisição de um navio 
de pesca por um jovem pescador que, no 
momento da apresentação do pedido, tenha 
menos de 40 anos de idade e tenha 
trabalhado pelo menos cinco anos como 
pescador ou tenha adquirido uma 
qualificação profissional adequada;

(a) A primeira aquisição de um navio 
de pesca por um jovem pescador que, no 
momento da apresentação do pedido, tenha 
menos de 40 anos de idade e tenha 
trabalhado pelo menos cinco anos como 
pescador ou tenha adquirido uma 
qualificação profissional adequada, 
incluindo no caso em que adquira a 
propriedade enquanto acionista 
maioritário de uma sociedade;

Or. fr

Justificação

Um jovem pescador que seja acionista maioritário de uma sociedade não pode beneficiar do 
apoio à primeira aquisição de um navio. Seria penalizador que, pelo facto de entrarem no 
capital de uma sociedade, os jovens pescadores fossem inelegíveis para beneficiarem de 
apoio na primeira aquisição de um navio.

Alteração 639
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A substituição ou modernização de 
um motor principal ou auxiliar.

b) A substituição ou modernização de 
um motor principal ou auxiliar ou a 
modernização de qualquer outro 
componente do equipamento de 
propulsão, bem como alterações e 
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acrescentos necessários à sua instalação a 
bordo.

Or. en

Alteração 640
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A substituição ou modernização de 
um motor principal ou auxiliar.

(b) A substituição ou modernização de 
um motor principal ou auxiliar com vista a 
reduzir a emissão de poluentes ou de 
gases com efeito de estufa e aumentar a 
eficiência energética dos navios.

Or. fr

Alteração 641
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A substituição ou modernização de 
um motor principal ou auxiliar.

(b) A substituição ou modernização de 
um navio de pesca ou de um motor 
principal ou auxiliar.

Or. fr

Alteração 642
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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b-A) A melhoria e modernização da 
frota de pesca artesanal, com o objetivo de 
aumentar a sua segurança, capacidade e 
habitabilidade, condições de trabalho e 
segurança a bordo, preservação das 
capturas para que seja possível pescar nas 
condições mais eficientes, técnicas, 
energéticas e ambientalmente 
sustentáveis, sem que isso implique um 
aumento da capacidade da frota;

Or. es

Alteração 643
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A nova construção, desde que a 
introdução de uma nova capacidade com 
ajudas públicas seja compensada por uma 
retirada de capacidade sem ajudas 
públicas, pelo menos, igual à nova 
capacidade introduzida, calculada tanto 
em termos de arqueação como de 
potência.

Or. it

Justificação

A alteração permite a renovação geracional, nomeadamente através da aquisição de novos 
navios, que, no entanto, não devem afetar a capacidade total de pesca. Com efeito, é 
necessária uma retirada de capacidade sem ajudas públicas em relação à capacidade 
introduzida pela nova construção.

Alteração 644
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) A nova construção, desde que a 
introdução de uma nova capacidade com 
ajudas públicas seja compensada por uma 
retirada de capacidade sem ajudas 
públicas, pelo menos, igual à nova 
capacidade introduzida, calculada tanto 
em termos de arqueação como de 
potência.

Or. it

Justificação

A alteração permite a renovação geracional, nomeadamente através da aquisição de novos 
navios, que, no entanto, não devem afetar a capacidade total de pesca. Com efeito, é 
necessária uma retirada de capacidade sem ajudas públicas em relação à capacidade 
introduzida pela nova construção.

Alteração 645
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b A) Requalificação, 
redimensionamento e renovação de 
embarcações, nos casos de evidente 
obsolência, permitindo a melhoria das 
condições de pesca e o aumento do tempo 
de permanência no mar.

Or. pt

Alteração 646
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Renovação ou construção de 
novos navios e adaptação para fins de 
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diversificação;

Or. es

Alteração 647
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Inovação através dos diferentes 
instrumentos financeiros.

Or. es

Alteração 648
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios a que se refere o n.º 1 
devem estar equipados para a pesca no mar 
e ter entre 5 e 30 anos.

2. Os navios a que se refere o n.º 1 
devem estar equipados para a pesca no 
mar.

Or. en

Alteração 649
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios a que se refere o n.º 1 
devem estar equipados para a pesca no mar 
e ter entre 5 e 30 anos.

2. Os navios a que se refere o n.º 1 
devem estar equipados para a pesca no mar 
e ter menos de 30 anos.
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Or. fr

Alteração 650
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios a que se refere o n.º 1 
devem estar equipados para a pesca no mar 
e ter entre 5 e 30 anos.

2. Os navios a que se refere o n.º 1 
devem estar equipados para a pesca no mar 
e ter menos de 30 anos.

Or. es

Justificação

Propõe-se considerar os navios com menos de 30 anos, eliminando assim a exclusão dos 
navios entre 0 e 5 anos.

Alteração 651
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios a que se refere o n.º 1 
devem estar equipados para a pesca no mar 
e ter entre 5 e 30 anos.

2. Os navios a que se refere o n.º 1 
devem estar equipados para a pesca no mar 
e ter entre 5 e 20 anos.

Or. es

Justificação

A idade média dos navios de pesca na UE é de 22,6 anos, pelo que poderia ser inadequado 
financiar a compra de navios com uma idade superior à média.

Alteração 652
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os navios a que se refere o n.º 1 
devem estar equipados para a pesca no 
mar e ter entre 5 e 30 anos.

2. Os navios a que se refere o n.º 1 
devem ter entre 5 e 30 anos.

Or. en

Justificação

O requisito «equipados para a pesca no mar» é supérfluo, uma vez que um navio de pesca 
está, por definição, «equipado para a exploração comercial de recursos biológicos 
marinhos».  Além disso, este requisito não se aplica a navios para pesca em águas interiores.

Alteração 653
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os navios a que se refere o n.º 1 
devem estar equipados para a pesca no mar 
e ter entre 5 e 30 anos.

2. Os navios a que se refere o n.º 1 
devem estar equipados para a pesca no mar 
e ter entre 5 e 30 anos e , se devidamente 
justificado, o requisito pode aplicar-se a 
navios mais recentes.

Or. en

Alteração 654
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio referido no n.º 1, alínea 
b), só pode ser concedido nas seguintes 
condições:

Suprimido

a) A potência do novo motor ou do motor 
modernizado não pode exceder em kW a 
do motor atual;
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b) Qualquer redução da capacidade de 
pesca em kW devido à substituição ou 
modernização de um motor principal ou 
auxiliar deve ser definitivamente retirada 
do ficheiro da frota de pesca da União;

c) A potência do motor do navio de pesca 
deve ter sido fisicamente inspecionada 
pelo Estado-Membro, a fim de assegurar 
que não excede a indicada na licença de 
pesca.

Or. fr

Alteração 655
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A potência do novo motor ou do 
motor modernizado não pode exceder em 
kW a do motor atual;

Suprimido

Or. pt

Alteração 656
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A potência do novo motor ou do 
motor modernizado não pode exceder em 
kW a do motor atual;

a) A potência do novo motor ou do 
motor modernizado não pode exceder em 
kW a do motor atual, sem prejuízo do 
disposto no n.º 3-A;

Or. en

Alteração 657
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
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Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A potência do novo motor ou do 
motor modernizado não pode exceder em 
kW a do motor atual;

a) A potência máxima que pode ser 
obtida (em kW) do novo motor ou do 
motor modernizado não deve ser superior 
ao indicado na licença de pesca;

Or. en

Justificação

Convém clarificar que se trata da potência máxima que pode ser obtida, ou seja, a potência 
permitida e especificada na licença de pesca. Esta disposição tem em conta uma eventual 
situação em que apenas seja possível adquirir um motor com uma potência nominal superior 
à potência permitida, sendo necessário limitá-la mecanicamente a esse nível de potência. 
Corresponde ao texto da alínea c) do presente número.

Alteração 658
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A potência do novo motor ou do 
motor modernizado não pode exceder em 
kW a do motor atual;

a) A potência do novo motor ou do 
motor modernizado não pode exceder em 
kW a do motor atual e deve emitir menos 
25 % de CO2;

Or. en

Justificação

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 FEAMP contribuirá para integrar as ações de combate às 
alterações climáticas. Por conseguinte, é necessário acrescentar a condição da redução das 
emissões. Além disso, caso não seja preciso garantir que o motor novo ou modernizado tenha 
um nível inferior de emissões, não é claro de que modo 40 % das despesas relacionadas com 
a substituição ou modernização de um motor principal ou auxiliar podem contribuir para 
calcular o apoio a objetivos relacionados com o ambiente (ver anexo IV).

Alteração 659
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Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Qualquer redução da capacidade de 
pesca em kW devido à substituição ou 
modernização de um motor principal ou 
auxiliar deve ser definitivamente retirada 
do ficheiro da frota de pesca da União;

b) Se for caso disso, qualquer redução 
da capacidade de pesca em kW devido à 
substituição ou modernização de um motor 
principal ou auxiliar deve ser 
definitivamente retirada do ficheiro da 
frota de pesca da União;

Or. en

Justificação

Este requisito não se aplica a navios que operam em águas interiores, uma vez que esses 
navios não estão incluídos no ficheiro da frota de pesca da União.

Alteração 660
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A potência do motor do navio de 
pesca deve ter sido fisicamente 
inspecionada pelo Estado-Membro, a fim 
de assegurar que não excede a indicada 
na licença de pesca.

Suprimido

Or. en

Justificação

Trata-se de um encargo desproporcionado para os Estados-Membros no contexto de um 
subsídio.

Alteração 661
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
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Artigo 16 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A potência do motor do navio de 
pesca deve ter sido fisicamente 
inspecionada pelo Estado-Membro, a fim 
de assegurar que não excede a indicada na 
licença de pesca.

c) A potência do motor do navio de 
pesca deve ter sido fisicamente 
inspecionada pelo Estado-Membro, a fim 
de assegurar que não excede a indicada na 
licença de pesca, se o navio tiver mais de 
10 metros de comprimento.

Or. en
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