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Alteração 662
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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.

(c) A veracidade da potência máxima
do motor do navio de pesca deve ser 
verificada pelo Estado-Membro, a fim de 
assegurar que não excede a indicada na 
licença de pesca.

Or. es

Justificação

A inspeção física do motor não dá garantias quanto à potência do motor.

Alteração 663
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O FEAMP pode apoiar a 
aquisição de construções novas ou de 
substituição na pequena pesca costeira 
nas seguintes condições:

a) A capacidade de pesca da frota de um 
Estado-Membro não é aumentada; e

b) As unidades populacionais utilizadas 
por um navio da pequena pesca costeira 
são geridas de acordo com o rendimento 
máximo sustentável, segundo o qual as 
unidades populacionais que representam 
60 % das capturas acumuladas do navio 
nos últimos sete anos respeitaram os 
limites biológicos seguros de B > MSY 
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Btrigger e F < FMSY em pelo menos cinco dos 
últimos sete anos; e

c) O operador das novas construções 
compromete-se a fornecer dados 
pormenorizados sobre os encargos, a 
composição das capturas e as capturas 
acessórias às autoridades de controlo e à 
comunidade científica. Tal poderá incluir 
a instalação de sistemas de controlo 
eletrónico.

Or. de

Alteração 664
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 
e 2, o FEAMP pode apoiar investimentos 
em navios sustentáveis com um 
comprimento de fora a fora até 24 metros, 
desde que se demonstre não se tratar de 
navios de pesca industrial, mas sim navios 
de pequena pesca e artesanal com uma 
forte ligação à economia local.

Or. de

Justificação

É incompreensível que um navio de pesca com um comprimento de 12,01 m deixe de poder 
ser inscrito na categoria de navios de pequena pesca costeira. Existem zonas marítimas, por 
exemplo no mar do Norte, onde não podem ser utilizados navios de pesca com menos de 12 m 
por razões de segurança e hidrográficas, mas onde é praticada pesca costeira de um dia, por 
exemplo na pesca do caranguejo do mar do Norte.

Alteração 665
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Nas regiões ultraperiféricas, a 
potência do novo motor ou do motor 
modernizado pode exceder em kW a 
potência do motor atual, em caso de 
necessidade devidamente justificada de 
uma maior potência por motivos de 
segurança no mar e desde que tal não 
resulte num aumento do esforço de pesca.

Or. en

Alteração 666
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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 
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.

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 
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. Além 
disso, para qualquer novo investimento, 
deve ser salvaguardada uma garantia de 
acesso a direitos de pesca (ou seja, às 
quotas).

Or. en

Alteração 667
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Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

O apoio à cessação definitiva é uma utilização do financiamento que poderá não ser eficaz 
nem consentânea com os objetivos da PCP. O Tribunal de Contas Europeu (TCE) identificou 
este tipo de medida como um dos subsídios diretos mais controversos em 1994 e em 2011. Os 
exemplos apresentados nos relatórios do TCE demonstraram que existe um risco de as verbas 
recebidas serem reinvestidas no setor. Além disso, na prática, é muito difícil controlar o 
modo como estes prémios são gastos. Após a eliminação gradual no âmbito do atual FEAMP, 
o FEAMP pós-2020 não deve retroceder ao reintroduzir este tipo de subsídio.

Alteração 668
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar operações 
destinadas à gestão das pescas e das frotas 
de pesca.

1. O FEAMPA pode apoiar operações 
destinadas à gestão das pescas e das frotas 
de pesca.

Or. en

Alteração 669
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O FEAMP pode apoiar a pesca 
exploratória para testar novas artes de 
pesca seletivas em relação à aplicação da 
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obrigação de desembarcar, em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. de

Justificação

A exclusão total da pesca exploratória, como impõe a alínea e) do artigo 13.º, é 
contraproducente à luz da obrigação de desembarcar acordada e da arte de pesca seletiva a 
testar por esse motivo.

Alteração 670
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Proposta de regulamento
Artigo 17 – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 671
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 672
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Em derrogação do artigo 13.º, 
alínea a), nas regiões ultraperiféricas, o 
apoio referido no n.º 1 pode ser concedido 
a dispositivos de concentração de peixe 
ancorados, mas somente se estes 
dispositivos contribuírem para uma pesca 
sustentável e seletiva.

Or. en

Alteração 673
Nils Torvalds, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 674
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 

(c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
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menos, 120 dias por ano nos três anos civis 
anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio;

menos, 30 dias por ano no ano civil 
anterior ao ano de apresentação do pedido 
de apoio;

Or. es

Alteração 675
Czesław Hoc

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

Texto da Comissão Alteração

c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, 120 dias por ano nos três anos 
civis anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio;

c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, 180 dias nos três anos civis 
anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio;

Or. en

Justificação

À medida que se deteriora o estado das unidades populacionais no mar Báltico, os 
pescadores veem-se cada vez mais forçados a suspenderem a sua atividade. Ao mesmo tempo, 
as condições atmosféricas impossibilitam muitas vezes a ida ao mar, pelo que será difícil 
cumprir o requisito de pescar durante tantos dias.

Alteração 676
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, 120 dias por ano nos três anos 
civis anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio;

(c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, 90 dias no ano anterior ao ano de 
apresentação do pedido de apoio;
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Or. es

Justificação

O requisito de 120 dias de atividade nos três anos civis anteriores é considerado excessivo, 
propondo-se a limitação a 90 dias e ao ano anterior, a fim de não restringir a retirada 
definitiva e voluntária de navios não sustentáveis e contribuir para a obtenção dos resultados 
do plano de ação.

Alteração 677
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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

Texto da Comissão Alteração

c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, 120 dias por ano nos três anos civis 
anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio;

c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, 90 dias, ou 25 % do tempo em 
pescarias sazonais, por ano nos dois anos 
civis anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio;

Or. en

Alteração 678
Remo Sernagiotto

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, 120 dias por ano nos três anos
civis anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio;

(c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, uma média de 90 dias nos últimos 
dois anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio;

Or. it
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Alteração 679
Rosa D'Amato

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, 120 dias por ano nos três anos 
civis anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio;

(c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, uma média de 90 dias nos dois 
anos anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio;

Or. it

Justificação

O parâmetro da média de dias é mais adequado ao caráter típico da pequena pesca costeira, 
já que esta depende fortemente das condições meteorológicas e de situações de emergência 
(descargas, mucilagens, etc.). De um ano para outro, as diferenças entre os dias de trabalho 
executados podem ser consideráveis.

Alteração 680
Renata Briano

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, 120 dias por ano nos três anos 
civis anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio;

(c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, uma média de 90 dias nos dois 
anos anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio;

Or. it

Justificação

O parâmetro da média de dias é mais adequado ao caráter típico da pequena pesca costeira, 
já que esta depende fortemente das condições meteorológicas e de situações de emergência 
(descargas, mucilagens, etc.). De um ano para outro, as diferenças entre os dias de trabalho 
executados podem ser consideráveis.
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Alteração 681
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, 120 dias por ano nos três anos civis 
anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio;

(c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, 90 dias por ano nos dois anos civis 
anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio;

Or. es

Alteração 682
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, 120 dias por ano nos três anos civis 
anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio;

(c) O navio de pesca da União está 
registado como navio ativo e exerceu 
atividades de pesca no mar durante, pelo 
menos, 120 dias nos três anos civis 
anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio;

Or. es

Justificação

Na verdade, a cessação de atividades dos navios é condicionada pela sua baixa 
sustentabilidade e competitividade, associada muitas vezes a uma operacionalidade reduzida. 
Por conseguinte, é importante flexibilizar este requisito para facilitar a participação dos 
navios neste tipo de medidas.

Alteração 683
Czesław Hoc
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O beneficiário não pode registar 
qualquer navio de pesca nos cinco anos 
seguintes à receção do apoio.

e) O beneficiário não pode registar um 
novo navio de pesca nos cinco anos 
seguintes à receção do apoio.

Or. en

Justificação

O apoio do FEAMP pode ser concedido à cessação definitiva das atividades de pesca de 
determinado navio e da sua capacidade de pesca, mas não à retirada do beneficiário de 
atividades comerciais. Além disso, o registo de outro navio pelo beneficiário não ocupará a 
capacidade criada pela retirada do navio, mas sim outra capacidade disponível no limite 
nacional.

Alteração 684
Rosa D'Amato

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

Texto da Comissão Alteração

(e) O beneficiário não pode registar 
qualquer navio de pesca nos cinco anos 
seguintes à receção do apoio.

(e) O beneficiário não pode registar 
qualquer navio de pesca nos cinco anos 
seguintes à obtenção do apoio.

Or. it

Alteração 685
Renata Briano

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

Texto da Comissão Alteração

(e) O beneficiário não pode registar 
qualquer navio de pesca nos cinco anos 
seguintes à receção do apoio.

(e) O beneficiário não pode registar 
qualquer navio de pesca nos cinco anos 
seguintes à obtenção do apoio.
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Or. it

Alteração 686
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Podem também beneficiar desta 
medida os pescadores que tenham 
trabalhado no mar durante pelo menos 90 
dias por ano nos dois anos civis anteriores 
à data de apresentação do pedido de apoio 
a bordo de um navio de pesca da União 
abrangido pela cessação definitiva. Os 
pescadores em causa cessam efetivamente 
todas as atividades de pesca. Os 
beneficiários devem fornecer à autoridade 
competente a prova da cessação efetiva 
das atividades de pesca. A compensação é 
reembolsada num prazo inferior a um ano 
a contar da data de apresentação do 
pedido de apoio.

Or. es

Alteração 687
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio à cessação definitiva das 
atividades de pesca referido no n.º 2 deve 
assumir a forma de financiamento não 
associado aos custos, em conformidade 
com o artigo 46.º, alínea a), e o artigo 89.º 
do Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns], e basear-
se:

Suprimido

a) No cumprimento de condições, em 
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conformidade com o artigo 46.º, alínea a), 
subalínea i), do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns]; e

b) Na obtenção de resultados, em 
conformidade com o artigo 46.º, alínea a), 
subalínea ii), do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns].

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
52.º, que estabeleçam as condições a que 
se refere a alínea a), que devem prender-
se com a execução das medidas de 
conservação referidas no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. pt

Alteração 688
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio à cessação definitiva das 
atividades de pesca referido no n.º 2 deve 
assumir a forma de financiamento não 
associado aos custos, em conformidade 
com o artigo 46.º, alínea a), e o artigo 89.º 
do Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns], e basear-
se:

Suprimido

a) No cumprimento de condições, em 
conformidade com o artigo 46.º, alínea a), 
subalínea i), do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns]; e

b) Na obtenção de resultados, em 
conformidade com o artigo 46.º, alínea a), 
subalínea ii), do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
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comuns].

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 52.º, que estabeleçam as condições 
a que se refere a alínea a), que devem 
prender-se com a execução das medidas 
de conservação referidas no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. en

Alteração 689
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio à cessação definitiva das 
atividades de pesca referido no n.º 2 deve 
assumir a forma de financiamento não 
associado aos custos, em conformidade 
com o artigo 46.º, alínea a), e o artigo 89.º 
do Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns], e basear-
se:

Suprimido

(a) No cumprimento de condições, em 
conformidade com o artigo 46.º, alínea a), 
subalínea i), do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns]; e

(b) Na obtenção de resultados, em 
conformidade com o artigo 46.º, alínea a), 
subalínea ii), do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns].

Or. es

Alteração 690
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
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Artigo 17 – n.º 4 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O FEAMP pode apoiar ações com vista a 
favorecer o diálogo social entre as partes, 
em particular para as seguintes ações, 
realizadas por organizações de 
trabalhadores e patronais signatárias de 
convenções coletivas nacionais de 
trabalho:

(a) Formação de jovens empresários do 
setor das pescas;

(b) Atualização profissional e 
desenvolvimento de competências no 
domínio da pesca sustentável;

(c) Sensibilização para as boas práticas de 
pesca e de proteção da biodiversidade;

(d) Segurança e salvaguarda da vida 
humana no mar;

(e) Saúde e segurança dos trabalhadores 
embarcados.

Or. it

Justificação

Considera-se que a programação do FEAMP não pode prescindir do apoio ao âmbito social 
da atividade, para além dos aspetos ambientais.

Alteração 691
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. O FEAMP pode apoiar o acesso 
das empresas de pesca e de aquicultura a 
instrumentos de gestão do risco, 
nomeadamente incentivos a apólices de 
seguro ou a fundos de mutualização, a 
fim de cobrir as perdas resultantes de uma 
ou mais das seguintes circunstâncias:
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(a) Catástrofes naturais;

(b) Fenómenos climáticos adversos;

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

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

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

Or. it

Justificação

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

Alteração 692
Renata Briano

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Catástrofes naturais;

(b) Fenómenos climáticos adversos;

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

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

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

Or. it

Justificação

Introduz-se, tal como acontece no setor agrícola, o apoio do FEAMP a instrumentos de 
gestão do risco, nomeadamente incentivos a apólices de seguro ou a fundos de mutualização, 
com os fundamentos específicos, definidos no n.º 4.

Alteração 693
Rosa D'Amato

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Catástrofes naturais;

(b) Fenómenos climáticos adversos;

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

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

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

Justificação

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

Alteração 694
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A

Investimentos a favor do diálogo social

O FEAMP pode apoiar ações com vista a 
favorecer o diálogo social entre as partes, 
em particular para as seguintes ações, 
realizadas por organizações de 
trabalhadores e patronais signatárias de 
convenções coletivas nacionais de 
trabalho:

(a) Formação de jovens empresários do 
setor das pescas;

(b) Atualização profissional e 
desenvolvimento de competências no 
domínio da pesca sustentável;

(c) Sensibilização para as boas práticas de 
pesca e de proteção da biodiversidade;

(d) Segurança e salvaguarda da vida 
humana no mar;

(e) Saúde e segurança dos trabalhadores 
embarcados.

Or. it

Justificação

Considera-se que a programação do FEAMP não pode prescindir do apoio ao âmbito social 
da atividade, para além dos aspetos ambientais.



AM\1167349PT.docx 21/175 PE629.604v01-00

PT

Alteração 695
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A

1. O FEAMP pode apoiar ações com vista 
a favorecer o diálogo social entre as 
partes, em particular para as seguintes 
ações, realizadas por organizações de 
trabalhadores e patronais signatárias de 
convenções coletivas nacionais de 
trabalho:

(a) Formação de jovens empresários do 
setor das pescas;

(b) Atualização profissional e 
desenvolvimento de competências no 
domínio da pesca sustentável;

(c) Sensibilização para as boas práticas de 
pesca e de proteção da biodiversidade;

(d) Segurança e salvaguarda da vida 
humana no mar;

(e) Saúde e segurança dos trabalhadores 
embarcados.

Or. it

Alteração 696
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Cessação extraordinária das atividades de 
pesca

Cessação temporária das atividades de 
pesca

Or. de
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Alteração 697
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Cessação extraordinária
das atividades de pesca

Artigo 18.º Cessação temporária das 
atividades de pesca

Or. en

Alteração 698
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Cessação extraordinária das atividades de 
pesca

Cessação temporária das atividades de 
pesca

Or. fr

Alteração 699
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Cessação extraordinária das atividades de 
pesca

Cessação temporária das atividades de 
pesca

Or. es

Alteração 700
Sylvie Goddyn
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Cessação extraordinária das atividades de 
pesca

Cessação das atividades de pesca

Or. fr

Alteração 701
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Cessação extraordinária das 
atividades de pesca

Artigo 18.º Cessação imprevista e
extraordinária das atividades de pesca

Or. en

Alteração 702
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 18 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar uma 
compensação pela cessação extraordinária 
das atividades de pesca provocada por:

1. O FEAMP deve apoiar uma 
compensação pela cessação imprevista e
extraordinária das atividades de pesca 
provocada por:

Or. en

Alteração 703
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 18 – nº 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar uma 
compensação pela cessação extraordinária 
das atividades de pesca provocada por:

1. O FEAMPA pode apoiar uma 
compensação pela cessação extraordinária 
das atividades de pesca provocada por:

Or. en

Alteração 704
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar uma 
compensação pela cessação extraordinária
das atividades de pesca provocada por:

1. O FEAMP pode apoiar uma 
compensação pela cessação temporária das 
atividades de pesca provocada por:

Or. de

Alteração 705
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar uma 
compensação pela cessação extraordinária
das atividades de pesca provocada por:

1. O FEAMP pode apoiar uma 
compensação pela cessação temporária das 
atividades de pesca provocada por:

Or. fr

Justificação

Importa que o FEAMP apoie os pescadores sujeitos a uma cessação temporária.

Alteração 706
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar uma 
compensação pela cessação extraordinária
das atividades de pesca provocada por:

1. O FEAMP pode apoiar uma 
compensação pela cessação temporária das 
atividades de pesca provocada por:

Or. en

Alteração 707
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar uma 
compensação pela cessação extraordinária
das atividades de pesca provocada por:

1. O FEAMP pode apoiar uma 
compensação pela cessação temporária das 
atividades de pesca provocada por:

Or. es

Alteração 708
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar uma 
compensação pela cessação extraordinária
das atividades de pesca provocada por:

1. O FEAMP pode apoiar uma 
compensação pela cessação temporária das 
atividades de pesca provocada por:

Or. es

Alteração 709
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
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Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar uma 
compensação pela cessação extraordinária
das atividades de pesca provocada por:

1. O FEAMP pode apoiar uma 
compensação pela cessação das atividades 
de pesca provocada por:

Or. fr

Alteração 710
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Medidas de conservação, referidas 
no artigo 7.º, n.º 1, alíneas a), b), c) e j), do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, ou 
medidas de conservação equivalentes 
adotadas pelas organizações regionais de 
gestão das pescas, se se aplicarem à União;

(a) Medidas de conservação, referidas 
no artigo 7.º, n.º 1, alíneas a), b), c) e j), do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, 
aplicando-se a alínea c) em caso de 
período de repouso biológico decidido em 
conformidade com o [regulamento PCP]
ou medidas de conservação equivalentes 
adotadas pelas organizações regionais de 
gestão das pescas, se se aplicarem à União;

Or. fr

Justificação

O FEAMP deve apoiar os pescadores sujeitos a cessações temporárias das suas atividades, 
nomeadamente em caso de aplicação de medidas de urgência ou de períodos de repouso 
biológico nos termos do regulamento de base.

Alteração 711
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Medidas de conservação, referidas 
no artigo 7.º, n.º 1, alíneas a), b), c) e j), do 

(a) Medidas de conservação, referidas 
no artigo 7.º, n.º 1, alíneas a), b), c) e j), do 
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Regulamento (UE) n.º 1380/2013, ou 
medidas de conservação equivalentes 
adotadas pelas organizações regionais de 
gestão das pescas, se se aplicarem à União;

Regulamento (UE) n.º 1380/2013, 
incluindo os períodos de repouso 
biológico ou medidas de conservação 
equivalentes adotadas pelas organizações 
regionais de gestão das pescas, se se 
aplicarem à União;

Or. es

Alteração 712
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Medidas da Comissão em caso de 
ameaça grave para os recursos biológicos 
marinhos, a que se refere o artigo 12.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013;

b) Medidas da Comissão ou medidas 
de emergência dos Estados-Membros, 
tomadas nos termos dos artigos 12.º e 13.º
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013;

Or. de

Justificação

Integra a redação e as disposições do Regulamento (UE) n.º 508/2014.

Alteração 713
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Em caso de aplicação das medidas 
de emergência adotadas pela Comissão e 
referidas no artigo 13.º do [regulamento 
PCP];

Or. fr
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Justificação

O FEAMP deve apoiar os pescadores sujeitos a cessações temporárias das suas atividades, 
nomeadamente em caso de aplicação de medidas de urgência ou de períodos de repouso 
biológico nos termos do regulamento de base.

Alteração 714
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Interrupção, por razões de força 
maior, da aplicação de um acordo de 
parceria no domínio da pesca sustentável 
ou do respetivo protocolo; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 715
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Interrupção, por razões de força 
maior, da aplicação de um acordo de 
parceria no domínio da pesca sustentável 
ou do respetivo protocolo; ou

(c) Interrupção da aplicação de um 
acordo de parceria no domínio da pesca 
sustentável ou do respetivo protocolo; ou

Or. fr

Alteração 716
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração
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(c) Interrupção, por razões de força 
maior, da aplicação de um acordo de 
parceria no domínio da pesca sustentável 
ou do respetivo protocolo; ou

(c) Interrupção da aplicação ou não 
renovação de um acordo de parceria no 
domínio da pesca sustentável ou do 
respetivo protocolo; ou

Or. es

Alteração 717
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Catástrofes naturais ou incidentes 
ambientais, formalmente reconhecidos 
pelas autoridades competentes do Estado-
Membro em causa.

(d) Catástrofes naturais, incidentes 
ambientais ou cessação das atividades de 
pesca por motivos de saúde pública em 
consequência da contaminação dos 
moluscos provocada pela proliferação de 
plâncton produtor de toxinas, pela 
presença de plâncton com biotoxinas ou 
por contaminação microbiológica, 
formalmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro em causa.

Or. es

Justificação

É necessário incluir a frota dedicada à captura de moluscos que interrompe recorrentemente 
as suas atividades devido a casos sucessivos e frequentes de contaminação dos moluscos 
provocada pela proliferação de plâncton produtor de toxinas, pela presença de plâncton com 
biotoxinas ou por contaminação microbiológica.

Alteração 718
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Catástrofes naturais ou incidentes 
ambientais, formalmente reconhecidos 

d) Condições atmosféricas inseguras 
prolongadas no mar, com repercussões 
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pelas autoridades competentes do Estado-
Membro em causa.

em determinadas pescarias, devendo, 
neste caso, ser emitido e criado um alerta 
meteorológico oficial pelo serviço 
meteorológico do Estado-Membro em 
causa, catástrofes naturais ou incidentes 
ambientais, formalmente reconhecidos 
pelas autoridades competentes do Estado-
Membro em causa.

Or. en

Alteração 719
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Catástrofes naturais ou incidentes 
ambientais, formalmente reconhecidos 
pelas autoridades competentes do Estado-
Membro em causa.

d) Catástrofes naturais, incidentes 
ambientais ou acidentes no mar ocorridos 
durante as atividades de pesca, 
formalmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro em causa.

Or. en

Alteração 720
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Catástrofes naturais ou incidentes 
ambientais, formalmente reconhecidos 
pelas autoridades competentes do Estado-
Membro em causa.

(d) Catástrofes naturais, incidentes 
ambientais ou contaminação das zonas de 
pesca, formalmente reconhecidos pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro em causa.

Or. es
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Alteração 721
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Acidentes de tráfego marítimo 
suscetíveis de afetar as águas marinhas e 
o litoral, com impacto nos recursos 
haliêuticos.

Or. es

Justificação

A sucessão de acidentes marítimos na costa europeia, desde o Erika ao Prestige, teve impacto 
ambiental e económico nos recursos marinhos e nas economias das zonas litorais afetadas 
pelos derrames de petróleo e de outras substâncias. Por conseguinte, é necessário prever esta 
possibilidade devido aos impactos que podem ocorrer em caso de acidentes semelhantes.

Alteração 722
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Para a concessão de 
compensações ou pagamentos ao abrigo 
do presente artigo, não são tidas em conta 
as cessações sazonais recorrentes das 
atividades de pesca.

Or. fr

Alteração 723
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O apoio referido no n.º 1 só pode 
ser concedido se:

Suprimido

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

(b) As perdas económicas sofridas em 
consequência da cessação se cifrarem em 
mais de 30 % do volume anual de 
negócios da empresa em causa, calculado 
com base no volume médio de negócios 
dessa empresa nos três anos civis 
anteriores.

Or. es

Justificação

As cessações extraordinárias afetam frotas e não embarcações, prejudicando a 
competitividade económica e a sustentabilidade de todas as embarcações que compõem uma 
frota. O período de inatividade deve ser fixado com base em relatórios técnico-científicos, e 
as verificações relacionadas com o requisito de volume de negócios das empresas são 
incompatíveis com a agilidade administrativa necessária neste tipo de ações e não devem 
prejudicar ainda mais os pescadores.

Alteração 724
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio referido no n.º 1 só pode 
ser concedido se:

Suprimido

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

(b) As perdas económicas sofridas em 
consequência da cessação se cifrarem em 
mais de 30 % do volume anual de 
negócios da empresa em causa, calculado 
com base no volume médio de negócios 
dessa empresa nos três anos civis 
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anteriores.

Or. fr

Alteração 725
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 726
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) As atividades comerciais do navio 
em causa forem interrompidas durante pelo 
menos 15 dias consecutivos; e

Or. es

Alteração 727
Rosa D'Amato

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) As atividades de pesca do navio em 
causa forem interrompidas durante pelo 
menos 30 dias consecutivos;
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e

Or. it

Justificação

A fim de aplicar este artigo, é necessário rever o tempo previsto, já que, na realidade, as 
atividades de pesca dependem fortemente de fatores exógenos, que afetam, por vezes, 
gravemente, a sua realização.

Alteração 728
Renata Briano

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) As atividades de pesca do navio em 
causa forem interrompidas durante pelo 
menos 30 dias consecutivos.

Or. it

Alteração 729
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) As atividades comerciais do navio 
em causa forem interrompidas durante pelo 
menos 30 dias; e

Or. pt

Alteração 730
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

(a) As atividades comerciais do navio 
em causa forem interrompidas durante pelo 
menos 30 dias consecutivos; e

Or. es

Alteração 731
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) As atividades comerciais do navio 
em causa forem interrompidas durante pelo 
menos 60 dias consecutivos; e

Or. es

Justificação

Considera-se que o apoio do FEAMP é necessário quando as atividades são interrompidas 
durante 60 dias consecutivos e as perdas correspondem a 10 % relativamente ao ano 
anterior. Aumentar estes limiares excluiria cessações extraordinárias justificadas por causas 
de força maior ou efetuadas para fins de conservação dos recursos.

Alteração 732
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) As atividades comerciais do navio 
em causa forem interrompidas durante pelo 
menos 120 dias consecutivos; e

Or. en

Alteração 733
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Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) As atividades comerciais do navio 
em causa forem interrompidas durante pelo 
menos 90 dias consecutivos não previstos 
em períodos de defeso recorrentes; e

Or. en

Alteração 734
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) As atividades comerciais do navio 
em causa forem interrompidas durante pelo 
menos 90 dias consecutivos, ou 25 % do 
tempo em pescarias sazonais; e

Or. en

Alteração 735
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto da Comissão Alteração

(b) As perdas económicas sofridas em 
consequência da cessação se cifrarem em 
mais de 30 % do volume anual de 
negócios da empresa em causa, calculado 
com base no volume médio de negócios 
dessa empresa nos três anos civis 
anteriores.

Suprimido
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Or. es

Alteração 736
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

b) As perdas económicas sofridas em 
consequência da cessação se cifrarem em 
mais de 30 % do volume anual de 
negócios da empresa em causa, calculado 
com base no volume médio de negócios 
dessa empresa nos três anos civis 
anteriores.

Suprimido

Or. pt

Alteração 737
Renata Briano

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

Texto da Comissão Alteração

(b) As perdas económicas sofridas em 
consequência da cessação se cifrarem em 
mais de 30 % do volume anual de 
negócios da empresa em causa, calculado 
com base no volume médio de negócios 
dessa empresa nos três anos civis 
anteriores.

Suprimido

Or. it

Alteração 738
Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) As perdas económicas sofridas em 
consequência da cessação se cifrarem em 
mais de 30 % do volume anual de 
negócios da empresa em causa, calculado 
com base no volume médio de negócios 
dessa empresa nos três anos civis 
anteriores.

Suprimido

Or. it

Alteração 739
Rosa D'Amato

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

Texto da Comissão Alteração

(b) As perdas económicas sofridas em 
consequência da cessação se cifrarem em 
mais de 30 % do volume anual de 
negócios da empresa em causa, calculado 
com base no volume médio de negócios 
dessa empresa nos três anos civis 
anteriores.

Suprimido

Or. it

Alteração 740
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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

Texto da Comissão Alteração

(b) As perdas económicas sofridas em 
consequência da cessação se cifrarem em 
mais de 30 % do volume anual de negócios 
da empresa em causa, calculado com base 
no volume médio de negócios dessa 
empresa nos três anos civis anteriores.

(b) As perdas económicas sofridas em 
consequência da cessação se cifrarem em 
mais de 10 % do volume anual de negócios 
da empresa em causa, calculado com base 
no volume médio de negócios dessa 
empresa no ano civil anterior.
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Or. es

Justificação

Considera-se que o apoio do FEAMP é necessário quando as atividades são interrompidas 
durante 30 dias consecutivos e as perdas correspondem a 10 % relativamente ao ano 
anterior. Aumentar estes limiares excluiria cessações extraordinárias justificadas por causas 
de força maior ou efetuadas para fins de conservação dos recursos.

Alteração 741
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias por 
ano nos três anos civis anteriores ao ano 
de apresentação do pedido de apoio; ou

(b) Pescadores que tenham trabalhado no 
mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação 
extraordinária, durante, pelo menos, 120 
dias por ano nos três anos civis anteriores 
ao ano de apresentação do pedido de 
apoio.

A referência ao número de dias no mar 
no presente número não se aplica à pesca 
da enguia.

Or. es

Alteração 742
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias por ano 
nos três anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio; ou

(a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 30 dias no ano 
civil anterior ao ano de apresentação do 
pedido de apoio; ou

Or. es

Alteração 743
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias por ano
nos três anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio; ou

a) Operadores de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 180 dias nos três 
anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio; ou

Or. en

Justificação

O apoio à cessação temporária das atividades de pesca deve ser pago ao armador do navio 
(operador), que nem sempre é o proprietário do navio. À medida que se deteriora o estado 
das unidades populacionais no mar Báltico, os pescadores veem-se cada vez mais forçados a
suspenderem a sua atividade. Ao mesmo tempo, as condições atmosféricas impossibilitam 
muitas vezes a ida ao mar, pelo que será difícil cumprir o requisito de pescar durante tantos 
dias.

Alteração 744
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Proprietários de navios de pesca (a) Proprietários ou armadores de 
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registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias por ano
nos três anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio; ou

navios de pesca registados como navios 
ativos e que tenham exercido atividades de 
pesca no mar durante, pelo menos, uma 
média de 90 dias nos dois anos civis 
anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio; ou

Or. it

Alteração 745
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias por ano
nos três anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio; ou

(a) Proprietários ou armadores de 
navios de pesca registados como navios 
ativos e que tenham exercido atividades de 
pesca no mar durante, pelo menos, uma 
média de 90 dias nos dois anos civis 
anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio; ou

Or. it

Alteração 746
Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias por ano
nos três anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio; ou

(a) Proprietários – armadores – de 
navios de pesca registados como navios 
ativos e que tenham exercido atividades de 
pesca no mar durante, pelo menos, uma 
média de 90 dias nos dois anos civis 
anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio; ou

Or. it
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Alteração 747
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias por ano 
nos três anos civis anteriores ao ano 
deapresentação do pedido de apoio; ou

(a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 90 dias no ano 
civil anterior ao da apresentação do pedido 
de apoio; ou

Or. es

Justificação

As condições, associadas aos operadores, relativas aos três anos anteriores ao ano do pedido 
e a um período de 120 dias excluem os navios que iniciam as suas atividades de pesca e que, 
portanto, representam empresas com um equilíbrio financeiro mais frágil.

Alteração 748
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias por ano 
nos três anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio; ou

a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias, ou 
30 % do tempo em pescarias sazonais, por 
ano nos dois anos civis anteriores ao ano 
de apresentação do pedido de apoio; ou

Or. en

Alteração 749
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias por ano 
nos três anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio; ou

a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias em, pelo 
menos, dois dos três anos civis anteriores 
ao ano de apresentação do pedido de apoio; 
ou

Or. en

Justificação

Nas águas do norte da UE, um inverno rigoroso com formações de gelo pode originar uma 
forte diminuição do número de dias em que é possível realizar atividades de pesca.

Alteração 750
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias por ano 
nos três anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio; ou

(a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias por ano 
nos dois anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio; ou

Or. fr

Alteração 751
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração
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(a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias por ano
nos três anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio; ou

(a) Proprietários de navios de pesca 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 120 dias nos três 
anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio; ou

Or. es

Alteração 752
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação 
extraordinária, durante, pelo menos, 120 
dias por ano nos três anos civis anteriores 
ao ano de apresentação do pedido de apoio.

b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação temporária, 
durante, pelo menos, 180 dias nos três anos 
civis anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio.

Or. en

Justificação

À medida que se deteriora o estado das unidades populacionais no mar Báltico, os 
pescadores veem-se cada vez mais forçados a suspenderem a sua atividade. Ao mesmo tempo, 
as condições atmosféricas impossibilitam muitas vezes a ida ao mar, pelo que será difícil 
cumprir o requisito de pescar durante tantos dias.

Alteração 753
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação 
extraordinária, durante, pelo menos, 120
dias por ano nos três anos civis anteriores

(b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação 
extraordinária, durante, pelo menos, 90
dias no ano civil anterior ao ano de 
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ao ano de apresentação do pedido de apoio. apresentação do pedido de apoio.

Or. es

Justificação

As condições, associadas aos tripulantes, relativas aos três anos anteriores ao ano do pedido 
e a um período de 120 dias excluem as pessoas que não faziam parte da tripulação nos 
últimos três anos civis ou que não trabalharam durante os 120 dias a que se refere este 
número. Ocorrem com alguma frequência situações de integração de jovens tripulantes no 
navio que não têm três anos de permanência no mesmo nem cumprem o requisito de 120 dias 
de atividade.

Alteração 754
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação 
extraordinária, durante, pelo menos, 120 
dias por ano nos três anos civis anteriores 
ao ano de apresentação do pedido de apoio.

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

Or. it

Justificação

As atividades de pesca dependem fortemente de fatores exógenos, que afetam, por vezes, 
gravemente, a sua realização.

Alteração 755
Remo Sernagiotto

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 

(b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 
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União abrangido pela cessação 
extraordinária, durante, pelo menos, 120 
dias por ano nos três anos civis anteriores 
ao ano de apresentação do pedido de apoio.

União abrangido pela cessação 
extraordinária, durante, pelo menos, uma 
média de 90 dias nos dois anos civis 
anteriores ao ano de apresentação do 
pedido de apoio.

Or. it

Alteração 756.
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação 
extraordinária, durante, pelo menos, 120 
dias por ano nos três anos civis anteriores 
ao ano de apresentação do pedido de apoio.

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

Or. it

Justificação

A fim de aplicar este artigo, é necessário rever o tempo previsto, já que, na realidade, as 
atividades de pesca dependem fortemente de fatores exógenos, que afetam, por vezes, 
gravemente, a sua realização.

Alteração 757
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação 
extraordinária, durante, pelo menos, 120 
dias por ano nos três anos civis anteriores 

b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação temporária, 
durante, pelo menos, 120 dias nos dois
anos civis anteriores ao ano de 
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ao ano de apresentação do pedido de apoio. apresentação do pedido de apoio.

Or. en

Alteração 758
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação 
extraordinária, durante, pelo menos, 120 
dias por ano nos três anos civis anteriores 
ao ano de apresentação do pedido de apoio.

(b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação 
extraordinária, durante, pelo menos, 120 
dias nos dois anos civis anteriores ao ano 
de apresentação do pedido de apoio.

Or. fr

Alteração 759
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação 
extraordinária, durante, pelo menos, 120 
dias por ano nos três anos civis anteriores 
ao ano de apresentação do pedido de apoio.

b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação temporária, 
durante, pelo menos, 120 dias por ano nos 
três anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio.

Or. de

Alteração 760
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação 
extraordinária, durante, pelo menos, 120 
dias por ano nos três anos civis anteriores 
ao ano de apresentação do pedido de apoio.

(b) Pescadores que tenham trabalhado 
no mar a bordo de um navio de pesca da 
União abrangido pela cessação 
extraordinária, durante, pelo menos, 120 
dias nos três anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio.

Or. es

Alteração 761
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Pescadores a pé abrangidos pela 
cessação temporária e que tenham 
trabalhado durante, pelo menos, 120 dias 
por ano nos dois anos civis anteriores ao 
ano de apresentação do pedido de apoio.

Or. fr

Justificação

Os pescadores a pé também devem ser contemplados nas compensações pelas cessações 
temporárias das atividades de pesca.

Alteração 762
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A referência ao número de dias no mar 
no presente número não se aplica à pesca 
da enguia.

Suprimido
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Or. en

Justificação

A enguia é uma espécie como qualquer outra e não deveria ter implicações na execução desta 
ação.

Alteração 763
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A referência ao número de dias no mar no 
presente número não se aplica à pesca da 
enguia.

A referência ao número de dias no mar no 
presente número não se aplica à pesca da 
enguia e aos navios de comprimento 
inferior a 10 metros.

Or. en

Alteração 764
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio referido no n.º 1 pode ser 
concedido durante um período máximo de 
seis meses por navio no período 2021-
2027.

Suprimido

Or. de

Justificação

O apoio à cessação extraordinária, temporária ou ocasional das atividades de pesca não 
deve ser restringido por um limite não fundamentado de seis meses. Pelo contrário, a 
duração deve basear-se na gravidade do motivo para a cessação. A decisão sobre o montante 
e a duração do apoio deve basear-se na perda de rendimentos dos pescadores e ser 
competência dos Estados-Membros.
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Alteração 765
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio referido no n.º 1 pode ser 
concedido durante um período máximo de
seis meses por navio no período 2021-
2027.

Suprimido

Or. pt

Alteração 766
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir a coerência com a redação do artigo.

Alteração 767
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 768
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

Cessação temporária das atividades de 
pesca

1. O FEAMP pode apoiar medidas 
destinadas à cessação temporária das 
atividades de pesca nos seguintes casos: 
(a) períodos de repouso biológico; (b) se a 
cessação temporária estiver prevista num 
plano de gestão adotado em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 1967/2006 
do Conselho ou num plano plurianual 
adotado ao abrigo dos artigos 9.º e 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, caso, 
segundo os pareceres científicos, seja 
necessária uma redução do esforço de 
pesca para alcançar os objetivos referidos 
no artigo 2.º, n.º 2 e n.º 5, alínea a), 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. 2. O 
apoio referido no n.º 1 pode ser concedido 
durante um prazo máximo de seis meses 
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por navio no período compreendido entre 
2021 e 2027. 3. O apoio referido no n.º 1 
só é concedido a: (a) proprietários ou 
armadores de navios de pesca da União 
registados como navios ativos e que 
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, uma média de 
90 dias nos dois anos anteriores à data de 
apresentação do pedido de apoio; ou (b) 
pescadores que tenham trabalhado no 
mar, durante, pelo menos, uma média de 
90 dias nos dois anos civis anteriores à 
data de apresentação do pedido de apoio, 
a bordo de um navio de pesca da União 
abrangido pela cessação temporária. 4. 
Todas as atividades de pesca exercidas 
pelo navio de pesca ou pelos pescadores 
em causa são efetivamente suspensas. A 
autoridade competente assegura-se de que 
o navio de pesca em questão interrompeu 
todas as atividades de pesca durante o 
período abrangido pela cessação 
temporária.

Or. it

Justificação

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

Alteração 769
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

Cessação temporária das atividades de 
pesca

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

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

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

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

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

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

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

Or. it

Justificação

Considera-se necessário reintroduzir uma medida que produziu ótimos resultados em todas 
as programações em que foi aplicada.
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Alteração 770
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

Cessação temporária das atividades de 
pesca

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

(a) Períodos de repouso biológico;

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

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

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

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

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

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

Or. it

Justificação

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

Alteração 771
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

Cessação temporária das atividades de 
pesca

1. O FEAMP pode apoiar medidas 
destinadas à cessação temporária das 
atividades de pesca nos seguintes casos: 
(a) períodos de repouso biológico; (b) se a 
cessação temporária estiver prevista num 
plano de gestão adotado em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 1967/2006 
do Conselho ou num plano plurianual 
adotado ao abrigo dos artigos 9.º e 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, caso, 
segundo os pareceres científicos, seja 
necessária uma redução do esforço de 
pesca para alcançar os objetivos referidos 
no artigo 2.º, n.º 2 e n.º 5, alínea a), 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

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

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

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

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

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

Or. it

Justificação

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

Alteração 772
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

Compensação dos pescadores e dos 
aquicultores em água salgada e em água 

doce afetados por uma crise
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Em caso de crise nos mercados da pesca e 
da aquicultura, de catástrofe natural ou 
de incidente ambiental, o FEAMPA pode 
conceder apoio aos pescadores e aos 
aquicultores em água salgada e em água 
doce afetados por essa circunstância de 
crise. O apoio pode ser concedido a fim de 
compensar os prejuízos formalmente 
declarados pelas autoridades competentes 
do Estado-Membro em causa. O apoio 
pode ser prestado pelo Estado-Membro 
diretamente aos pescadores e aos 
aquicultores afetados ou mediante uma 
contribuição para um fundo de risco 
mútuo.

Or. en

Justificação

À semelhança dos fundos agrícolas, também tem de ser criada uma rede de segurança do 
mercado para os pescadores e os aquicultores.

Alteração 773
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar o 
desenvolvimento e a aplicação do regime 
de controlo das pescas da União, previsto 
no artigo 36.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013 e especificado no Regulamento 
(CE) n.º 1224/2009.

1. O FEAMPA pode apoiar o 
desenvolvimento e a aplicação do regime 
de controlo das pescas da União, previsto 
no artigo 36.º do Regulamento (UE) n.º 
1380/2013 e especificado no Regulamento 
(CE) n.º 1224/2009.

Or. en

Alteração 774
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. São elegíveis, nomeadamente, os 
seguintes tipos de operações:

a) A aquisição e instalação dos 
mecanismos necessários para a vigilância 
da pesca no mar e nas águas interiores;

b) Os custos operacionais associados à 
execução das atividades de vigilância da 
pesca no mar e nas águas interiores;

c) A organização de seminários, a 
aquisição de instrumentos de 
comunicação social e a divulgação de 
informações relativas, entre outras 
matérias, à luta contra a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada (INN) ou 
às regras da PCP.

Or. en

Justificação

O leque de custos elegíveis elencados na proposta de regulamento é demasiado limitado. A 
falta de financiamento dos serviços de inspeções pode contribuir fortemente para uma gestão 
insuficientemente sustentável dos recursos vivos no mar Báltico.

Alteração 775
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do artigo 13.º, 
alínea j), o apoio referido no n.º 1 pode 
igualmente abranger:

2. Em derrogação do artigo 13.º, o 
apoio referido no n.º 1 pode igualmente 
abranger:

Or. it

Justificação

Em consonância com o proposto para o artigo 13.º.
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Alteração 776
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do artigo 13.º, 
alínea j), o apoio referido no n.º 1 pode 
igualmente abranger:

2. Em derrogação do artigo 13.º, o 
apoio referido no n.º 1 pode igualmente 
abranger:

Or. it

Justificação

A alínea j) é eliminada para manter a coerência com a alteração do artigo 13.º.

Alteração 777
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A aquisição e instalação nos navios 
dos componentes necessários para os 
sistemas obrigatórios de localização dos 
navios e de transmissão eletrónica de dados 
utilizados para efeitos de controlo, 
unicamente no caso dos navios da pequena
pesca costeira;

(a) A aquisição, instalação e gestão nos 
navios dos componentes necessários para 
os sistemas obrigatórios de localização dos 
navios e de transmissão eletrónica de dados 
utilizados para efeitos de controlo, 
unicamente no caso dos navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 
12 metros;

Or. it

Justificação

Alteração do n.º 2, alínea a), necessária para garantir a clareza jurídica.

Alteração 778
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) A aquisição e instalação nos navios 
dos componentes necessários para os 
sistemas obrigatórios de localização dos 
navios e de transmissão eletrónica de dados 
utilizados para efeitos de controlo, 
unicamente no caso dos navios da pequena
pesca costeira;

(a) A aquisição, instalação e gestão nos 
navios dos componentes necessários para 
os sistemas obrigatórios de localização dos 
navios e de transmissão eletrónica de dados 
utilizados para efeitos de controlo, 
unicamente no caso dos navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 
12 metros;

Or. it

Justificação

Alteração necessária para garantir a clareza jurídica.

Alteração 779
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A aquisição e instalação nos navios 
dos componentes necessários para os 
sistemas obrigatórios de localização dos 
navios e de transmissão eletrónica de dados 
utilizados para efeitos de controlo, 
unicamente no caso dos navios da pequena 
pesca costeira;

a) A aquisição e instalação nos navios 
dos componentes necessários para os 
sistemas de localização dos navios e de 
transmissão eletrónica de dados utilizados 
para efeitos de controlo e inspeção, 
unicamente no caso dos navios da pequena 
pesca costeira;

Or. en

Alteração 780
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração
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b) A aquisição e instalação nos navios 
dos componentes necessários para os 
sistemas obrigatórios de monitorização 
eletrónica à distância utilizados para 
controlar o cumprimento da obrigação de 
desembarcar referida no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013;

b) A aquisição e instalação nos navios 
dos componentes necessários para os 
sistemas de monitorização eletrónica à 
distância utilizados para controlar o 
cumprimento da obrigação de desembarcar 
referida no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013;

Or. en

Alteração 781
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A aquisição e a instalação nos 
navios de aparelhos de medição e registo 
contínuos obrigatórios da potência do 
motor de propulsão.

c) A aquisição e a instalação nos 
navios de aparelhos de medição e registo 
contínuos da potência do motor de 
propulsão.

Or. en

Alteração 782
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio mencionado no n.º 1 pode 
também contribuir para a vigilância 
marítima, como referido no artigo 28.º, e 
para a cooperação europeia no domínio 
das funções de guarda costeira, como 
referido no artigo 29.º.

Suprimido

Or. pt
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Alteração 783
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio mencionado no n.º 1 pode 
também contribuir para a vigilância 
marítima, como referido no artigo 28.º, e 
para a cooperação europeia no domínio 
das funções de guarda costeira, como 
referido no artigo 29.º.

3. O apoio mencionado no n.º 1 pode 
também contribuir para a vigilância 
marítima, como referido no artigo 28.º.

Or. fr

Alteração 784
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Recolha e tratamento de 
dados para a gestão das pescas e para fins 
científicos

Artigo 20.º Recolha e tratamento de 
dados para a gestão das pescas e da 
aquicultura e para fins científicos

Or. en

Alteração 785
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar a recolha, 
gestão e a utilização de dados para a gestão 
das pescas e para fins científicos, como 
previsto no artigo 25.º, n.os 1 e 2, e no 
artigo 27.º do Regulamento (UE) 

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

n.os 1 e 2, e no artigo 27.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013 e especificado no 
Regulamento (UE) 2017/1004, com base 
nos planos de trabalho nacionais a que se 
refere o artigo 6.º do Regulamento (UE) 
2017/1004.

Or. en

Alteração 786
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 787
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

nos planos de trabalho nacionais a que se 
refere o artigo 6.º do Regulamento (UE) 
2017/1004.

Or. en

Alteração 788
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabeleçam as regras 
relativas aos procedimentos, ao formato e 
aos calendários para a apresentação dos 
planos de trabalho nacionais, a que se 
refere o n.º 1. Esses atos de execução são 
adotados pelo procedimento consultivo a 
que se refere o artigo 53.º, n.º 2.

Suprimido

Or. pt

Alteração 789
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve adotar atos de 
execução que aprovam ou alteram os 
planos de trabalho nacionais referidos no 
n.º 1 até 31 de dezembro do ano anterior 
àquele a partir do qual se aplica o plano 
de trabalho.

Suprimido

Or. pt

Alteração 790
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Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar a 
compensação dos custos adicionais 
suportados pelos beneficiários nas 
atividades de pesca, cultura, transformação 
e comercialização de certos produtos da 
pesca e da aquicultura das regiões 
ultraperiféricas referidas no artigo 6.º, 
n.º 2.

1. O FEAMP pode apoiar a 
compensação dos custos adicionais 
suportados pelos beneficiários nas 
atividades de pesca, cultura, transformação 
e comercialização de certos produtos da 
pesca e da aquicultura das regiões 
ultraperiféricas. Este regime é aplicável a 
todos os custos adicionais suportados 
pelos operadores no exercício de 
atividades de pesca e cultura.

Or. fr

Justificação

O presente artigo deve aplicar-se a todas as regiões ultraperiféricas. Importa ter em conta 
todos os custos adicionais suportados pelos operadores das regiões ultraperiféricas.

Alteração 791
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar a 
compensação dos custos adicionais 
suportados pelos beneficiários nas 
atividades de pesca, cultura, transformação 
e comercialização de certos produtos da 
pesca e da aquicultura das regiões 
ultraperiféricas referidas no artigo 6.º, 
n.º 2.

1. O FEAMP pode apoiar a 
compensação dos custos adicionais 
suportados pelos beneficiários nas 
atividades de pesca, cultura, transformação 
e comercialização de certos produtos da 
pesca e da aquicultura das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas abrangidas pelo 
artigo 174.º do TFUE referidas no artigo 
6.º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 792
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Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar a 
compensação dos custos adicionais 
suportados pelos beneficiários nas 
atividades de pesca, cultura, transformação 
e comercialização de certos produtos da 
pesca e da aquicultura das regiões 
ultraperiféricas referidas no artigo 6.º, 
n.º 2.

1. O FEAMPA pode apoiar a 
compensação dos custos adicionais 
suportados pelos beneficiários nas 
atividades de pesca, cultura, transformação 
e comercialização de certos produtos da 
pesca e da aquicultura das regiões 
ultraperiféricas referidas no artigo 6.º, 
n.º 2.

Or. en

Alteração 793
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros em causa 
devem determinar, de acordo com os 
critérios estabelecidos nos termos do n.º 7, 
para as regiões referidas no n.º 1, a lista 
dos produtos da pesca e da aquicultura e as 
quantidades desses produtos elegíveis para 
compensação.

2. Os Estados-Membros em causa 
devem determinar, de acordo com os 
critérios estabelecidos nos termos do n.º 7, 
para as regiões referidas no n.º 1, a lista 
dos custos adicionais suportados pelos 
operadores no exercício de atividades de 
pesca e cultura. De igual modo, 
estabelecem a lista dos produtos da pesca e 
da aquicultura e as quantidades desses 
produtos elegíveis para compensação.

Or. fr

Justificação

Importa ter em conta todos os custos adicionais suportados pelos operadores das regiões 
ultraperiféricas.

Alteração 794
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 795
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Capturados por navios de pesca da 
União registados num porto de uma das 
regiões referidas no n.º 1 mas que não 
operem nessa região ou no âmbito da sua 
associação;

Or. fr

Alteração 796
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. A fim de evitar 
sobrecompensações, a compensação paga 
aos beneficiários que realizam as 
atividades a que se refere o n.º 1 nas 
regiões ultraperiféricas e que são 
proprietários de um navio registado num 

6. A fim de evitar 
sobrecompensações, a compensação paga 
aos beneficiários que realizam as 
atividades a que se refere o n.º 1 nas 
regiões ultraperiféricas e que são 
proprietários de um navio registado num 
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porto destas regiões deve ter em conta: porto destas regiões, e que aí opera, deve 
ter em conta:

Or. fr

Alteração 797
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 52.º, que estabeleçam os 
critérios para o cálculo dos custos 
adicionais resultantes das desvantagens 
específicas das regiões em causa.

Suprimido

Or. pt

Alteração 798
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A

POSEI

A Comissão apresenta um relatório sobre 
a aplicação das disposições relativas às 
regiões ultraperiféricas antes do final de 
2022 e, se necessário, apresentará 
propostas adequadas. A Comissão avalia 
a possibilidade de criar um Programa de 
Opções Específicas para fazer face ao 
Afastamento e à Insularidade (POSEI) 
para as questões marítimas e da pesca.

Or. es
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Alteração 799
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 22 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º Proteção e restauração da 
biodiversidade e dos ecossistemas 
marinhos e costeiros

Artigo 22.º Proteção e restauração da 
biodiversidade e dos ecossistemas 
marinhos, costeiros e de águas doces

Or. en

Justificação

A aquicultura de água doce não deve ser negligenciada pelas medidas e subsídios 
ambientais.

Alteração 800
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar ações para 
a proteção e a restauração da 
biodiversidade e dos ecossistemas 
marinhos e costeiros, incluindo nas águas 
interiores.

1. O FEAMPA pode apoiar ações 
para a proteção e a restauração da 
biodiversidade e dos ecossistemas 
marinhos, costeiros e de águas doces, 
incluindo nas águas interiores.

Or. en

Justificação

A aquicultura de água doce não deve ser negligenciada pelas medidas e subsídios 
ambientais.

Alteração 801
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
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Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar ações para a 
proteção e a restauração da biodiversidade 
e dos ecossistemas marinhos e costeiros, 
incluindo nas águas interiores.

1. O FEAMP pode apoiar ações para a 
proteção e a restauração da biodiversidade 
e dos ecossistemas marinhos e costeiros.

Or. en

Justificação

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

Alteração 802
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Artigo 22 – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio referido no n.º 1 pode 
abranger:

2. O apoio referido no n.º 1 pode 
abranger, nomeadamente:

Or. en

Alteração 803
Maurice Ponga, Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Compensações aos pescadores pela 
recolha no mar de artes de pesca perdidas e 
de lixo marinho, bem como pela recolha 
de sargaço nas regiões ultraperiféricas em 
causa;

Or. fr
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Justificação

A proliferação do sargaço nas regiões ultraperiféricas, relacionada, nomeadamente, com as 
alterações climáticas e a acidificação dos oceanos, causa prejuízos consideráveis e obsta ao 
desenvolvimento económico destas regiões. Por conseguinte, importa possibilitar a 
compensação dos pescadores que recolhem sargaço.

Alteração 804
John Flack, Stefan Eck

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Compensações aos pescadores, 
tanto na pesca comercial como recreativa, 
ou a eventuais iniciativas não 
governamentais e da sociedade civil, pela 
recolha no mar de artes de pesca perdidas e 
de lixo marinho;

Or. en

Alteração 805
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 806
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

(a) Recolha no mar de artes de pesca 
perdidas e de lixo marinho, pelos 
pescadores, incluindo compensações aos 
mesmos;

Or. es

Justificação

A recolha de resíduos pelos pescadores exige atividades de formação dos interessados, um 
sistema de recolha de resíduos em terra, atividades de comunicação, etc., pelo que, para ser 
eficaz, tem de ir além da compensação aos pescadores.

Alteração 807
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 808
Rosa D'Amato

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Investimentos em portos para criar 
instalações adequadas onde colocar as artes 
de pesca perdidas e o lixo marinho 
recolhidos do mar;

(b) Investimentos em portos para criar 
instalações adequadas onde colocar as artes 
de pesca perdidas e o lixo marinho 
recolhidos do mar, bem como as capturas 
indesejadas referidas no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013;

Or. it
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Justificação

A alteração introduz a possibilidade de financiar instalações terrestres, a fim de dar 
cumprimento à obrigação de desembarcar.

Alteração 809
Elisabetta Gardini

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Investimentos em portos para criar 
instalações adequadas onde colocar as artes 
de pesca perdidas e o lixo marinho 
recolhidos do mar;

(b) Investimentos em portos para criar 
instalações adequadas onde colocar as artes 
de pesca perdidas e o lixo marinho 
recolhidos do mar, bem como as capturas 
indesejadas referidas no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013;

Or. it

Alteração 810
Renata Briano

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Investimentos em portos para criar 
instalações adequadas onde colocar as artes 
de pesca perdidas e o lixo marinho 
recolhidos do mar;

(b) Investimentos em portos para criar 
instalações adequadas onde colocar as artes 
de pesca perdidas e o lixo marinho 
recolhidos do mar, bem como as capturas 
indesejadas referidas no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013;

Or. it

Justificação

A alteração introduz a possibilidade de financiar instalações terrestres, a fim de dar 
cumprimento à obrigação de desembarcar.
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Alteração 811
Czesław Hoc

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

Texto da Comissão Alteração

b) Investimentos em portos para criar 
instalações adequadas onde colocar as artes 
de pesca perdidas e o lixo marinho 
recolhidos do mar;

b) Investimentos em portos para criar 
instalações de receção e de reciclagem
adequadas onde colocar as artes de pesca 
perdidas e o lixo marinho recolhidos do 
mar;

Or. en

Justificação

O âmbito dos apoios deve ser alargado no sentido de incluir o desenvolvimento de métodos 
eficientes para a reciclagem das redes-fantasma recolhidas no mar e do restante lixo 
marinho.

Alteração 812
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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

Texto da Comissão Alteração

b) Investimentos em portos para criar 
instalações adequadas onde colocar as artes 
de pesca perdidas e o lixo marinho 
recolhidos do mar;

b) Investimentos em portos para criar 
instalações de receção e de 
armazenamento adequadas onde colocar 
as artes de pesca perdidas e o lixo marinho 
recolhidos do mar;

Or. en

Alteração 813
John Flack, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Investimentos destinados a assistir 
os navios de pesca na aquisição e 
instalação de equipamento para a 
recuperação de artes de pesca perdidas, a 
equipar as artes de pesca com 
componentes rastreáveis e a ministrar 
formação ao pessoal sobre a recuperação 
de artes de pesca;

Or. en

Alteração 814
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A proteção das artes de pesca e das 
capturas contra os mamíferos e as aves 
protegidos pelas Diretivas 92/43/CEE ou 
2009/147/CE, desde que tal não 
comprometa a seletividade das artes de 
pesca.

Or. en

Alteração 815
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Compensação pela utilização de 
artes de pesca sustentáveis para peixe e 
marisco.

Or. es
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Justificação

Este aditamento facilitaria a concessão de tratamento preferencial à pesca artesanal, mista, 
que utiliza artes de pesca sustentáveis, tendo em vista a modernização das artes de pesca e a 
continuidade da proteção do meio marinho.

Alteração 816
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Medidas para obter ou manter um 
bom estado ambiental no ambiente de 
água doce;

Or. en

Justificação

A aquicultura de água doce não deve ser negligenciada pelas medidas e subsídios 
ambientais.

Alteração 817
João Ferreira, Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

(f) A proteção de espécies por força da 
Diretiva 92/43/CEE e da Diretiva 
2009/147/CE, de acordo com os quadros de 
ação prioritária estabelecidos nos termos 
do artigo 8.º da Diretiva 92/43/CEE.

(f) A proteção de espécies por força da 
Diretiva 92/43/CEE e da Diretiva 
2009/147/CE, de acordo com os quadros de 
ação prioritária estabelecidos nos termos 
do artigo 8.º da Diretiva 92/43/CEE, e a 
proteção de todas as espécies protegidas 
pela CITES (Convenção sobre o 
Comércio Internacional das Espécies de 
Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de 
Extinção) e/ou incluídas na lista vermelha 
da União Internacional para a 
Conservação da Natureza (UICN).
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Or. fr

Alteração 818
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 22 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) A construção, a instalação ou a 
modernização de dispositivos fixos ou 
móveis destinados a proteger e a valorizar 
a fauna e a flora marinhas, incluindo a 
sua preparação e avaliação científicas e, 
no caso das regiões ultraperiféricas, de 
dispositivos de concentração de peixe 
ancorados que contribuem para uma 
pesca sustentável e seletiva.

Or. en

Alteração 819
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g) Formação dos pescadores a fim de 
sensibilizar para e reduzir os efeitos da 
pesca no meio marinho, nomeadamente, 
no que se refere à utilização de artes e 
equipamentos mais seletivos.

Or. fr

Justificação

O FEAMP deve financiar ações de formação dos pescadores para reduzir os efeitos da pesca 
no meio marinho, nomeadamente, no que se refere à utilização de artes e equipamentos mais 
seletivos.
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Alteração 820
Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Regimes de compensação por 
danos causados às capturas por 
mamíferos e aves protegidos pelas 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE;

Or. it

Justificação

Reitera-se a medida, já adotada no âmbito do FEAMP 2014-2010, relativa à compensação 
por danos causados às capturas por mamíferos e aves.

Alteração 821
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Regimes de compensação por 
danos causados às capturas por 
mamíferos e aves protegidos pelas 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE;

Or. en

Alteração 822
Renata Briano

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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(-A) Regimes de compensação por 
danos causados às capturas por 
mamíferos e aves protegidos pelas 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Or. it

Justificação

A alteração reintroduz uma medida já adotada no âmbito do FEAMP 2014-2020.

Alteração 823
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) A contribuição para uma melhor 
gestão ou conservação dos recursos 
biológicos marinhos.

Or. es

Justificação

É importante manter o apoio estabelecido no FEAMP 2014-2020 para as operações que 
contribuem para uma melhor gestão e conservação dos recursos biológicos marinhos, 
nomeadamente para projetos que incidam sobre os habitats costeiros de importância para os 
recursos marinhos e em zonas de importância para a reprodução das espécies.

Alteração 824
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) A compensação por danos 
causados por mamíferos e aves 
protegidos;

Or. en
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Justificação

A falta de apoio à compensação por prejuízos causados por mamíferos e aves protegidos 
resultará na deterioração das unidades populacionais de peixes exploradas na região do mar 
Báltico.

Alteração 825
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, Fredrick Federley, 
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) O apoio à caça menos prejudicial 
ou à gestão da vida selvagem prejudicial 
relativamente às espécies que representam 
uma ameaça para os níveis sustentáveis 
de unidades populacionais de peixes

Or. en

Alteração 826
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) O repovoamento direto como 
medida de conservação num ato jurídico 
da União;

Or. en

Justificação

A falta de apoio ao povoamento, que permite melhorar diretamente a abundância das 
unidades populacionais, constitui uma ameaça real às unidades populacionais.

Alteração 827
Czesław Hoc
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea f-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-C) O apoio à recolha e à gestão de 
dados relativos à existência de espécies 
exóticas suscetíveis de produzir efeitos 
catastróficos na biodiversidade.

Or. en

Justificação

Um conhecimento das espécies exóticas invasoras existentes nas águas marinhas permitirá 
assegurar a proteção da biodiversidade e preparar medidas preventivas adequadas. Com 
vista a proteger o meio marinho e os recursos marinhos vivos contra o impacto de espécies 
exóticas invasoras, será também importante apoiar soluções destinadas a combater estas 
espécies.

Alteração 828
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As compensações e os 
investimentos previstos no artigo 22.º, 
n.º 2, alíneas a) e b), podem ser 
integralmente financiados pelo FEAMP.

Or. de

Justificação

A recolha de artes de pesca perdidas e de lixo não gera rendimentos para o pescador, apenas 
custos. Portanto, os pescadores que recolham artes de pesca perdidas e lixo marinho devem 
receber apoio do FEAMP a 100 %.

Alteração 829
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
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Artigo 22 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O n.º 2, alínea e) e f), inclui as 
medidas correspondentes tomadas por 
estabelecimentos de aquicultura e 
aquicultores.

Or. de

Alteração 830
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A

Investigação científica e recolha de dados 
sobre o impacto das aves migratórias

1. Com base nos planos estratégicos 
plurianuais nacionais, o FEAMP pode 
apoiar o estabelecimento de projetos 
nacionais ou transfronteiras de 
investigação científica e de recolha de 
dados, com o intuito de compreender 
melhor o impacto das aves migratórias no 
setor aquícola e noutras unidades 
populacionais de peixes afetadas da UE. 
Estes projetos devem publicar os seus 
resultados logo que possível e formular 
recomendações quanto à melhoria da 
gestão.

2. Para serem elegíveis, os projetos 
nacionais de investigação científica e de 
recolha de dados têm de abranger, pelo 
menos, um instituto nacional ou da UE 
reconhecido.

3. Para serem elegíveis, os projetos 
transfronteiras de investigação científica 
e de recolha de dados têm de abranger, 
pelo menos, um instituto de, pelo menos, 
dois Estados-Membros diferentes.



AM\1167349PT.docx 83/175 PE629.604v01-00

PT

Or. en

Alteração 831
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A

Portos de pesca, locais de desembarque, 
lotas e abrigos

Sem prejuízo do disposto no artigo 13.º, 
primeiro parágrafo, alínea h), o FEAMP 
pode apoiar investimentos que melhorem 
as infraestruturas dos portos de pesca, das 
lotas, dos locais de desembarque e dos 
abrigos, com o intuito de reforçar a 
qualidade, o controlo e a rastreabilidade 
dos produtos desembarcados, e que 
melhorem a segurança e as condições de 
trabalho.

Or. en

Justificação

A prestação de apoio às infraestruturas dos portos contribuirá para a melhoria da qualidade, 
do controlo e da rastreabilidade dos produtos desembarcados, para a proteção do ambiente e 
para a melhoria da segurança e das condições de trabalho. Esta ação dá resposta às 
necessidades das infraestruturas dos portos de pesca, dos portos e dos locais de 
desembarque.

Alteração 832
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-B

Inovações
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1. A fim de estimular a inovação nas 
pescas, o FEAMP pode apoiar projetos 
destinados a desenvolver ou introduzir 
produtos e equipamentos novos ou 
substancialmente melhorados, técnicas e 
processos novos ou melhorados, sistemas 
de gestão e de organização novos ou 
melhorados, inclusive a nível da 
transformação e da comercialização, da 
eliminação gradual das devoluções e das 
capturas acessórias, da introdução de 
novos conhecimentos técnicos ou 
organizativos, que reduzam o impacto 
ambiental das atividades de pesca, 
incluindo técnicas melhoradas de pesca e 
seletividade das artes de pesca, ou que 
assegurem uma utilização mais 
sustentável dos recursos marinhos vivos e 
a coexistência com predadores protegidos.

2. As operações financiadas ao abrigo do 
presente artigo devem ser levadas a cabo 
por empresários em nome individual ou 
por organizações de produtores e 
respetivas associações.

3. Os Estados-Membros devem publicar 
os resultados das operações financiadas 
ao abrigo do presente artigo.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que alguns dos fenómenos negativos observados atualmente nos 
ecossistemas marinhos se devem muito provavelmente à interação das atividades piscatórias 
com o meio marinho, é imperioso procurar urgentemente soluções que proporcionem uma 
redução do impacto negativo das pescas nos ecossistemas. Uma das opções para limitar o 
impacto negativo das pescas nos ecossistemas marinhos poderá também passar por 
identificar a possibilidade de utilizar equipamentos e artes de pesca respeitadores do meio 
marinho.

Alteração 833
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta de regulamento
Título II – capítulo III – título
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Texto da Comissão Alteração

Prioridade 2: Contribuir para a segurança 
alimentar da União através de uma 
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis

Prioridade 2: Fomentar uma aquicultura 
sustentável

Or. en

Justificação

É aditada uma prioridade da aquicultura para maior clareza. As prioridades – e, 
naturalmente, o seu conteúdo – devem ser equilibradas.

Alteração 834
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Título 2 – capítulo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Prioridade 2: Contribuir para a segurança 
alimentar da União através de uma 
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis

Prioridade 2: Contribuir para a segurança 
alimentar da União

Or. es

Alteração 835
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Título 2 – capítulo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Prioridade 2: Contribuir para a segurança 
alimentar da União através de uma 
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis

Prioridade 2: Contribuir para a segurança 
alimentar da União

Or. es
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Alteração 836
Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Título II – capítulo III – título

Texto da Comissão Alteração

Prioridade 2: Contribuir para a segurança 
alimentar da União através de uma 
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis

Prioridade 2: Contribuir para a segurança 
alimentar da União através de uma pesca,
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis

Or. fr

Alteração 837
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Título II – capítulo III – título

Texto da Comissão Alteração

Prioridade 2: Contribuir para a segurança 
alimentar da União através de uma 
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis

Prioridade 2: Contribuir para a segurança 
alimentar da União através de uma pesca,
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis

Or. en

Alteração 838
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Suprimido

Aquicultura

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

2. O apoio referido no n.º 1 deve ser 
compatível com os planos estratégicos 
nacionais plurianuais para o 
desenvolvimento da aquicultura a que se 
refere o artigo 34.º, n.º 2, do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013.

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura no âmbito do presente artigo 
só podem ser apoiados através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
artigo 52.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns] e através do InvestEU, em 
conformidade com o artigo 10.º do mesmo 
regulamento.

_________________

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

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

Or. es

Alteração 839
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Artigo 23 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Aquicultura Artigo 23.º Aquicultura sustentável

Or. en

Alteração 840
John Flack, Stefan Eck, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

_________________ _________________

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

32 Regulamento (UE) 2016/429 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de março de 2016, relativo às doenças 
animais transmissíveis e que altera e 
revoga determinados atos no domínio da 
saúde animal («Lei da Saúde Animal») (JO 
L 84 de 31.3.2016, p. 1).
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33 Regulamento (UE) n.º 652/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de maio de 2014, que estabelece 
disposições para a gestão das despesas 
relacionadas com a cadeia alimentar, a 
saúde e o bem-estar animal, a fitossanidade 
e o material de reprodução vegetal, que 
altera as Diretivas 98/56/CE, 2000/29/CE e 
2008/90/CE do Conselho, os Regulamentos 
(CE) n.º 178/2002, (CE) n.º 882/2004 e 
(CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, a Diretiva 2009/128/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e o 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e que 
revoga as Decisões 66/399/CEE, 
76/894/CEE e 2009/470/CE do Conselho 
(JO L 189 de 27.6.2014, p. 1).

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

Or. en

Alteração 841
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O FEAMP pode apoiar a promoção 
de uma aquicultura sustentável, como 
previsto no artigo 34.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013. Pode 
igualmente apoiar as ações realizadas 
pelas entidades de gestão das marcas de 
qualidade (indicações geográficas) 
previstas no Regulamento (UE) n.º 
1151/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo aos regimes de 
qualidade dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios. Pode também apoiar 
a promoção da saúde e do bem-estar 
animal na aquicultura, em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2016/429 do 
Parlamento Europeu e do Conselho32 e o 
Regulamento (UE) n.º 652/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho33.
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_________________ _________________

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

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

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

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

Or. es

Alteração 842
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Regulamento (UE) 2016/429 do 
Parlamento Europeu e do Conselho32 e o 
Regulamento (UE) n.º 652/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho33.

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. nl

Justificação

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

Alteração 843
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. en

Justificação

O setor aquícola contribui significativamente para garantir a segurança alimentar. Tal deve 
ser devidamente reconhecido pelo regulamento.
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Alteração 844
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

_________________ _________________

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

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

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

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

Alteração 845
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. de

Justificação

Investir em capacidades novas e mais produtivas é essencial para promover a aquicultura.

Alteração 846
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. (a) A fim de dinamizar o espírito
empresarial na aquicultura, o FEAMP 
pode apoiar a criação de empresas 
aquícolas por novos aquicultores, sob 
determinadas condições:

- os novos operadores possuem 
qualificações e competências profissionais 
adequadas e certificadas para operar;

- os novos operadores criam, pela 
primeira vez, uma micro ou pequena 
empresa na qualidade de gestores dessa 
empresa; e

- os novos operadores apresentam um 
plano empresarial para o desenvolvimento 
das suas atividades aquícolas e 
comprometem-se com técnicas de 
aquicultura respeitadoras do ambiente.

(b) O apoio a que se refere a alínea a) 
pode assumir a forma de dotações de 
valor fixo acordadas antes da execução do 
projeto.

Or. fr

Justificação

A aquicultura depara-se com vários desafios, entre os quais o da renovação das gerações. É 
importante manter a atratividade do setor e prestar apoio aos novos aquicultores que 
promovam projetos respeitadores do ambiente.
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Alteração 847
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura no âmbito do presente artigo 
só podem ser apoiados através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
artigo 52.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns] e através do InvestEU, em 
conformidade com o artigo 10.º do mesmo 
regulamento.

Suprimido

Or. pt

Alteração 848
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura no âmbito do presente artigo 
só podem ser apoiados através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
artigo 52.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns] e através do InvestEU, em 
conformidade com o artigo 10.º do mesmo 
regulamento.

Suprimido

Or. fr

Alteração 849
Sylvie Goddyn
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura no âmbito do presente artigo 
só podem ser apoiados através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
artigo 52.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns] e através do InvestEU, em 
conformidade com o artigo 10.º do mesmo 
regulamento.

Suprimido

Or. fr

Alteração 850
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura no âmbito do presente artigo 
só podem ser apoiados através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
artigo 52.º do Regulamento (UE)
[regulamento que estabelece disposições 
comuns] e através do InvestEU, em 
conformidade com o artigo 10.º do mesmo 
regulamento.

3. O FEAMP pode apoiar:

(a) Os investimentos produtivos na 
aquicultura;

(b) O incentivo à inovação;

(c) A promoção do capital humano e da 
ligação em rede;

(d) Os serviços de gestão, de substituição e 
de aconselhamento para as explorações 
aquícolas;

(e) O aumento do potencial dos sítios 
aquícolas;
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(f) O incentivo aos novos aquicultores que 
pratiquem uma aquicultura sustentável

(g) A conversão dos sistemas de ecogestão 
e auditoria e para a aquicultura biológica;

(h) A prestação de serviços ambientais;

(i) A compensação pelo lançamento de 
medidas de saúde pública;

(j) A promoção de medidas de saúde e 
bem-estar animal;

(k) A proteção dos rendimentos dos 
aquicultores através da criação de um 
seguro das populações aquícolas.

Or. es

Justificação

O apoio ao desenvolvimento da aquicultura deve incluir um conjunto de medidas com apoio 
suficiente para poder aplicar os planos estratégicos nacionais plurianuais para o 
desenvolvimento da aquicultura a que se refere o artigo 34.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013.

Alteração 851
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura no âmbito do presente artigo só
podem ser apoiados através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
artigo 52.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns] e através do InvestEU, em 
conformidade com o artigo 10.º do mesmo 
regulamento.

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura no âmbito do presente artigo 
podem ser apoiados através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
artigo 52.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], através do InvestEU e através de 
subvenções, preferencialmente para as 
pequenas e médias empresas, em 
conformidade com o artigo 10.º do mesmo 
regulamento.

Or. es



AM\1167349PT.docx 99/175 PE629.604v01-00

PT

Justificação

Las empresas de escala familiar y mediana tienen grandes dificultades para poder acceder a 
financiación o instrumentos financieros de gran complicidad. La propia Unión Europea 
reconoce en escaso uso de grandes inversions en acuicultura de tipo industrial, por su 
elevado coste, con lo que deberia muliplicarse el Sistema de financiación con un reparto más 
equitativo a través de subvenciones que se dirijan preferentemente a la acuicultura extensiva, 
que es la que crea mayor empleo, repartido en las zonas costeras y multiplicador en las 
economías locales de las zonas marineras, asi como un efecto de cohesion económica y social 
mayor, como sucede por ejemplo con el cultivo del mejillón en Galicia, las cetáreas, 
marisqueo, etc.

Alteração 852
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura no âmbito do presente artigo só
podem ser apoiados através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
artigo 52.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns] e através do InvestEU, em 
conformidade com o artigo 10.º do mesmo 
regulamento.

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura sustentável no âmbito do 
presente artigo podem ser apoiados, 
nomeadamente, através dos instrumentos 
financeiros previstos no artigo 52.º do 
Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns] e através 
do InvestEU, em conformidade com o 
artigo 10.º do mesmo regulamento, mas 
podem igualmente ser apoiados por 
subvenções.

Or. en

Alteração 853
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura no âmbito do presente artigo só
podem ser apoiados através dos 

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura no âmbito do presente artigo 
podem ser apoiados através de subvenções 
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instrumentos financeiros previstos no 
artigo 52.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns] e através do InvestEU, em 
conformidade com o artigo 10.º do mesmo 
regulamento.

e através dos instrumentos financeiros 
previstos no artigo 52.º do Regulamento 
(UE) [regulamento que estabelece 
disposições comuns] e através do 
InvestEU, em conformidade com o artigo 
10.º do mesmo regulamento.

Or. en

Alteração 854
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura no âmbito do presente artigo só
podem ser apoiados através dos
instrumentos financeiros previstos no 
artigo 52.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns] e através do InvestEU, em 
conformidade com o artigo 10.º do mesmo 
regulamento.

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura no âmbito do presente artigo 
podem ser apoiados através de subvenções 
não reembolsáveis, instrumentos 
financeiros previstos no artigo 52.º do 
Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns] e através 
do InvestEU, em conformidade com o 
artigo 10.º do mesmo regulamento.

Or. en

Justificação

No que respeita aos investimentos produtivos na aquicultura, devemos ser capazes de 
sobressair com o reembolso de subvenções não reembolsáveis. A eventual perda dessas 
subvenções deixaria os pescadores e os aquicultores, organizados em pequenas e médias 
empresas que representam quase 100 % do setor aquícola, numa situação de falência.

Alteração 855
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura no âmbito do presente artigo só

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura no âmbito do presente artigo 
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podem ser apoiados através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
artigo 52.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns] e através do InvestEU, em 
conformidade com o artigo 10.º do mesmo 
regulamento.

podem ser apoiados através de subvenções 
e dos instrumentos financeiros previstos no 
artigo 52.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns] e através do InvestEU, em 
conformidade com o artigo 10.º do mesmo 
regulamento.

Or. de

Alteração 856
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os investimentos produtivos na 
aquicultura no âmbito do presente artigo só
podem ser apoiados através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
artigo 52.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns] e através do InvestEU, em 
conformidade com o artigo 10.º do mesmo 
regulamento.

3. Os investimentos na aquicultura no 
âmbito do presente artigo podem ser 
apoiados através de subvenções e através
dos instrumentos financeiros previstos no 
artigo 52.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns] e através do InvestEU, em 
conformidade com o artigo 10.º do mesmo 
regulamento.

Or. en

Justificação

O setor aquícola é constituído por milhares de empresas familiares muito pequenas, que não 
têm capacidade para implementar as ações essenciais para o desenvolvimento do setor. A 
presente alteração possibilita o apoio a qualquer tipo de ação coletiva de interesse comum 
para o desenvolvimento do setor aquícola (não se cingindo aos investimentos produtivos). 
Além do mais, não deve ser excluída a concessão de apoio através de subvenções, uma vez 
que as pequenas empresas não podem facilmente ter acesso a instrumentos financeiros.

Alteração 857
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. O apoio referido no n.º 1 pode 
abranger:

a) Ações para obter ou manter um bom 
estado ambiental no meio marinho, como 
referido no artigo 1.º, n.º 1, da Diretiva 
2008/56/CE, e um bom estado ecológico 
numa massa de águas de superfície, como 
previsto no artigo 4.º da Diretiva 
2000/60/CE;

b) A execução das medidas de proteção 
espacial estabelecidas ao abrigo do artigo 
13.º, n.º 4, da Diretiva 2008/56/CE;

c) A gestão, a restauração e o 
acompanhamento de zonas 
NATURA 2000, de acordo com os 
quadros de ação prioritária estabelecidos 
nos termos do artigo 8.º da Diretiva 
92/43/CEE do Conselho;

d) A proteção de espécies por força da 
Diretiva 92/43/CEE e da Diretiva 
2009/147/CE, de acordo com os quadros 
de ação prioritária estabelecidos nos 
termos do artigo 8.º da Diretiva 
92/43/CEE.

Or. en

Justificação

A fim de garantir a sustentabilidade do setor aquícola, deverão ser realizados investimentos 
mais significativos, no sentido de assegurar que o setor minimize o seu impacto ambiental, tal 
como enunciado na Diretiva-Quadro «Estratégia Marinha», na Diretiva-Quadro «Água», na 
Diretiva «Aves» e na Diretiva «Habitats». Além disso, a fim de assegurar a imparcialidade 
dos projetos de investigação científica, os lucros das explorações aquícolas integradas nos 
projetos científicos devem ser deduzidos das despesas.

Alteração 858
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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3-A. Deve ser dada prioridade ao apoio 
à aquicultura extensiva, nomeadamente a 
conquicultura e a mitilicultura, no quadro 
do sistema de aquicultura extensiva 
sustentável, no mar e em terra, nas 
atividades profissionais relacionadas com 
este tipo de aquicultura, dedicando 
especial atenção às mulheres 
(mariscadoras, redeiras, trabalhadoras da 
indústria transformadora, vendedoras, 
etc.) através de uma política de integração 
das questões de género.

Or. es

Justificação

No setor da aquicultura extensiva, a presença das mulheres é maioritária e constitui, em 
muitos casos, um meio de conciliação da vida familiar, capacidade económica e 
profissionalização.

Alteração 859
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os aquicultores em água salgada e 
em água doce prestam serviços 
ecossistémicos relevantes no plano 
ambiental, de preservação da natureza e 
de proteção do clima. Por conseguinte, os 
Estados-Membros podem conceder apoio 
da União para compensar as suas perdas 
de rendimentos resultantes dos esforços 
dos aquicultores. Para esse efeito, podem 
ser utilizados pagamentos por superfície 
(ecologização de águas salgadas e águas 
doces) ou subsídios baseados em 
indicadores precisos e objetivos.

Or. en
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Justificação

Gostaria de salientar que tanto os aquicultores em água salgada como em água doce prestam 
serviços ambientais e ecossistémicos relevantes, que devem ser compensados através de um 
apoio adequado. Tal como sucede com os agricultores, julgo que se justificaria atribuir aos 
aquicultores um pagamento por ecologização por superfície: a instituição dos pagamentos 
por ecologização de águas salgadas e águas doces.

Alteração 860
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Comercialização de 
produtos da pesca e da aquicultura

Artigo 24.º CAPÍTULO III-A (NOVO) 
Prioridade 2-A (nova): Promover 
mercados da pesca e da aquicultura 
competitivos e sustentáveis e os setores da 
transformação que contribuem para a 
segurança alimentar na União Artigo 24.º
Comercialização de produtos da pesca e da 
aquicultura

Or. en

Justificação

É aditada uma prioridade da aquicultura para maior clareza. Por conseguinte, é necessário 
adaptar o título desta prioridade.

Alteração 861
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Comercialização de produtos da pesca e da 
aquicultura

Comercialização de produtos da pesca

Or. es
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Alteração 862
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O artigo 24.º cita o Regulamento PCP fazendo referência ao Regulamento (CE) 
n.º 1379/2013, que impõe obrigações específicas às organizações de produtores 
reconhecidas, por meio da elaboração obrigatória de planos de produção e de 
comercialização. A disposição em apreço tem de indicar uma proposta de apoio específica e 
não apenas uma proposta implícita.

Alteração 863
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O FEAMP pode apoiar ações que 
contribuam para a realização dos objetivos 
da organização comum de mercados dos 
produtos da pesca, previstos no artigo 35.º 
do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
especificados no Regulamento (CE) n.º 
1379/2013. Pode também apoiar ações que 
promovam a comercialização, a qualidade 
e o valor acrescentado dos produtos da 
pesca potenciando a venda direta dos 
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aquicultura. produtos da pesca artesanal e a criação de 
denominações de origem e de IGP nas 
zonas costeiras da Rede Natura 2000 com 
a classificação A em termos de qualidade 
da água, para recursos específicos como 
algas, perceves, ouriços-do-mar ou 
longueirões, entre outros.

Or. es

Alteração 864
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O FEAMP pode apoiar ações que 
contribuam para a realização dos objetivos 
da organização comum de mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura, 
previstos no artigo 35.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013 e especificados no 
Regulamento (CE) n.º 1379/2013. Pode 
também apoiar ações que promovam a 
comercialização, a qualidade e o valor 
acrescentado dos produtos da pesca e da 
aquicultura. Pode ainda apoiar as ações 
realizadas pelas entidades de gestão das 
marcas de qualidade (indicações 
geográficas) previstas no Regulamento 
(UE) n.º 1151/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo aos 
regimes de qualidade dos produtos 
agrícolas e dos géneros alimentícios.

Or. es

Justificação

O reforço das indicações geográficas de qualidade (IG) deve ser apoiado para se alcançar o 
objetivo de ajudar os produtores e os consumidores com produtos de qualidade diferenciada 
e garantia de rastreabilidade e de veracidade da informação destes produtos.
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Alteração 865
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A promoção dos produtos tem um enorme papel a desempenhar na promoção do objetivo de 
aumentar significativamente o consumo de peixe no seio da UE.

Alteração 866
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

A melhoria da comercialização e a geração de valor acrescentado na cadeia de 
comercialização requer investimentos materiais que também deverão ser apoiados com 
recurso ao FEAMP.

Alteração 867
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 868
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio anual concedido por organização 
de produtores ao abrigo do presente artigo 
não pode exceder 3 % do valor anual 
médio da produção colocada no mercado 
por essa organização de produtores 
durante os três anos civis anteriores ou da 
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produção colocada no mercado pelos seus 
membros durante o mesmo período. No 
caso das organizações de produtores 
recentemente reconhecidas, esse apoio 
não pode exceder 3 % do valor anual 
médio da produção colocada no mercado 
pelos seus membros durante os três anos 
civis anteriores.

Or. en

Alteração 869
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio anual concedido por organização 
de produtores ao abrigo do presente artigo 
não pode exceder 3 % do valor anual 
médio da produção colocada no mercado 
pelos membros dessa organização de 
produtores durante os três anos civis 
anteriores. No caso das organizações de 
produtores recentemente reconhecidas, 
esse apoio não pode exceder 3 % do valor 
anual médio da produção colocada no 
mercado pelos seus membros durante os 
três anos civis anteriores.

Or. en

Justificação

Esta disposição é incluída no atual regulamento FEAMP (artigo 66.º). É importante manter 
regras comuns para a sua aplicação, a fim de evitar distorções da concorrência entre 
Estados-Membros.

Alteração 870
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 25 – título
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Texto da Comissão Alteração

Transformação de produtos da pesca e da 
aquicultura

Transformação e armazenamento de 
produtos da pesca e da aquicultura

Or. es

Alteração 871
John Flack, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar 
investimentos na transformação de 
produtos da pesca e da aquicultura. Esse 
apoio deve contribuir para a realização dos 
objetivos da organização comum de 
mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura, previstos no artigo 35.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
especificados no Regulamento (CE) n.º 
1379/2013.

1. O FEAMP pode apoiar 
investimentos na transformação de 
produtos da pesca e da aquicultura. Esse 
apoio deve contribuir para a realização dos 
objetivos da organização comum de 
mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura, previstos no artigo 35.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
especificados no Regulamento (CE) n.º 
1379/2013. Os objetivos e as medidas 
referidos no artigo 8.º do Regulamento 
(CE) n.º 1379/2013 em relação aos 
operadores aquícolas e às organizações de 
produtores podem igualmente ser 
executados pelos transformadores no 
âmbito do FEAMP.

Or. en

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 1379/2013 especifica o bem-estar dos animais como um aspeto de 
sustentabilidade que as organizações de aquicultores podem equacionar. A adoção de uma 
tecnologia de abate sem sofrimento desnecessário será, dependendo da espécie, uma 
realidade em grande parte dos casos nas instalações de transformação, sendo indispensável 
estabelecer claramente que tal é elegível para financiamento.

Alteração 872
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar 
investimentos na transformação de 
produtos da pesca e da aquicultura. Esse 
apoio deve contribuir para a realização dos 
objetivos da organização comum de 
mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura, previstos no artigo 35.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
especificados no Regulamento (CE) n.º 
1379/2013.

1. O FEAMP pode apoiar 
investimentos na transformação de 
produtos da pesca. Esse apoio deve 
contribuir para a realização dos objetivos 
da organização comum de mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura, 
previstos no artigo 35.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013 e especificados no 
Regulamento (CE) n.º 1379/2013.

Or. es

Alteração 873
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar 
investimentos na transformação de 
produtos da pesca e da aquicultura. Esse 
apoio deve contribuir para a realização dos 
objetivos da organização comum de 
mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura, previstos no artigo 35.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
especificados no Regulamento (CE) n.º 
1379/2013.

1. O FEAMPA pode apoiar 
investimentos na transformação de 
produtos da pesca e da aquicultura. Esse 
apoio deve contribuir para a realização dos 
objetivos da organização comum de 
mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura, previstos no artigo 35.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
especificados no Regulamento (CE) n.º 
1379/2013.

Or. en

Alteração 874
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar 
investimentos na transformação de 
produtos da pesca e da aquicultura. Esse 
apoio deve contribuir para a realização dos 
objetivos da organização comum de 
mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura, previstos no artigo 35.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
especificados no Regulamento (CE) n.º 
1379/2013.

1. O FEAMP pode apoiar 
investimentos na transformação e no 
armazenamento de produtos da pesca e da 
aquicultura. Esse apoio deve contribuir 
para a realização dos objetivos da 
organização comum de mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura, 
previstos no artigo 35.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013 e especificados no 
Regulamento (CE) n.º 1379/2013.

Or. es

Alteração 875
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Deve ponderar-se o tratamento 
diferenciado entre aquicultura extensiva 
sustentável e aquicultura intensiva 
industrial. A aquicultura extensiva 
sustentável caracteriza-se pela sua 
sustentabilidade, demonstrada pelos 
relatórios científicos da própria União 
Europeia.

Or. es

Alteração 876
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Esse apoio deve, igualmente, 
prever a utilização de espécies que, neste 
momento, não têm valor comercial, do 
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ponto de vista alimentar ou outras 
utilizações.

Or. pt

Alteração 877
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pt

Alteração 878
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O FEAMP pode apoiar 
investimentos na transformação de 
produtos da pesca e da aquicultura que:

(a) Contribuam para a poupança de 
energia ou a redução do impacto no 
ambiente, incluindo o tratamento dos 
resíduos;
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(b) Melhorem a segurança, a higiene, a 
saúde e as condições de trabalho;

(c) Apoiem a transformação de capturas 
de peixe comercial que não possa ser 
destinado ao consumo humano;

(d) Digam respeito à transformação de 
subprodutos resultantes das principais 
atividades de transformação;

(e) Digam respeito à transformação de 
produtos da aquicultura biológica em 
aplicação dos artigos 6.º e 7.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007;

(f) Melhorem a produção, os processos, 
os sistemas de gestão e organização.

Or. es

Justificação

A maior parte das empresas dedicadas à transformação de produtos da pesca e da 
aquicultura são pequenas e médias empresas que, devido à sua dimensão reduzida, têm 
pouca capacidade de negociação com o setor financeiro e para as quais, por conseguinte, as 
ajudas através de instrumentos financeiros são eficazes. Assim, considera-se necessário 
poder dar apoio a este setor através de ajudas diretas.

Alteração 879
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Alteração 880
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 881
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

No que respeita aos investimentos na transformação de produtos da pesca e da aquicultura, 
devemos preservar as subvenções não reembolsáveis. A eventual perda dessas subvenções 
deixaria as instalações de transformação numa situação difícil e diminuiria o ritmo de 
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construção e colocação em funcionamento de novas instalações, o que iria de encontro ao 
objetivo da UE relativo à venda da maior percentagem de produtos transformados.

Alteração 882
Ulrike Rodust

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 883
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 884
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
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Artigo 25 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O desenvolvimento de instalações 
de transformação de produtos da pesca e 
da aquicultura pode ser apoiado pelos 
Estados-Membros associando recursos de 
outros fundos estruturais.

Or. en

Alteração 885
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A

Ajuda ao armazenamento durante os 
meses frios

1. O FEAMP pode apoiar compensações a 
organizações de aquicultores e a 
associações de organizações de 
aquicultores reconhecidas que 
armazenem produtos da aquicultura vivos 
durante os meses frios do ano, destinados 
a serem colocados no mercado para fins 
de consumo humano durante esses meses, 
nas seguintes condições:

a) O montante da ajuda ao 
armazenamento não exceda o montante 
dos custos técnicos e financeiros das 
ações necessárias para o armazenamento 
dos produtos em causa;

b) As quantidades elegíveis para a ajuda 
ao armazenamento não excedam 30 % 
das quantidades anuais dos produtos em 
causa colocadas à venda pela organização 
de aquicultores ou pela associação de 
organizações de aquicultores, 
respetivamente;

c) O apoio financeiro anual não exceda 
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15 % do valor anual médio da produção 
colocada no mercado pelos membros da 
organização de produtores no período de 
2016-2018. Para efeitos deste ponto, se 
um membro da organização de produtores 
não tiver colocado nenhuma produção no 
mercado no período de 2016-2018, é 
tomado em consideração o valor anual 
médio da produção colocada no mercado 
nos primeiros três anos de produção desse 
membro.

2. O apoio referido no n.º 1 só pode ser 
concedido depois de os produtos terem 
sido disponibilizados para consumo 
humano.

3. Os Estados-Membros fixam o montante 
dos custos técnicos e financeiros 
aplicáveis nos seus territórios do seguinte 
modo:

a) Os custos técnicos são calculados 
anualmente com base nos custos diretos 
relativos às ações necessárias para 
armazenar os produtos em questão vivos, 
durante os meses frios do ano;

b) Os custos financeiros são calculados 
anualmente com base na taxa de juro 
fixada anualmente em cada Estado-
Membro; esses custos técnicos e 
financeiros são divulgados ao público.

4. Os Estados-Membros efetuam controlos 
destinados a garantir que os produtos que 
beneficiam de ajuda ao armazenamento 
satisfaçam as condições estabelecidas no 
presente artigo. Para efeitos desses 
controlos, os beneficiários da ajuda ao 
armazenamento mantêm uma 
contabilidade de existências para cada 
categoria de produtos da aquicultura 
durante os meses frios e para as 
quantidades colocadas no mercado para 
fins de consumo humano.

Or. en

Alteração 886
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Norica Nicolai, Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 25-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-B

Compensação financeira por prejuízos na 
aquicultura

1. Com base nos resultados e 
recomendações a que se refere o 
artigo 25.º-B, n.º 1, o FEAMP deve incluir 
uma compensação financeira do setor 
aquícola, não superior a 60 % dos 
prejuízos totais de cada exploração 
aquícola, por cada ano.

2. A compensação financeira deve ser 
calculada com base no preço de mercado 
médio anual da espécie de peixe em 
relação à qual é atribuída a compensação.

3. A compensação financeira deve ser 
atribuída anualmente, com base nos 
resultados anuais dos dados recolhidos 
em conformidade com o artigo 25.º-B do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 887
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Título 2 – capítulo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Prioridade 3: Permitir condições propícias 
a uma economia azul sustentável que 
fomente um ambiente marinho saudável e
a prosperidade das comunidades costeiras

Or. es



PE629.604v01-00 120/175 AM\1167349PT.docx

PT

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 888
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Título 2 – capítulo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Prioridade 3: Fomentar a prosperidade das 
comunidades costeiras

Or. es

Alteração 889
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Título II – capítulo IV – título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Na minha opinião, é necessário apoiar todas as comunidades que vivem junto a orlas 
(marítimas e ribeirinhas).
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Alteração 890
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Título II – capítulo IV – título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 891
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Título II – capítulo IV – título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 892
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar o 
desenvolvimento sustentável das 
economias e comunidades locais segundo a 
abordagem de desenvolvimento local de 
base comunitária prevista no artigo 25.º do 
Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns].

1. O FEAMP pode apoiar as 
condições necessárias a uma economia 
azul sustentável e ao bem-estar das 
economias e comunidades locais segundo a 
abordagem de desenvolvimento local de 
base comunitária prevista no artigo 25.º do 
Regulamento (UE) [regulamento que 
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estabelece disposições comuns].

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 893
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar o 
desenvolvimento sustentável das 
economias e comunidades locais segundo a 
abordagem de desenvolvimento local de 
base comunitária prevista no artigo 25.º do 
Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns].

1. O FEAMPA pode apoiar o 
desenvolvimento sustentável das 
economias e comunidades locais segundo a 
abordagem de desenvolvimento local de 
base comunitária prevista no artigo 25.º do 
Regulamento (UE) [regulamento que 
estabelece disposições comuns].

Or. en

Alteração 894
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do apoio do FEAMP, 
as estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária, a que se refere o artigo 
26.º do Regulamento (UE) [regulamento 
que estabelece disposições comuns], 
devem garantir que as comunidades locais 
tirem mais partido e benefício das 

2. Para efeitos do apoio do FEAMP, 
as estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária, a que se refere o 
artigo 26.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], devem garantir que as 
comunidades locais tirem partido das 
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oportunidades oferecidas pela economia 
azul sustentável, explorando e reforçando 
os recursos ambientais, culturais, sociais e 
humanos.

potencialidades de desenvolvimento das 
zonas de pesca em geral e tirem mais
benefício das oportunidades oferecidas 
pela economia azul sustentável, explorando 
e reforçando os recursos ambientais, 
culturais, sociais e humanos.

Or. es

Justificação

As estratégias de desenvolvimento local de base comunitária, além das oportunidades de 
aproveitamento oferecidas pelas atividades inseridas na economia azul, devem promover o 
emprego e a melhoria da qualidade de vida a partir das potencialidades de desenvolvimento 
da zona de pesca.

Alteração 895
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do apoio do FEAMP, 
as estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária, a que se refere o artigo 
26.º do Regulamento (UE) [regulamento 
que estabelece disposições comuns], 
devem 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.

2. Para efeitos do apoio do FEAMP, 
as estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária, a que se refere o artigo 
26.º do Regulamento (UE) [regulamento 
que estabelece disposições comuns], 
devem garantir que as comunidades locais 
tirem partido e benefício das atividades de 
pesca artesanal, reforçando os recursos 
ambientais, culturais, sociais e humanos e 
promovendo a divulgação e a valorização 
dos produtos da pesca nessas 
comunidades.

Or. es

Alteração 896
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do apoio do FEAMP, 
as estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária, a que se refere o 
artigo 26.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], devem 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.

2. Para efeitos do apoio do FEAMP, 
as estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária, a que se refere o 
artigo 26.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], devem garantir que as 
comunidades locais tirem mais partido e 
benefício das oportunidades oferecidas por 
uma economia azul sustentável dentro de 
limites ecológicos, explorando e 
reforçando os recursos ambientais, 
culturais, sociais e humanos.

Or. en

Alteração 897
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do apoio do FEAMP, 
as estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária, a que se refere o 
artigo 26.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], devem 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.

2. Para efeitos do apoio do FEAMP, 
as estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária, a que se refere o 
artigo 26.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], devem 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.

Or. en

Alteração 898
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do apoio do FEAMP, 
as estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária, a que se refere o 
artigo 26.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], devem 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.

2. Para efeitos do apoio do FEAMPA, 
as estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária, a que se refere o 
artigo 26.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], devem 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.

Or. en

Alteração 899
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As estratégias devem ser coerentes 
com as oportunidades e as necessidades 
identificadas na zona pertinente e com as 
prioridades da União estabelecidas no 
artigo 4.º. As estratégias podem centrar-se 
na pesca ou ser mais vastas e orientar-se 
para a diversificação das zonas de pesca. 
As estratégias devem ir além de uma 
simples série de operações ou da 
justaposição de medidas setoriais.

Or. en

Justificação

Poderão existir várias estratégias. As estratégias têm um âmbito mais alargado do que um 
simples conjunto de operações ou uma combinação de medidas setoriais. O aditamento desta 
disposição permitirá o desenvolvimento e a implementação de estratégias locais de 
desenvolvimento cofinanciadas unicamente pelo FEAMP, a somar às estratégias multifundos, 
conforme necessário. No caso da prioridade 3, não pode haver margem para flexibilidade 
nas medidas, devido aos compromissos estabelecidos no projeto de regulamento que 
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estabelece disposições comuns. A manutenção deste processo no Regulamento FEAMP 
permitirá desenvolvê-lo na direção mais adequada.

Alteração 900
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação do artigo 13.º, 
alínea h), nas regiões ultraperiféricas 
francesas, o apoio referido no n.º 1 
apenas pode ser concedido para a 
construção de novos portos, novos locais 
de desembarque ou novas lotas se essas 
infraestruturas contribuírem para uma 
pesca sustentável e seletiva.

Or. en

Alteração 901
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de possibilitar o crescimento 
de uma economia azul sustentável e a 
valorização dos territórios litorais, as 
ações realizadas neste domínio devem ser 
coerentes com as estratégias de 
desenvolvimento regional.

Or. fr

Alteração 902
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
implementar o regime de cogestão para 
assegurar o cumprimento dos objetivos do 
presente regulamento tendo em conta as 
realidades locais da pesca.

Or. es

Alteração 903
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As ações realizadas no domínio da 
economia azul sustentável e da sua 
valorização nos territórios litorais devem 
ser coerentes com a estratégia 
implementada a nível regional.

Or. fr

Alteração 904
Czesław Hoc

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A

Apoio do FEAMP ao desenvolvimento 
local de base comunitária

1. São elegíveis para apoio ao abrigo do 
artigo 26.º, nos termos do artigo 28.º do 
Regulamento (UE) n.º (regulamento que 
estabelece disposições comuns), as 
seguintes operações:

a) Apoio preparatório;
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b) Execução de estratégias de 
desenvolvimento local de base 
comunitária;

c) Atividades de cooperação;

d) Custos operacionais e animação.

2. Os GAL-Pesca podem solicitar um 
adiantamento à autoridade de gestão, 
caso essa possibilidade esteja prevista no 
programa operacional. O montante dos 
adiantamentos não pode exceder 50 % do 
apoio público relativo aos custos 
operacionais e à animação.

Or. en

Justificação

O aditamento desta disposição permitirá dissipar as dúvidas quanto à entidade que executa 
as estratégias cofinanciadas pelo FEAMP. São igualmente necessárias disposições que 
assegurem uma representatividade adequada do setor.

Alteração 905
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 27 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Conhecimento do meio 
marinho

Artigo 27.º Conhecimento do meio 
marinho e de águas doces

Or. en

Justificação

É igualmente necessário alargar a recolha de dados às águas doces.

Alteração 906
João Ferreira, Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

1. O FEAMP pode apoiar a investigação 
sobre o meio e os fundos marinhos, a 
cartografia dos fundos marinhos e a 
caracterização dos oceanos e dos fundos 
marinhos.

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

Or. fr

Alteração 907
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 908
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 909
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É igualmente necessário alargar a recolha de dados às águas doces.

Alteração 910
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Satisfazer os requisitos de recolha 
de dados previstos no Regulamento (CE) 
n.º 665/2008 da Comissão, na Decisão 
2010/93/UE da Comissão, na Decisão de 
Execução (UE) 2016/1251 da Comissão e 
no Regulamento (UE) 2017/1004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Alteração 911
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Satisfazer os requisitos de recolha 
de dados previstos no Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013.

Or. en

Alteração 912
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Aumentar a qualidade e a partilha 
dos dados através da Rede Europeia de 
Observação e de Dados do Meio Marinho 
(EMODnet).

c) Aumentar a qualidade e a partilha 
dos dados através da Rede Europeia de 
Observação e de Dados do Meio Marinho 
(EMODnet), bem como noutras redes de 
dados que abranjam as águas doces.

Or. en

Justificação

É igualmente necessário alargar a recolha de dados às águas doces.

Alteração 913
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Aumentar a disponibilidade de 
dados fiáveis sobre as capturas por parte 
da pesca recreativa.

Or. en

Alteração 914
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Maurice Ponga, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Alain Cadec, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar

Proposta de regulamento
Título III – capítulo V-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Título III, Capítulo V-A (novo) «Regiões 
ultraperiféricas»

Artigo 29.º-A Recursos orçamentais em 
gestão partilhada

1. Para as operações nas regiões 
ultraperiféricas, cada Estado-Membro em 
causa deve atribuir, no âmbito do apoio 
financeiro que lhe seja concedido pela 
União estabelecido no anexo V, pelo 
menos:

(a) 114 000 000 EUR para os Açores e a 
Madeira;

(b) 91 700 000 EUR para as ilhas 
Canárias;

(c) 146 500 000 EUR para a Guadalupe, a 
Guiana Francesa, a Martinica, Maiote, a 
Reunião e São Martinho.

2. Cada Estado-Membro estabelece a 
parte das dotações previstas no n.º 1 
destinada ao pagamento das 
compensações a que se refere o 
artigo 29.º-D.

3. Em derrogação do artigo 9.º, n.º 8, do 
presente regulamento e do artigo 19.º, n.º 
2, do Regulamento (UE) n.º .../... [que 
estabelece disposições comuns] e para ter 
em conta a evolução das condições, os 
Estados-Membros podem ajustar 
anualmente a lista e as quantidades de 
produtos da pesca elegíveis e o nível da 
compensação referida no artigo 29.º-D, 
desde que sejam respeitados os montantes 
referidos nos n.os 1 e 2 do presente artigo. 
Os ajustamentos só serão possíveis na 
medida em que complementem os planos 
de compensação de outra região do 
mesmo Estado-Membro. Os Estados-
Membros comunicarão previamente à 
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Comissão os referidos ajustamentos.

Artigo 29.º-B Plano de ação

Os Estados-Membros em causa devem 
preparar, enquanto parte do seu 
programa, um plano de ação para cada 
região ultraperiférica, que deve 
estabelecer:

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

(b) Uma descrição das principais ações 
previstas e dos correspondentes meios 
financeiros, incluindo:

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

ii. a compensação pelos custos adicionais 
referidos no artigo 29.º-D, incluindo os 
montantes dos custos adicionais 
calculados pelo Estado-Membro em causa 
e os montantes dos auxílios estimados 
como compensação;

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

Artigo 29.º-C Renovação das frotas de 
pequena pesca costeira e medidas conexas

1. Sem prejuízo do artigo 16.º, o FEAMP 
pode apoiar nas regiões ultraperiféricas:

(a) A renovação das frotas de pequena 
pesca costeira que desembarcam todas as 
suas capturas nos portos das regiões 
ultraperiféricas, de modo a aumentar a 
segurança humana, a respeitar as normas 
de higiene da União, a lutar contra a 
pesca INN e a alcançar uma maior 
eficiência ambiental. Esta renovação da 
frota de pesca deve respeitar os limites 
máximos de capacidade autorizados, 
cingir-se à substituição de um navio 
antigo por um novo, permitir uma pesca 
sustentável e alcançar o objetivo de 
rendimento máximo sustentável (MSY);
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(b) A renovação parcial do casco e convés 
de madeira de um navio de pesca com 
mais de 40 anos, quando tal for 
necessário por razões de segurança 
marítima, de acordo com critérios 
técnicos objetivos da arquitetura naval;

(c) A criação e modernização de estaleiros 
navais e de oficinas de construção e 
reparação naval situados nos portos de 
pesca das regiões ultraperiféricas e cuja 
atividade principal se destine à frota de 
pequena pesca costeira;

(d) O estudo da estabilidade de um navio 
de pequena pesca costeira com mais de 
40 anos de idade, de acordo com os 
recentes critérios técnicos de arquitetura 
naval aplicáveis à nova construção de 
navios de pesca;

(e) O estudo de orientações técnicas para 
a conceção do dispositivo de controlo da 
direção (leme) e de equipamento de 
propulsão, no que diz respeito às 
diferentes tipologias dos navios de 
pequena pesca costeira, baseados nos 
portos das regiões ultraperiféricas, que 
ajudam os responsáveis pela conceção a 
otimizar a conceção e a promoção de 
novas construções e do equipamento de 
propulsão, a melhorar a segurança da 
tripulação, a reduzir as emissões 
poluentes ou com efeito de estufa e a 
aumentar a eficiência energética das 
frotas de pequena pesca costeira.

Artigo 29.º-D Compensação dos custos 
adicionais

1. O FEAMP pode apoiar a compensação 
dos custos adicionais suportados pelos 
beneficiários nas atividades de pesca, 
cultura, transformação e comercialização 
de certos produtos da pesca e da 
aquicultura das regiões ultraperiféricas.

2. Os Estados-Membros em causa devem 
determinar, de acordo com os critérios 
estabelecidos nos termos do n.º 7, para as 
regiões referidas no n.º 1, a lista dos 
produtos da pesca e da aquicultura e as 
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quantidades desses produtos elegíveis 
para compensação.

3. Aquando do estabelecimento da lista e 
das quantidades referidas no n.º 2, os 
Estados-Membros devem ter em conta 
todos os fatores pertinentes, 
nomeadamente a necessidade de garantir 
que a compensação seja compatível com 
as regras da PCP.

4. A compensação não pode ser concedida 
para produtos da pesca e da aquicultura:

(a) Capturados por navios de países 
terceiros, com exceção dos navios de 
pesca que arvorem o pavilhão da 
Venezuela e operem nas águas da União, 
em conformidade com a Decisão (UE) 
2015/1565 do Conselho;

(b) Capturados por navios de pesca da 
União que não estejam registados num 
porto de uma das regiões referidas no n.º 
1;

(c) Importados de países terceiros.

5. O n.º 4, alínea b), não é aplicável se a 
capacidade da indústria transformadora 
existente na região ultraperiférica em 
causa for superior à quantidade de 
matéria-prima fornecida.

6. A fim de evitar sobrecompensações, a 
compensação paga aos beneficiários que 
realizam as atividades a que se refere o 
n.º 1 nas regiões ultraperiféricas e que são 
proprietários de um navio registado num 
porto destas regiões deve ter em conta:

(a) Para cada produto ou categoria de 
produtos da pesca ou da aquicultura, os 
custos adicionais resultantes das 
desvantagens específicas das regiões em 
causa; e

(b) Qualquer outro tipo de intervenção 
pública que afete o nível dos custos 
adicionais.

7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 52.º, 
que estabeleçam os critérios para o 
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cálculo dos custos adicionais resultantes 
das desvantagens específicas das regiões 
em causa.

Artigo 29.º-E Auxílios estatais

1. Para os produtos da pesca e da 
aquicultura enumerados no Anexo I do 
TFUE, 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 TFUE, auxílios ao funcionamento nas 
regiões ultraperiféricas referidas no 
artigo 349.º do TFUE nos setores da 
produção, 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.

2. Os Estados-Membros podem conceder 
um financiamento suplementar para a 
execução dos planos de compensação 
referidos no artigo 29.º-D. Nesses casos, 
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 TFUE.

Artigo 29.º-F Revisão – POSEI

A Comissão apresenta um relatório sobre 
a aplicação das disposições do presente 
capítulo antes do final de 2023 e, se 
necessário, apresentará propostas 
adequadas. A Comissão avalia a 
possibilidade de criar um Programa de 
Opções Específicas para fazer face ao 
Afastamento e à Insularidade (POSEI) 
para as questões marítimas e da pesca.

Or. fr

Alteração 915
João Ferreira
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Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido

Vigilância marítima

1. O FEAMP pode apoiar ações que 
contribuam para a realização dos 
objetivos do ambiente comum de partilha 
da informação.

2. Em derrogação do artigo 2.º, o apoio 
referido no n.º 1 do presente artigo pode 
também ser concedido para operações 
realizadas fora do território da União.

Or. pt

Alteração 916
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar ações que 
contribuam para a realização dos objetivos 
do ambiente comum de partilha da 
informação.

1. O FEAMPA pode apoiar ações que 
contribuam para a realização dos objetivos 
do ambiente comum de partilha da 
informação.

Or. en

Alteração 917
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em consonância com o objetivo de 
mares e oceanos protegidos, seguros, 
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limpos e geridos de forma sustentável, o 
FEAMP contribuirá para a consecução 
do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 14 da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, das Nações 
Unidas.

Or. es

Alteração 918
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º Suprimido

Cooperação da guarda costeira

1. O FEAMP pode apoiar ações, 
realizadas pelas autoridades nacionais, 
que contribuam para a cooperação 
europeia no domínio das funções de 
guarda costeira referida no artigo 53.º do 
Regulamento (UE) 2016/1624 do 
Parlamento Europeu e do Conselho35, no 
artigo 2.º-B do Regulamento (UE) 
2016/1625 do Parlamento Europeu e do 
Conselho36 e no artigo 7.º-A do 
Regulamento (UE) 2016/1626 do 
Parlamento Europeu e do Conselho37.

2. O apoio às ações a que se refere o n.º 1 
pode também contribuir para o 
desenvolvimento e a aplicação de um 
regime de controlo das pescas da União, 
nas condições previstas no artigo 19.º.

3. Em derrogação do artigo 2.º, o apoio 
referido no n.º 1 pode também ser 
concedido para operações realizadas fora 
do território da União.

_________________

35 Regulamento (UE) 2016/1624 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de setembro de 2016, relativo à Guarda 
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Europeia de Fronteiras e Costeira, que 
altera o Regulamento (UE) 2016/399 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e 
revoga o Regulamento (CE) n.º 863/2007 
do Parlamento Europeu e do Conselho, o 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 
Conselho e a Decisão 2005/267/CE do 
Conselho (JO L 251 de 16.9.2016, p. 1).

36 Regulamento (UE) 2016/1625 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de setembro de 2016, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1406/2002 que 
institui a Agência Europeia da Segurança 
Marítima (JO L 251 de 16.9.2016, p. 77).

37 Regulamento (UE) 2016/1626 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de setembro de 2016, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 768/2005 do 
Conselho que estabelece uma Agência 
Comunitária de Controlo das Pescas (JO 
L 251 de 16.9.2016, p. 80).

Or. pt

Alteração 919
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar ações, 
realizadas pelas autoridades nacionais, que 
contribuam para a cooperação europeia no 
domínio das funções de guarda costeira 
referida no artigo 53.º do Regulamento 
(UE) 2016/1624 do Parlamento Europeu e 
do Conselho35, no artigo 2.º-B do 
Regulamento (UE) 2016/1625 do 
Parlamento Europeu e do Conselho36 e no 
artigo 7.º-A do Regulamento (UE) 
2016/1626 do Parlamento Europeu e do 
Conselho37.

1. O FEAMPA pode apoiar ações, 
realizadas pelas autoridades nacionais, que 
contribuam para a cooperação europeia no 
domínio das funções de guarda costeira 
referida no artigo 53.º do Regulamento 
(UE) 2016/1624 do Parlamento Europeu e 
do Conselho35, no artigo 2.º-B do 
Regulamento (UE) 2016/1625 do 
Parlamento Europeu e do Conselho36 e no 
artigo 7.º-A do Regulamento (UE) 
2016/1626 do Parlamento Europeu e do 
Conselho37.

_________________ _________________
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35 Regulamento (UE) 2016/1624 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de setembro de 2016, relativo à Guarda 
Europeia de Fronteiras e Costeira, que 
altera o Regulamento (UE) 2016/399 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e 
revoga o Regulamento (CE) n.º 863/2007 
do Parlamento Europeu e do Conselho, o 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 
Conselho e a Decisão 2005/267/CE do 
Conselho (JO L 251 de 16.9.2016, p. 1).

35 Regulamento (UE) 2016/1624 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de setembro de 2016, relativo à Guarda 
Europeia de Fronteiras e Costeira, que 
altera o Regulamento (UE) 2016/399 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e 
revoga o Regulamento (CE) n.º 863/2007 
do Parlamento Europeu e do Conselho, o 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 
Conselho e a Decisão 2005/267/CE do 
Conselho (JO L 251 de 16.9.2016, p. 1).

36 Regulamento (UE) 2016/1625 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de setembro de 2016, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1406/2002 que 
institui a Agência Europeia da Segurança 
Marítima (JO L 251 de 16.9.2016, p. 77).

36 Regulamento (UE) 2016/1625 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de setembro de 2016, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1406/2002 que 
institui a Agência Europeia da Segurança 
Marítima (JO L 251 de 16.9.2016, p. 77).

37 Regulamento (UE) 2016/1626 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de setembro de 2016, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 768/2005 do 
Conselho que estabelece uma Agência 
Comunitária de Controlo das Pescas (JO L 
251 de 16.9.2016, p. 80).

37 Regulamento (UE) 2016/1626 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de setembro de 2016, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 768/2005 do 
Conselho que estabelece uma Agência 
Comunitária de Controlo das Pescas (JO L 
251 de 16.9.2016, p. 80).

Or. en

Alteração 920
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio às ações a que se refere o 
n.º 1 pode também contribuir para o 
desenvolvimento e a aplicação de um 
regime de controlo das pescas da União, 
nas condições previstas no artigo 19.º.

2. O apoio às ações a que se refere o 
n.º 1 pode também contribuir para o 
desenvolvimento e a aplicação de um 
regime de controlo e inspeção das pescas 
da União, nas condições previstas no 
artigo 19.º.

Or. en
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Alteração 921
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A taxa de cofinanciamento máxima do 
FEAMP por domínio de apoio é fixada no 
anexo II.

A taxa de cofinanciamento máxima do 
FEAMPA por domínio de apoio é fixada 
no anexo II.

Or. en

Alteração 922
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
aplicar uma taxa de intensidade máxima de 
ajuda de 50 % das despesas totais elegíveis 
da operação.

1. Os Estados-Membros devem 
aplicar uma taxa de intensidade máxima de 
ajuda de 75 % das despesas totais elegíveis 
da operação, exceto aos investimentos na 
inovação, em que a taxa de intensidade 
máxima de ajuda deve ser de 100 %.

Or. en

Justificação

Os investimentos produtivos exigem atualmente uma autossuficiência de 50 % por parte dos 
aquicultores que operam exclusivamente sob a forma de pequenas e médias empresas, o que 
representa uma taxa excessiva, pelo que muitos nem sequer conseguem centrar esse 
investimento no desenvolvimento, embora tal fosse positivo. A intensidade de ajuda dos 
investimentos deveria, por isso, atingir os 75 % e, nos casos de investimento na inovação, 
deveria atingir os 100 %.

Alteração 923
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
aplicar uma taxa de intensidade máxima de 
ajuda de 50 % das despesas totais elegíveis 
da operação.

1. Os Estados-Membros devem 
aplicar uma taxa de intensidade máxima de 
ajuda de 75 % das despesas totais elegíveis 
da operação.

Or. en

Alteração 924
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
aplicar uma taxa de intensidade máxima de 
ajuda de 50 % das despesas totais elegíveis 
da operação.

1. Os Estados-Membros devem 
aplicar uma taxa de intensidade máxima de 
ajuda de 50 % das despesas totais elegíveis 
da operação, exceto nas regiões da coesão 
(PIB per capita abaixo da média da UE) 
em que esta intensidade poderá ser de 
80 %.

Or. pt

Alteração 925
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A

Política marítima e desenvolvimento da 
economia azul sustentável

O FEAMP apoiará a execução da política 
marítima integrada e o crescimento da 
economia azul através do 
desenvolvimento de plataformas regionais 
para o financiamento de projetos 
inovadores.
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Or. es

Alteração 926
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A

Política marítima e desenvolvimento de 
uma economia azul sustentável

O FEAMP apoia a implementação da 
política marítima integrada, e o 
crescimento da economia azul mediante o 
desenvolvimento de plataformas regionais 
para o financiamento de projetos 
inovadores.

Or. fr

Alteração 927
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 928
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 929
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o artigo 
91.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], a Comissão pode adotar atos de 
execução que suspendem a totalidade ou 
parte dos pagamentos intercalares ao 
abrigo do programa em caso de 
incumprimento grave, por um Estado-

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

Membro, das regras aplicáveis no âmbito 
da PCP ou da legislação ambiental da UE 
aplicável, se esse incumprimento grave for 
suscetível de afetar as despesas constantes 
de um pedido de pagamento para as quais o 
pagamento intercalar seja solicitado.

Or. en

Alteração 930
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das correções financeiras a 
que se refere o n.º 1, os Estados-Membros 
devem determinar o montante da correção, 
que deve ser proporcionado à natureza, à 
gravidade, à duração e à reiteração da 
infração cometida pelo beneficiário e a 
importância da contribuição do FEAMP
para a atividade económica do beneficiário.

2. No caso das correções financeiras a 
que se refere o n.º 1, os Estados-Membros 
devem determinar o montante da correção, 
que deve ser proporcionado à natureza, à 
gravidade, à duração e à reiteração da 
infração cometida pelo beneficiário e a 
importância da contribuição do FEAMPA
para a atividade económica do beneficiário.

Or. en

Alteração 931
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

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

Texto da Comissão Alteração

b) As despesas que constam de um 
pedido de pagamento estão afetadas por 
casos de incumprimento grave, por parte 
do Estado-Membro, das regras da PCP, que 
levaram à suspensão do pagamento nos 
termos do artigo 34.º do presente 
regulamento e em relação aos quais o 
Estado-Membro em causa continua a não 

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

Estado-Membro em causa continua a não 
demonstrar que adotou as medidas 
corretivas necessárias para assegurar, no 
futuro, a conformidade com as regras e a 
sua aplicação coerciva.

Or. en

Alteração 932
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 933
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\1167349PT.docx 147/175 PE629.604v01-00

PT

Or. en

Alteração 934
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 935
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São definidos no anexo I os 
indicadores para aferir os progressos do 
FEAMP relativamente à concretização das 
prioridades referidas no artigo 4.º.

1. São definidos no anexo I os 
indicadores para aferir os progressos do 
FEAMPA relativamente à concretização 
das prioridades referidas no artigo 4.º.

Or. en

Alteração 936
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Para assegurar uma avaliação eficaz 
dos progressos do FEAMP relativamente à 
concretização das suas prioridades, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 52.º, para alterar o anexo I a fim de 
rever ou completar os indicadores, sempre 
que o entenda necessário, e a 
complementar o presente regulamento com 
disposições relativas ao estabelecimento de 
um quadro de acompanhamento e 
avaliação.

2. Para assegurar uma avaliação eficaz 
dos progressos do FEAMPA relativamente 
à concretização das suas prioridades, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 52.º, para alterar o anexo I a fim de 
rever ou completar os indicadores, sempre 
que o entenda necessário, e a 
complementar o presente regulamento com 
disposições relativas ao estabelecimento de 
um quadro de acompanhamento e 
avaliação.

Or. en

Alteração 937
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 38 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Relatório anual de 
desempenho

Artigo 38.º Relatório de desempenho de 
dois em dois anos

Or. en

Justificação

Não posso concordar com a obrigação de os Estados-Membros elaborarem relatórios anuais 
de desempenho. Os Estados-Membros e as administrações regionais não estão em condições 
de recolherem os dados necessários para apresentar um relatório por ano. A apresentação de 
relatórios todos os dois ou três anos seria mais viável e permitiria assegurar a exatidão e a 
fiabilidade dos relatórios.

Alteração 938
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. Em conformidade com o 
artigo 36.º, n.º 6, do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório anual
de desempenho o mais tardar um mês antes 
da reunião anual de avaliação. O primeiro 
relatório deve ser apresentado em 2023 e o 
último em 2029.

1. Em conformidade com o 
artigo 36.º, n.º 6, do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns], os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório de 
desempenho de dois em dois anos, o mais 
tardar um mês antes da reunião bianual de 
avaliação. O primeiro relatório deve ser 
apresentado em 2023, os seguintes em 
2025 e 2027 e o último em 2029.

Or. en

Justificação

Não posso concordar com a obrigação de os Estados-Membros elaborarem relatórios anuais 
de desempenho. Os Estados-Membros e as administrações regionais não estão em condições 
de recolherem os dados necessários para apresentar um relatório por ano. A apresentação de 
relatórios todos os dois ou três anos seria mais viável e permitiria assegurar a exatidão e a 
fiabilidade dos relatórios.

Alteração 939
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório a que se refere o n.º 1 
deve ser examinado durante a reunião 
anual de avaliação, em conformidade com 
o artigo 36.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns].

3. O relatório a que se refere o n.º 1 
deve ser examinado durante a reunião 
bianual de avaliação, em conformidade 
com o artigo 36.º do Regulamento (UE) 
[regulamento que estabelece disposições 
comuns].

Or. en

Justificação

Não posso concordar com a obrigação de os Estados-Membros elaborarem relatórios anuais 
de desempenho. Os Estados-Membros e as administrações regionais não estão em condições 
de recolherem os dados necessários para apresentar um relatório por ano. A apresentação de 
relatórios todos os dois ou três anos seria mais viável e permitiria assegurar a exatidão e a 
fiabilidade dos relatórios.
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Alteração 940
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
publicar o relatório a que se refere o n.º 1 
na língua original e numa das línguas de 
trabalho da Comissão Europeia.

Or. en

Justificação

Os relatórios anuais de desempenho dos Estados-Membros sobre a aplicação do 
Regulamento FEAMP pós-2020 devem ser publicados sistematicamente no sítio Web da 
Comissão Europeia, em conformidade com as obrigações previstas no Regulamento Aarhus 
no tocante à transparência e à participação da sociedade civil no processo de tomada de 
decisão.

Alteração 941
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os relatórios a que se refere o n.º 1 
devem ser publicados sistematicamente no 
sítio Web da Comissão Europeia.

Or. en

Justificação

O FEAMP pós-2020 deveria prever a obrigação de os Estados-Membros e a Comissão 
Europeia reunirem exemplos de boas práticas de operações financiadas e publicarem esses 
exemplos nos respetivos sítios Web, de modo a facilitar e incentivar o aprofundamento das 
boas práticas.

Alteração 942
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Cada Estado-Membro e a 
Comissão devem publicar relatórios sobre 
as boas práticas nos respetivos sítios Web.

Or. en

Justificação

O FEAMP pós-2020 deveria prever a obrigação de os Estados-Membros e a Comissão 
Europeia reunirem exemplos de boas práticas de operações financiadas e publicarem esses 
exemplos nos respetivos sítios Web, de modo a facilitar e incentivar o aprofundamento das 
boas práticas.

Alteração 943
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve adotar atos de 
execução que estabeleçam as regras de 
apresentação do relatório a que se refere o 
n.º 1. Esses atos de execução são adotados 
pelo procedimento consultivo a que se 
refere o artigo 53.º, n.º 2.

4. A Comissão deve adotar atos de 
execução que estabeleçam as regras de 
apresentação do relatório a que se refere o 
n.º 1. Esses atos de execução são adotados 
pelo procedimento de gestão a que se 
refere o artigo 53.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Os aspetos que se enquadram nos poderes executivos da Comissão, tais como os requisitos 
formais e as especificações sobre o conteúdo dos relatórios de desempenho dos Estados-
Membros, são de tal importância que implicam uma intervenção substancial dos Estados-
Membros. O procedimento consultivo não prevê essa abordagem, mas é necessário 
estabelecer o procedimento do comité de gestão.

Alteração 944
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão publica todos os 
documentos pertinentes relativos à adoção 
dos atos de execução a que se refere o 
n.º 7.

Or. en

Justificação

Por motivos de transparência, o FEAMP pós-2020 deveria prever a publicação de todos os 
documentos pertinentes relativos à sua execução no sítio Web da Comissão.

Alteração 945
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 40 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O FEAMP deve apoiar a execução da PCP 
mediante:

O FEAMPA deve apoiar a execução da 
PCP mediante:

Or. en

Alteração 946
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 40 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A inclusão, tanto quanto possível, 
dos fundos do programa de investigação e 
desenvolvimento Horizonte Europa, a fim 
de apoiar e incentivar atividades de 
investigação e desenvolvimento e 
inovação nos setores da pesca e da 
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aquicultura;

Or. en

Justificação

A proposta legislativa apresenta uma grave lacuna ao não prever a repartição pelo setor 
aquícola dos recursos de investigação e desenvolvimento da UE. É necessária uma 
substituição. Efetivamente, cumpre frisar que os recursos do futuro programa de investigação 
e desenvolvimento da UE Horizonte Europa devem ser, o mais possível, disponibilizados aos 
pescadores e aos aquicultores.

Alteração 947
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP deve apoiar a promoção 
de mares limpos e sãos, nomeadamente 
através de ações destinadas a apoiar a 
aplicação da Diretiva 2008/56/CE e a 
assegurar a coerência com a consecução de
um bom estado ambiental, nos termos do 
artigo 2.º, n.º 5, alínea j), do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013, e a aplicação da 
estratégia europeia para os plásticos na 
economia circular.

1. O FEAMPA deve apoiar a 
promoção de mares limpos e sãos, 
nomeadamente através de ações destinadas 
a apoiar a aplicação da Diretiva 
2008/56/CE e a assegurar a coerência com 
a consecução de um bom estado ambiental, 
nos termos do artigo 2.º, n.º 5, alínea j), do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013, e a 
aplicação da estratégia europeia para os 
plásticos na economia circular.

Or. en

Alteração 948
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Título 3 – capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Prioridade 2: Contribuir para a segurança 
alimentar da União através de uma 
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis

Prioridade 2: Contribuir para a segurança 
alimentar da União
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Or. es

Alteração 949
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Título III – capítulo II – título

Texto da Comissão Alteração

Prioridade 2: Contribuir para a segurança 
alimentar da União através de uma 
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis

Prioridade 2: Contribuir para a segurança 
alimentar da União através de uma pesca,
aquicultura e mercados competitivos e 
sustentáveis

Or. en

Alteração 950
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 42 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FEAMP deve apoiar o aperfeiçoamento 
e a divulgação pela Comissão do 
conhecimento e compreensão do mercado 
dos produtos da pesca e da aquicultura, em 
conformidade com o artigo 42.º do 
Regulamento (UE) n.º 1379/2013.

O FEAMP deve apoiar o aperfeiçoamento 
e a divulgação pela Comissão do 
conhecimento e compreensão do mercado 
dos produtos da pesca e da aquicultura, em 
conformidade com o artigo 42.º do 
Regulamento (UE) n.º 1379/2013. O 
FEAMP pode apoiar também a promoção 
das marcas de qualidade previstas no 
Regulamento (UE) n.º 1151/29012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo aos regimes de qualidade dos 
produtos agrícolas e dos géneros 
alimentícios, no que diz respeito aos 
produtos do mar.

Or. es

Alteração 951
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Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 42 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FEAMP deve apoiar o aperfeiçoamento 
e a divulgação pela Comissão do 
conhecimento e compreensão do mercado 
dos produtos da pesca e da aquicultura, em 
conformidade com o artigo 42.º do 
Regulamento (UE) n.º 1379/2013.

O FEAMPA deve apoiar o 
aperfeiçoamento e a divulgação pela 
Comissão do conhecimento e compreensão 
do mercado dos produtos da pesca e da 
aquicultura, em conformidade com o artigo 
42.º do Regulamento (UE) n.º 1379/2013.

Or. en

Alteração 952
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 42 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FEAMP deve apoiar o aperfeiçoamento 
e a divulgação pela Comissão do 
conhecimento e compreensão do mercado 
dos produtos da pesca e da aquicultura, 
em conformidade com o artigo 42.º do 
Regulamento (UE) n.º 1379/2013.

O FEAMP deve apoiar o aperfeiçoamento 
e a divulgação pela Comissão do 
conhecimento e compreensão do mercado 
dos produtos da pesca, em conformidade 
com o artigo 42.º do Regulamento (UE) n.º 
1379/2013.

Or. es

Alteração 953
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Título 3 – capítulo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Prioridade 3: Permitir as condições 
adequadas a uma economia azul 
sustentável e fomentar um ambiente 
marinho saudável para a prosperidade das 
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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 954
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Título III – capítulo III – título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 955
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Título 3 – capítulo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Prioridade 3: Fomentar a prosperidade das 
comunidades costeiras

Or. es
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Alteração 956
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Título III – capítulo III – título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 957
Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Título III – capítulo III – título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 958
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Política marítima e desenvolvimento da 
economia azul sustentável

Política marítima

Or. es
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Alteração 959
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Política marítima e desenvolvimento da 
economia azul sustentável

Política marítima e desenvolvimento da 
economia azul sustentável dentro de 
limites ecológicos

Or. en

Alteração 960
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º Política marítima e 
desenvolvimento da economia azul 
sustentável

Artigo 43.º Política marítima e 
desenvolvimento da economia azul 
sustentável no mar e nas águas doces

Or. en

Alteração 961
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O FEAMP deve apoiar a execução da 
política marítima, mediante:

O FEAMPA deve apoiar a execução da 
política marítima e o desenvolvimento da 
economia azul sustentável, mediante:

Or. en

Alteração 962
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Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A promoção de uma pesca
sustentável, hipocarbónica e resiliente às 
alterações climáticas;

Or. es

Alteração 963
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A promoção de uma economia azul 
sustentável, hipocarbónica e resiliente às 
alterações climáticas que assegure o bem-
estar humano e ecológico;

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 964
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

sustentável, hipocarbónica e resiliente às 
alterações climáticas que se desenvolva 
dentro de limites ecológicos;

Or. en

Alteração 965
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) A promoção de uma economia azul 
sustentável, hipocarbónica e resiliente às 
alterações climáticas no mar e nas águas 
doces;

Or. en

Justificação

O apoio à aquicultura de água doce não deve ser negligenciado pelas medidas de proteção 
ambiental.

Alteração 966
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A recuperação, proteção e 
manutenção da diversidade, 
produtividade, resiliência e valor 
intrínseco dos sistemas marinhos;

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 
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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 967
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A promoção de um consumo e 
produção responsáveis, as tecnologias 
limpas, as energias renováveis e os fluxos 
circulares dos materiais;

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 968
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O reforço da transferência e da 
integração da investigação, da inovação e 
da tecnologia na economia azul 
sustentável, incluindo a Rede Europeia de 
Observação e de Dados do Meio Marinho 
(EMODnet);

(c) O reforço da transferência e da 
integração da investigação, da inovação e 
da tecnologia na economia azul 
sustentável, incluindo a Rede Europeia de 
Observação e de Dados do Meio Marinho 
(EMODnet), para assegurar que a 
tecnologia e os progressos em matéria de 
eficiência não sejam ultrapassados pelo 
crescimento, colocando a tónica em 
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atividades económicas sustentáveis que 
respondam às necessidades das gerações 
atuais e futuras e que desenvolvam as 
capacidades e os instrumentos necessários 
à transição para uma economia circular, 
em conformidade com a Estratégia 
Europeia para os Plásticos na Economia 
Circular;

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 969
Norbert Erdős, Barbara Matera

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O reforço da transferência e da 
integração da investigação, da inovação e 
da tecnologia na economia azul 
sustentável, incluindo a Rede Europeia de 
Observação e de Dados do Meio Marinho 
(EMODnet);

c) O reforço da transferência e da 
integração da investigação, da inovação e 
da tecnologia na economia azul 
sustentável, incluindo a Rede Europeia de 
Observação e de Dados do Meio Marinho 
(EMODnet), bem como outras redes de 
dados que abranjam as águas doces;

Or. en

Justificação

É igualmente necessário alargar a recolha de dados às águas doces.

Alteração 970
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
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Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) O melhoramento das competências 
marítimas, da literacia oceânica e da 
partilha de dados socioeconómicos sobre o 
setor das pescas e sobre o impacto de 
outras atividades económicas existentes 
no mar, como o transporte marítimo, as 
explorações petrolíferas, a mineração no 
fundo do mar ou o turismo, bem como um 
melhor conhecimento das repercussões 
das importações na situação 
socioeconómica do setor das pescas a 
nível local;

Or. es

Alteração 971
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

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 972
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 973
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O apoio à aquicultura de água doce não deve ser negligenciado pelas medidas de proteção 
ambiental.

Alteração 974
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O desenvolvimento de reservas de 
projetos e de instrumentos de 

Suprimido
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financiamento inovadores.

Or. es

Alteração 975
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Artigo 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º-A

Decisões de investimento na economia 
azul

As decisões de investimento no âmbito da 
economia azul sustentável devem apoiar-
se no melhor aconselhamento científico 
disponível, de forma a evitar efeitos 
nocivos para o ambiente que ponham em 
risco a sustentabilidade a longo prazo. 
Caso não existam informações ou 
conhecimentos adequados, deve adotar-se 
a abordagem precaucionária, tanto no 
setor público como no setor privado, já 
que podem ser executadas ações com 
potenciais efeitos nefastos.

Or. es

Justificação

O princípio da precaução é um dos pilares do Tratado UE, da Declaração do Rio e de outros 
acordos internacionais e convenções para a proteção do ambiente marinho.

Alteração 976
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 44 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FEAMP deve apoiar a promoção da 
segurança e vigilância marítimas, 

O FEAMP deve apoiar a promoção da 
segurança e vigilância marítimas contra as 
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nomeadamente através da partilha de 
dados, da cooperação entre agências e a 
guarda costeira e da luta contra as 
atividades criminosas e ilícitas no mar.

atividades criminosas e ilícitas no mar.

Or. es

Alteração 977
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O FEAMP deve apoiar a promoção da 
segurança e vigilância marítimas, 
nomeadamente através da partilha de 
dados, da cooperação entre agências e a
guarda costeira e da luta contra as 
atividades criminosas e ilícitas no mar.

O FEAMP deve apoiar a promoção da 
segurança e vigilância marítimas, 
nomeadamente através da capacitação dos 
serviços públicos nacionais de guarda 
costeira, apoiando a melhoria de meios 
humanos e materiais, da capacidade de
partilha de dados, da cooperação entre 
agências e da luta contra as atividades 
criminosas e ilícitas no mar.

Or. pt

Alteração 978
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 44 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FEAMP deve apoiar a promoção da 
segurança e vigilância marítimas, 
nomeadamente através da partilha de 
dados, da cooperação entre agências e a 
guarda costeira e da luta contra as 
atividades criminosas e ilícitas no mar.

O FEAMPA deve apoiar a promoção da 
segurança e vigilância marítimas, 
nomeadamente através da partilha de 
dados, da cooperação entre agências e a 
guarda costeira e da luta contra as 
atividades criminosas e ilícitas no mar.

Or. en

Alteração 979
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Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 45 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O FEAMP deve apoiar a execução da 
política da governação internacional dos 
oceanos, mediante:

O FEAMPA deve apoiar a execução da 
política da governação internacional dos 
oceanos, mediante:

Or. en

Alteração 980
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Proposta de regulamento
Artigo 45 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A execução de acordos, medidas e 
instrumentos internacionais pertinentes 
para prevenir, impedir e eliminar a pesca 
ilegal, não declarada e não 
regulamentada;

e) A execução de acordos, medidas e 
instrumentos internacionais pertinentes 
para prevenir, impedir e eliminar a pesca 
INN e de medidas e instrumentos para 
minimizar o impacto no meio marinho, 
especialmente as capturas acidentais de 
aves marinhas, mamíferos marinhos e 
tartarugas marinhas;

Or. en

Alteração 981
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode conceder 
financiamento em qualquer uma das 
formas previstas no Regulamento (UE) 
[regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 

1. O FEAMPA pode conceder 
financiamento em qualquer uma das 
formas previstas no Regulamento (UE) 
[regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
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da União], nomeadamente contratação 
pública nos termos do título VII desse 
regulamento e subvenções nos termos do 
título VIII do mesmo. Pode também prestar 
o financiamento sob a forma de 
instrumentos financeiros no âmbito de 
operações de financiamento misto, a que se 
refere o artigo 47.º.

da União], nomeadamente contratação 
pública nos termos do título VII desse 
regulamento e subvenções nos termos do 
título VIII do mesmo. Pode também prestar 
o financiamento sob a forma de 
instrumentos financeiros no âmbito de 
operações de financiamento misto, a que se 
refere o artigo 47.º.

Or. en

Alteração 982
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 47 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As operações de financiamento misto ao 
abrigo do FEAMP devem ser executadas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) xx/xx [regulamento relativo ao 
InvestEU] e o título X do Regulamento 
(UE) [regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União].

As operações de financiamento misto ao 
abrigo do FEAMP devem ser executadas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) xx/xx [regulamento relativo ao 
InvestEU] e o título X do Regulamento 
(UE) [regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União].
No prazo de quatro meses a contar da 
publicação do presente regulamento no 
Jornal Oficial, a Comissão Europeia 
apresenta aos Estados-Membros um 
conjunto de orientações pormenorizadas 
para a execução das operações de 
financiamento misto nos programas 
operacionais nacionais no âmbito do 
FEAMP, consagrando uma especial 
atenção às operações de financiamento 
misto relativas ao desenvolvimento local 
de base comunitária.

Or. fr

Alteração 983
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de regulamento
Artigo 47 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As operações de financiamento misto ao 
abrigo do FEAMP devem ser executadas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) xx/xx [regulamento relativo ao 
InvestEU] e o título X do Regulamento 
(UE) [regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União].

As operações de financiamento misto ao 
abrigo do FEAMP devem ser executadas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) xx/xx [regulamento relativo ao 
InvestEU] e o título X do Regulamento 
(UE) [regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União]. No prazo de quatro meses a 
contar da data de publicação do presente 
regulamento no Jornal Oficial, a 
Comissão Europeia disponibilizará aos 
Estados-Membros um conjunto de 
orientações pormenorizadas para a 
execução das operações de financiamento 
misto nos programas operacionais 
nacionais do FEAMP, dedicando especial 
atenção às operações de financiamento 
misto no quadro do desenvolvimento local 
de base comunitária.

Or. es

Alteração 984
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 47 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As operações de financiamento misto ao 
abrigo do FEAMP devem ser executadas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) xx/xx [regulamento relativo ao 
InvestEU] e o título X do Regulamento 
(UE) [regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União].

As operações de financiamento misto ao 
abrigo do FEAMPA devem ser executadas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) xx/xx [regulamento relativo ao 
InvestEU] e o título X do Regulamento 
(UE) [regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União].

Or. en

Alteração 985
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Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação intercalar do apoio ao 
abrigo do título III deve realizar-se assim 
que estiverem disponíveis informações 
suficientes acerca da sua execução, mas o 
mais tardar quatro anos após o início da 
execução do apoio.

2. A avaliação intercalar do apoio ao 
abrigo do título III deve realizar-se assim 
que estiverem disponíveis informações 
suficientes acerca da sua execução, mas o 
mais tardar quatro anos após o início da 
execução do apoio. Esta avaliação deve 
assumir a forma de um relatório da 
Comissão e fornecer uma análise 
pormenorizada de todos os aspetos 
específicos da execução.

Or. en

Justificação

Tal como salientado pela Conferência dos Presidentes, a avaliação intercalar, e não apenas 
a avaliação final das medidas, deverá basear-se num relatório suficientemente 
pormenorizado, a fim de permitir uma análise adequada do desempenho do fundo.

Alteração 986
Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve comunicar as 
conclusões das avaliações, acompanhadas 
das suas observações, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões.

4. A Comissão deve comunicar os 
relatórios de avaliação referidos nos n.os 2 
e 3 ao Parlamento Europeu, ao Conselho, 
ao Comité Económico e Social Europeu e 
ao Comité das Regiões.

Or. en

Justificação

Tal como salientado pela Conferência dos Presidentes, a avaliação intercalar, e não apenas 
a avaliação final das medidas, deverá basear-se num relatório suficientemente 
pormenorizado, a fim de permitir uma análise adequada do desempenho do fundo.



AM\1167349PT.docx 171/175 PE629.604v01-00

PT

Alteração 987
Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se for caso disso, a Comissão pode 
propor alterações do presente 
regulamente com base no relatório a que 
se refere o n.º 2.

Or. en

Justificação

Tal como salientado pela Conferência dos Presidentes, a avaliação intercalar, e não apenas 
a avaliação final das medidas, deverá basear-se num relatório suficientemente 
pormenorizado, a fim de permitir uma análise adequada do desempenho do fundo.

Alteração 988
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve realizar ações de 
informação e comunicação sobre o 
FEAMP e as suas ações e resultados. Os 
recursos financeiros afetados ao FEAMP
devem igualmente contribuir para a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que se 
relacionem com as prioridades referidas no 
artigo 4.º.

2. A Comissão deve realizar ações de 
informação e comunicação sobre o 
FEAMP e as suas ações e resultados. Os 
recursos financeiros afetados ao FEAMPA
devem igualmente contribuir para a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que se 
relacionem com as prioridades referidas no 
artigo 4.º.

Or. en

Alteração 989
Isabelle Thomas
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Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Qualquer entidade jurídica criada 
ao abrigo da legislação da União ou 
qualquer organização internacional.

(b) Qualquer entidade jurídica criada 
ao abrigo da legislação da União, 
incluindo as organizações profissionais,
ou qualquer organização internacional.

Or. fr

Alteração 990
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos 
e das Pescas. Este comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho38.

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
do Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos, das Pescas e da Aquicultura. 
Este comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho38.

_________________ _________________

38 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.02.2011, p. 13).

38 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.02.2011, p. 13).

Or. en

Justificação

O fundo deve ser designado «Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da 
Aquicultura» (FEAMPA). A importância da aquicultura tem crescido constantemente tanto à 
escala mundial como na UE, afigurando-se, por isso, conveniente dedicar a este setor um 
capítulo separado quer na política das pescas da UE quer nos fundos.

Alteração 991
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon
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Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos 
e das Pescas. Este comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho38.

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
do Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos, das Pescas e da Aquicultura. 
Este comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho38.

_________________ _________________

38 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.02.2011, p. 13).

38 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.02.2011, p. 13).

Or. en

Justificação

Importa esclarecer que o FEAMP deve abranger o apoio à aquicultura.

Alteração 992
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se remeta para o 
presente número, aplica-se o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

2. Sempre que se remeta para o 
presente número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

Os aspetos que se enquadram nos poderes executivos da Comissão, tais como os requisitos 
formais e as especificações sobre o conteúdo dos relatórios de desempenho dos Estados-
Membros, são de tal importância que implicam uma intervenção substancial dos Estados-
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Membros. O procedimento consultivo não prevê essa abordagem, mas é necessário 
estabelecer o procedimento do comité de gestão.

Alteração 993
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Proposta de regulamento
Artigo 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º-A

Revisão do POSEI e regiões 
ultraperiféricas

Antes do final de 2023, a Comissão 
apresenta um relatório sobre a aplicação 
de todas as disposições do presente 
regulamento que digam especificamente 
respeito às regiões ultraperiféricas, 
fazendo-o acompanhar de propostas 
adequadas. A Comissão estuda a 
possibilidade de instituir um Programa de 
Opções Específicas para fazer face ao 
Afastamento e à Insularidade (POSEI) 
para os assuntos marítimas e da pesca.

Or. en

Alteração 994
Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Anexo V – título intercalar 1

Texto da Comissão Alteração

RECURSOS GLOBAIS, POR ESTADO-
MEMBRO, DO FUNDO EUROPEU DOS 
ASSUNTOS MARÍTIMOS E DAS 
PESCAS PARA O PERÍODO 2021-2027

RECURSOS GLOBAIS, POR ESTADO-
MEMBRO, DO FUNDO EUROPEU DOS 
ASSUNTOS MARÍTIMOS, DAS 
PESCAS E DA AQUICULTURA PARA 
O PERÍODO 2021-2027

Or. en
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Justificação

Importa esclarecer que o FEAMP deve abranger o apoio à aquicultura.
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