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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato,)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.



PR\1162788PT.docx 3/68 PE625.439v02-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU..................5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................64



PE625.439v02-00 4/68 PR\1162788PT.docx

PT



PR\1162788PT.docx 5/68 PE625.439v02-00

PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e que revoga o Regulamento (UE) 
n.º 508/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho 
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2018)0390),

– Tendo em conta os artigos 294.º, n.º 2, 42.°, 43.°, n.º 2, 91.° , n.º 1, 100.°, n.º 2, 173.°, 
n.º 3, 175.°, 188.°, 192.°, n.º 1, 194.°, n.º 2, 195.°, n.º 2, e 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C8-0270/2018),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta a notificação oficial, emitida em 29 de março de 2017 pelo Governo do 
Reino Unido, nos termos do artigo 50.º do Tratado da União Europeia, da sua intenção 
de sair da União Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de … 20181,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 16 de maio de 20182,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas e os pareceres da Comissão dos 
Orçamentos, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e 
da Comissão do Desenvolvimento Regional (A8-0000/2018),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C […], de […], p. […].
2 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os tipos de financiamento e os 
métodos de execução no âmbito do 
presente regulamento deverão ser 
escolhidos em função da sua capacidade 
para concretizar as prioridades definidas 
para as ações e apresentar resultados, tendo 
em conta, nomeadamente, os custos dos 
controlos, a carga administrativa e o risco 
previsível de incumprimento. Tal deverá 
incluir a ponderação da utilização de 
montantes únicos, taxas fixas e custos 
unitários, bem como do financiamento não 
associado aos custos, como previsto no 
artigo 125.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
[regulamento relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União].

(7) Os tipos de financiamento e os 
métodos de execução no âmbito do 
presente regulamento deverão ser 
escolhidos em função da sua capacidade 
para concretizar as prioridades definidas 
para as ações e apresentar resultados, tendo 
em conta, nomeadamente, os custos dos 
controlos, a carga administrativa e o risco 
de incumprimento. Tal deverá incluir a 
ponderação da utilização de montantes 
únicos, taxas fixas e custos unitários, bem 
como do financiamento não associado aos 
custos, como previsto no artigo 125.º, n.º 1, 
do Regulamento (UE) [regulamento 
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União].

Or. en

Justificação

O texto da Comissão implica que o incumprimento é sempre previsto.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Nos termos do quadro financeiro 
plurianual estabelecido no Regulamento 
(UE) xx/xx6, o orçamento da União deverá 
continuar a apoiar as políticas das pescas e 
marítima. O orçamento do FEAMP deverá 
ascender, a preços correntes, a 6 140 000 
000 EUR. Os recursos do FEAMP deverão 
ser divididos entre gestão partilhada, direta 
e indireta. Ao apoio em regime de gestão 
partilhada deverão ser afetados 5 311 000 

(8) Nos termos do quadro financeiro 
plurianual estabelecido no Regulamento 
(UE) xx/xx6, o orçamento da União deverá 
continuar a apoiar as políticas das pescas e 
marítima. O orçamento do FEAMP deve 
ser mantido ao mesmo nível do orçamento 
para o período 2014-2020. Deverá 
ascender, a preços correntes, a 6 400 000 
000 EUR. Os recursos do FEAMP deverão 
ser divididos entre gestão partilhada, direta 
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000 EUR e ao apoio em regime de gestão 
direta e indireta 829 000 000 EUR. A fim 
de assegurar estabilidade, em especial no 
respeitante à realização dos objetivos da 
PCP, a definição das dotações nacionais 
em regime de gestão partilhada para o 
período de programação 2021-2027 deverá 
basear-se nas quotas-partes do FEAMP 
para 2014-2020. Deverão ser reservados 
montantes específicos para as regiões 
ultraperiféricas, o controlo e execução e a 
recolha e tratamento de dados para a gestão 
das pescas e para fins científicos e os 
montantes destinados à cessação definitiva 
e extraordinária das atividades de pesca 
deverão ser sujeitos a limites máximos.

e indireta. Ao apoio em regime de gestão 
partilhada deverão ser afetados 90 % do 
orçamento global do FEAMP (5 760 000 
000 EUR) e ao apoio em regime de gestão 
direta e indireta 10 % (640 000 000 EUR). 
A fim de assegurar estabilidade, em 
especial no respeitante à realização dos 
objetivos da PCP, a definição das dotações 
nacionais em regime de gestão partilhada 
para o período de programação 2021-2027 
deverá basear-se nas quotas-partes do 
FEAMP para 2014-2020. Deverão ser 
reservados montantes específicos para as 
regiões ultraperiféricas, o controlo e 
execução e a recolha e tratamento de dados 
para a gestão das pescas e para fins 
científicos e os montantes destinados à 
cessação definitiva e temporária das 
atividades de pesca deverão ser sujeitos a 
limites máximos.

__________________ __________________

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

Or. en

Justificação

O financiamento público é mais do que nunca necessário para fazer face a futuros desafios, 
como a obrigação de desembarcar, as consequências do Brexit, os níveis MSY até 2020, a 
reestruturação da frota, o envelhecimento da frota e a escassez de mão-de-obra. É, por 
conseguinte, fundamental dispor de um fundo ambicioso para as pescas, com, pelo menos, 
uma dotação orçamental igual à atual. Devem, por conseguinte, ser mantidos o orçamento do 
anterior fundo, bem como a mesma quota atribuída no âmbito da gestão partilhada.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O FEAMP deverá articular-se em 
torno de quatro prioridades: fomentar 
pescas sustentáveis e a conservação dos 
recursos biológicos marinhos; contribuir 
para a segurança alimentar da União 
através de uma aquicultura e mercados 

(10) O FEAMP deverá articular-se em 
torno de quatro prioridades: fomentar 
pescas sustentáveis, com vista à obtenção 
de benefícios económicos, sociais e 
ambientais; contribuir para a segurança 
alimentar da União através de umas 



PE625.439v02-00 8/68 PR\1162788PT.docx

PT

competitivos e sustentáveis; permitir o 
desenvolvimento de uma economia azul 
sustentável e fomentar a prosperidade das 
comunidades costeiras; reforçar a 
governação internacional dos oceanos e 
assegurar oceanos e mares seguros, limpos 
e geridos de forma sustentável. Estas 
prioridades deverão ser concretizadas no 
quadro da gestão partilhada, da gestão 
direta e da gestão indireta.

pescas, aquicultura e mercados 
competitivos e sustentáveis; permitir o 
desenvolvimento de uma economia azul 
sustentável e fomentar a prosperidade das 
comunidades costeiras; reforçar a 
governação internacional dos oceanos e 
assegurar oceanos e mares seguros, limpos 
e geridos de forma sustentável. Estas 
prioridades deverão ser concretizadas no 
quadro da gestão partilhada, da gestão 
direta e da gestão indireta.

Or. en

Justificação

Uma das prioridades da proposta da Comissão para o FEAMP é a contribuição para a 
segurança alimentar na União. Tanto a pesca como a aquicultura contribuem para a 
segurança alimentar na Europa, o que deve ser reconhecido e continuar a ser promovido. No 
quadro desta prioridade, a UE deve propiciar as condições para tornar os setores da pesca e 
da aquicultura economicamente viáveis e competitivos.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

porém, necessário estabelecer uma lista de 
operações inelegíveis, de modo a evitar 
impactos negativos para a conservação das 
pescas, por exemplo uma proibição geral 
dos investimentos destinados a aumentar a 
capacidade de pesca. Além disso, os 
investimentos e as compensações para a 
frota deverão ser estritamente subordinados 
à sua compatibilidade com os objetivos da 
PCP.

Or. en

Justificação

Não é claro que todos os «domínios de apoio» sejam mencionados no âmbito de cada uma 
das quatro prioridades do FEAMP. O FEAMP deverá poder apoiar medidas que sejam 
abrangidas por uma (ou mais) destas prioridades.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O FEAMP deve contribuir para os objetivos ambientais da UE, mas não para objetivos de 
qualquer natureza. Estes têm de estar relacionados com a pesca e a aquicultura.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Deve ser comprovada a falta de conformidade para a interrupção provisória dos prazos de 
pagamento.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 23
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Texto da Comissão Alteração

(23) O controlo das pescas é crucial para 
a execução da PCP. Por conseguinte, o 
FEAMP deverá apoiar, em regime de 
gestão partilhada, o desenvolvimento e a 
aplicação do regime de controlo das pescas 
da União, como especificado no 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho («Regulamento Controlo»)8. 
Certas obrigações previstas na revisão do 
Regulamento Controlo justificam um 
apoio específico do FEAMP, a saber, os 
sistemas obrigatórios de localização dos 
navios e de transmissão eletrónica de 
dados no caso dos navios da pequena 
pesca costeira, os sistemas obrigatórios de 
monitorização eletrónica à distância e os 
aparelhos de medição e registo contínuos 
obrigatórios da potência do motor de 
propulsão. Além disso, os investimentos 
pelos Estados-Membros em meios de 
controlo poderão também ser utilizados 
para fins de vigilância marítima e de 
cooperação no domínio das funções de 
guarda costeira.

(23) O controlo das pescas é crucial para 
a execução da PCP. Por conseguinte, o 
FEAMP deverá apoiar, em regime de 
gestão partilhada, o desenvolvimento e a 
aplicação do regime de controlo das pescas 
da União, como especificado no 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho («Regulamento Controlo»)8. 
Além disso, os investimentos pelos 
Estados-Membros em meios de controlo 
poderão também ser utilizados para fins de 
vigilância marítima e de cooperação no 
domínio das funções de guarda costeira.

__________________ __________________

8 Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho, de 20 de novembro de 2009, que 
institui um regime da União de controlo a 
fim de assegurar o cumprimento das regras 
da política comum das pescas, altera os 
Regulamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 
2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 
768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º 
2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 
509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 
1098/2007, (CE) n.º 1300/2008, (CE) n.º 
1342/2008, e revoga os Regulamentos 
(CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 e 
(CE) n.º 1966/2006 (JO L 343 de 
22.12.2009, p. 1).

8 Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho, de 20 de novembro de 2009, que 
institui um regime da União de controlo a 
fim de assegurar o cumprimento das regras 
da política comum das pescas, altera os 
Regulamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 
2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 
768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º 
2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 
509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 
1098/2007, (CE) n.º 1300/2008, (CE) n.º 
1342/2008, e revoga os Regulamentos 
(CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 e 
(CE) n.º 1966/2006 (JO L 343 de 
22.12.2009, p. 1).

Or. en
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Justificação

A revisão do regulamento de controlo não foi concluída. Por conseguinte, deve ser evitada 
qualquer referência a disposições não acordadas pelos colegisladores.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Dados os desafios que se colocam à 
realização dos objetivos de conservação da 
PCP, deverá ser possível para o FEAMP 
apoiar ações de gestão das pescas e das 
frotas de pesca. Neste contexto, o apoio à 
adaptação da frota continua por vezes a ser 
necessário para certos segmentos da frota e 
bacias marítimas. Esse apoio deverá ser 
estritamente orientado para a conservação e 
a exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos e para a obtenção de 
um equilíbrio entre a capacidade de pesca e 
as possibilidades de pesca disponíveis. Por 
conseguinte, o FEAMP deverá poder 
apoiar a cessação definitiva das atividades 
de pesca nos segmentos da frota em que a 
capacidade de pesca não está em equilíbrio 
com as possibilidades de pesca disponíveis. 
Tal apoio deverá constituir um instrumento 
dos planos de ação para o ajustamento dos 
segmentos da frota nos quais foi 
identificada uma sobrecapacidade 
estrutural, como disposto no artigo 22.º, n.º 
4, do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
deverá ser executado através da demolição 
dos navios de pesca ou através do seu abate 
e adaptação para outras atividades. Se essa 
adaptação levar a um aumento da pressão 
da pesca recreativa no ecossistema 
marinho, o apoio só deverá ser concedido 
se for conforme com a PCP e os objetivos 
dos planos plurianuais pertinentes. Para 
que a adaptação estrutural da frota seja 
consentânea com os objetivos de 
conservação, o apoio à cessação definitiva 
das atividades de pesca deverá estar 

(26) Dados os desafios que se colocam à 
realização dos objetivos da PCP, deverá ser 
possível para o FEAMP apoiar ações de 
gestão das pescas e das frotas de pesca. 
Neste contexto, o apoio à adaptação da 
frota continua por vezes a ser necessário 
para certos segmentos da frota e bacias 
marítimas. Esse apoio deverá ser 
estritamente orientado para a conservação e 
a exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos e para a obtenção de 
um equilíbrio entre a capacidade de pesca e 
as possibilidades de pesca disponíveis. Por 
conseguinte, o FEAMP deverá poder 
apoiar a cessação definitiva das atividades 
de pesca nos segmentos da frota em que a 
capacidade de pesca não está em equilíbrio 
com as possibilidades de pesca disponíveis. 
Tal apoio deverá constituir um instrumento 
dos planos de ação para o ajustamento dos 
segmentos da frota nos quais foi 
identificada uma sobrecapacidade 
estrutural, como disposto no artigo 22.º, n.º 
4, do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e 
deverá ser executado através da demolição 
dos navios de pesca ou através do seu abate 
e adaptação para outras atividades. Se essa 
adaptação levar a um aumento da pressão 
da pesca recreativa no ecossistema 
marinho, o apoio só deverá ser concedido 
se for conforme com a PCP e os objetivos 
dos planos plurianuais pertinentes. No 
quadro desse mecanismo, os Estados-
Membros serão reembolsados pela 
Comissão pela cessação definitiva das 
atividades de pesca com base nos custos 
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estritamente subordinado e ligado à 
obtenção de resultados. Por conseguinte, 
deverá ser aplicado unicamente sob a 
forma de financiamento não associado 
aos custos, como previsto no Regulamento 
(UE) [regulamento que estabelece 
disposições comuns]. No quadro desse 
mecanismo, deverá ser com base no 
cumprimento de condições e na obtenção 
de resultados, e não com base nos custos 
reais suportados, que os Estados-Membros 
serão reembolsados pela Comissão pela 
cessação definitiva das atividades de pesca.
Para o efeito, a Comissão deverá 
estabelecer, através de um ato delegado, 
tais condições, que deverão prender-se 
com a realização dos objetivos de 
conservação da PCP.

reais suportados.

Or. en

Justificação

Entre os objetivos da PCP não figuram apenas a conservação dos recursos haliêuticos e dos 
ecossistemas, mas também objetivos de natureza económica e social. A parte do parágrafo 
suprimida criaria uma incerteza jurídica suscetível de dissuadir os Estados-Membros de 
solicitarem apoio para esta ação.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Dado o elevado grau de 
imprevisibilidade das atividades de pesca, 
circunstâncias excecionais podem causar 
perdas económicas significativas para os 
pescadores. Para atenuar essas 
consequências, deverá ser possível ao 
FEAMP apoiar a compensação pela 
cessação extraordinária das atividades de 
pesca causado pela aplicação de 
determinadas medidas de conservação, isto 
é, planos plurianuais, metas para a 
conservação e a exploração sustentável das 
unidades populacionais, medidas de 

(27) Deverá ser possível ao FEAMP 
apoiar a compensação pela cessação 
temporária das atividades de pesca 
causado pela aplicação de determinadas 
medidas de conservação, isto é, períodos 
de repouso biológico, planos plurianuais, 
metas para a conservação e a exploração 
sustentável das unidades populacionais, 
medidas de adaptação da capacidade de 
pesca dos navios às possibilidades de pesca 
disponíveis e medidas técnicas, pela 
aplicação de medidas de emergência, pela 
interrupção, por motivos de força maior, da 
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adaptação da capacidade de pesca dos 
navios às possibilidades de pesca 
disponíveis e medidas técnicas, pela 
aplicação de medidas de emergência, pela 
interrupção, por motivos de força maior, da 
aplicação de um acordo de parceria no 
domínio da pesca sustentável, por uma 
catástrofe natural ou por um incidente 
ambiental. O apoio só deverá ser 
concedido se o impacto de tais 
circunstâncias nos pescadores for 
significativo, isto é, se as atividades 
comerciais do navio em causa forem 
interrompidas durante pelo menos 90 dias
consecutivos, e se as perdas económicas 
resultantes da cessação ascenderem a 
mais de 30 % do volume médio anual de 
negócios da empresa em causa durante 
um determinado período de tempo. As 
especificidades da pesca da enguia deverão 
ser tidas em consideração aquando do 
estabelecimento das condições de 
concessão deste tipo de apoio.

aplicação ou da não renovação de um 
acordo de parceria no domínio da pesca 
sustentável, por uma catástrofe natural ou 
por um incidente ambiental. As 
especificidades da pesca da enguia deverão 
ser tidas em consideração aquando do 
estabelecimento das condições de 
concessão deste tipo de apoio.

Or. en

Justificação

O apoio à cessação temporária desempenhou um papel essencial na melhoria do estado das 
unidades populacionais, nomeadamente no que diz respeito às épocas de defeso, tendo 
simultaneamente compensado parcialmente os pescadores pela perda de rendimentos. No 
entanto, a medida proposta é demasiado prescritiva e rígida. A Comissão propõe dois novos 
requisitos que não existiam no anterior Regulamento FEAMP. Tal como proposto, a medida 
não permite uma flexibilidade suficiente.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A pequena pesca costeira, exercida 
por navios de pesca de comprimento 
inferior a 12 metros que não utilizam artes 
de pesca rebocadas, representa cerca de 75 
% de todos os navios de pesca registados 
na União e quase metade de todos os 

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

postos de trabalho no setor das pescas. Os 
operadores da pequena pesca costeira estão 
particularmente dependentes de unidades 
populacionais saudáveis, que constituem a 
sua principal fonte de rendimento. Por 
conseguinte, o FEAMP deverá conceder-
lhes um tratamento preferencial, mediante 
uma intensidade de ajuda de 100 %, 
incluindo para operações relativas ao 
controlo e à execução, com o objetivo de 
promover práticas de pesca sustentáveis. 
Além disso, certos domínios de apoio 
deverão ser reservados à pequena pesca em 
segmentos da frota em que haja um 
equilíbrio entre a capacidade de pesca e as 
possibilidades de pesca disponíveis. 
Acresce que os Estados-Membros deverão 
incluir, no seu programa, um plano de ação 
para dar apoio à preservação, promoção e 
desenvolvimento sustentável da pequena 
pesca costeira, que deverá ser monitorizado 
com base em indicadores para os quais 
devem ser fixados objetivos intermédios e 
metas. Além disso, tendo em conta a frota 
de pesca extremamente diversificada entre 
as diferentes bacias marítimas da União, 
os Estados-Membros devem poder adaptar 
a definição de «pequena pesca costeira» 
nos seus programas, tendo devidamente 
em conta o tempo passado no mar, a 
distância da costa, o tipo de arte de pesca 
e as ligações às comunidades locais.

Or. en

Justificação

Os planos de ação nacionais devem prever o apoio à pequena pesca. Definição de pequena 
escala: A FAO define «produtores em pequena escala» como «produtores que operam em 
pequena escala, assim se distinguindo dos produtores industriais. Na realidade, a linha de 
separação entre os produtores em pequena e em grande escala é arbitrária. O que é 
considerado pequena escala num país ou região pode ser considerado grande escala 
noutro.»  Fornecer uma definição de pequena pesca costeira aplicável em todos os Estados-
Membros da União Europeia pode resultar em discriminações, devido às diferentes 
interpretações que os Estados-Membros dão daquilo que constitui a pequena pesca costeira 
no seu contexto nacional.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) As regiões ultraperiféricas, como 
sublinhado na Comunicação da Comissão 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento, de 24 de outubro de 
2017, intitulada «Uma parceria 
estratégica reforçada e renovada com as 
regiões ultraperiféricas da UE», têm 
problemas específicos relacionados com o 
seu afastamento, topografia e clima, como 
referido no artigo 349.º do Tratado, e têm 
também ativos específicos para o 
desenvolvimento de uma economia azul 
sustentável. Por conseguinte, o programa 
dos Estados-Membros em causa deverá 
incluir, relativamente a cada região 
ultraperiférica, um plano de ação para o 
desenvolvimento dos setores da economia 
azul sustentável, incluindo a exploração 
sustentável da pesca e da aquicultura, em 
apoio de cuja execução deve ser reservada 
uma dotação financeira. O FEAMP deverá 
igualmente poder apoiar uma compensação 
pelos custos adicionais suportados pelas 
regiões ultraperiféricas devido à sua 
localização e insularidade. Esse apoio 
deverá ter um limite máximo 
correspondente a uma percentagem da 
dotação financeira global. Por outro lado, a 
taxa de intensidade de ajuda aplicada nas 
regiões ultraperiféricas deverá ser superior 
à aplicada a outras operações.

(29) As regiões ultraperiféricas têm 
problemas específicos relacionados com o 
seu afastamento, topografia e clima, como 
referido no artigo 349.º do Tratado, e têm 
também ativos específicos para o 
desenvolvimento de uma economia azul 
sustentável. Por conseguinte, o programa 
dos Estados-Membros em causa deverá 
incluir, relativamente a cada região 
ultraperiférica, um plano de ação para o 
desenvolvimento dos setores da economia 
azul sustentável, incluindo a exploração 
sustentável da pesca e da aquicultura, em 
apoio de cuja execução deve ser reservada 
uma dotação financeira. O FEAMP deverá 
igualmente poder apoiar uma compensação 
pelos custos adicionais suportados pelas 
regiões ultraperiféricas devido ao seu 
afastamento e insularidade. Os 
ensinamentos retirados do período de 
programação de 2014-2020 requerem 
uma aplicação simplificada da 
compensação do regime de custos 
adicionais no interesse dos beneficiários, 
em conformidade com o objetivo de 
simplificação da Comissão. Os Estados-
Membros devem dispor de maior 
flexibilidade para alterar a sua dotação 
financeira global durante o período 
orçamental. Por outro lado, a taxa de 
intensidade de ajuda aplicada nas regiões 
ultraperiféricas deverá ser superior à 
aplicada a outras operações.

__________________

10 COM(2017) 623

Or. en

Justificação

O artigo 349.º do Tratado prevê a adoção de medidas específicas para as RUP. Estas 
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medidas podem incluir políticas de pescas, auxílios estatais e condições de acesso aos fundos 
estruturais. Devem ser retirados ensinamentos da aplicação da compensação dos custos 
adicionais para o período 2014-2020, de modo a que os beneficiários deste regime essencial 
sejam devidamente compensados a nível dos custos adicionais suportados. Por último, nada 
justifica a limitação da compensação dos custos adicionais.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) A fim de garantir a sobrevivência 
do setor das pescas nas RUP, e em 
conformidade com os princípios de um 
tratamento diferenciado das pequenas 
ilhas e dos territórios mencionado no 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) 14, o FEAMP deve poder, com 
base no artigo 349.º do TFUE, apoiar a 
renovação dos navios de pesca artesanal e 
tradicional das RUP que desembarquem 
as suas capturas nos portos das RUP e 
contribuam para o desenvolvimento 
sustentável local, no intuito de aumentar 
a segurança humana, em consonância 
com as normas de higiene europeias, lutar 
contra a pesca INN e alcançar um nível 
superior de 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); O FEAMP deve poder 
apoiar medidas associadas, tais como a 
construção ou modernização de pequenos 
estaleiros navais dedicados a navios de 
pesca tradicionais e artesanais nas regiões 
ultraperiféricas, a renovação do casco e 
convés ou os estudos.

Or. en
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Justificação

Fundos públicos a atribuir à renovação da pesca artesanal e tradicional, sempre que os 
recursos o permitam. De salientar que, em algumas RUP, a frota é hoje composta por 
embarcações de madeira sem motor, continuando por explorar ao largo da costa abundantes 
recursos haliêuticos (na sua maioria espécies pelágicas).

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 29-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-B) Para atenuar os condicionalismos 
específicos acima mencionados nas 
regiões ultraperiféricas e com base no 
artigo 349.º do TFUE, deverá ser possível 
conceder auxílios estatais ao 
funcionamento do setor de acordo com 
um procedimento simplificado.

Or. en

Justificação

As medidas previstas no artigo 349.º do Tratado podem incluir políticas de pescas, auxílios 
estatais e condições de acesso aos fundos estruturais.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Deverá ser possível ao FEAMP 
apoiar a promoção e o desenvolvimento 
sustentável da aquicultura, incluindo a 
aquicultura de água doce, com vista ao 
cultivo de animais e plantas aquáticas para 
produção de alimentos e de outras matérias 
primas. Alguns Estados-Membros 
continuam a aplicar procedimentos 
administrativos complexos, por exemplo 
no respeitante ao acesso ao espaço e à 
emissão de licenças, o que torna difícil 
para o setor melhorar a imagem e a 

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

no respeitante ao acesso ao espaço e à 
emissão de licenças, o que torna difícil 
para o setor desenvolver, expandir e
melhorar a imagem e a competitividade 
dos produtos aquícolas. O apoio deverá ser 
coerente com os planos estratégicos 
nacionais plurianuais para a aquicultura, 
elaborados com base no Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013. Em especial, deverão ser 
elegíveis para apoio as ações no domínio 
da sustentabilidade ambiental, os 
investimentos produtivos, a inovação, a 
aquisição de competências profissionais, a 
melhoria das condições de trabalho e as 
medidas compensatórias que prestam 
serviços fundamentais de gestão da terra e 
da natureza. Deverão igualmente ser 
elegíveis as medidas de saúde pública, os 
regimes de seguro das populações 
aquícolas e as ações de saúde e bem-estar 
animal. No caso dos investimentos 
produtivos, deverá ser possível a 
concessão de apoio através de subvenções,
instrumentos financeiros e do InvestEU, 
que exercem sobre os mercados um maior 
efeito de alavanca e são, por conseguinte, 
mais aptos a fazer face aos desafios do 
setor do que as subvenções.

Or. en

Justificação

O consumidor não está suficientemente informado sobre o papel, a importância e a situação 
da aquicultura na UE. Temos de impulsionar o desenvolvimento desta atividade sustentável e 
melhorar a sua imagem, nomeadamente através da prestação de apoio financeiro contínuo 
através do FEAMP. Não deve ser excluída a concessão de apoio através de subvenções, uma 
vez que as pequenas e médias empresas não podem facilmente ter acesso a instrumentos 
financeiros.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

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

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

__________________ __________________

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

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

Or. en

Justificação

Por razões de clareza, é importante referir as principais medidas que poderiam ser 
financiadas para melhorar a comercialização da pesca e da aquicultura. Relativamente à 
ajuda à armazenagem, convém ter em conta que a pesca é uma atividade sazonal. É, pois, 
necessário organizar os meios para enfrentar o problema dos excedentes de produção, 
estabilizando uma parte da produção antes de colocar o pescado novamente à venda quando 
as capturas diminuírem.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A indústria transformadora tem um 
papel na disponibilidade e qualidade dos 
produtos da pesca e da aquicultura. O 
FEAMP deverá poder apoiar investimentos 
específicos nesse setor, desde que 
contribuam para a realização dos objetivos 
da OCM. Esse apoio deverá ser concedido 
unicamente através de instrumentos 
financeiros e do InvestEU, e não através 
de subvenções.

(34) A indústria transformadora tem um 
papel na disponibilidade e qualidade dos 
produtos da pesca e da aquicultura. O 
FEAMP deverá poder apoiar investimentos 
específicos nesse setor, desde que 
contribuam para a realização dos objetivos 
da OCM. Este apoio pode ser concedido 
através de subvenções, de instrumentos 
financeiros e do InvestEU.

Or. en

Justificação

Deve ser prestado apoio contínuo, nomeadamente através de subvenções, à indústria de 
transformação, a fim de reforçar a sua competitividade. Não deve ser excluída a concessão 
de apoio através de subvenções, uma vez que as pequenas e médias empresas não podem 
facilmente ter acesso a instrumentos financeiros.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Para além das medidas elegíveis já 
mencionadas, outras áreas relacionadas 
com a pesca e a aquicultura que o 
FEAMP deve poder suportar, incluem: 
serviços de aconselhamento, parcerias 
entre cientistas e pescadores, promoção 
do capital humano, da criação de 
emprego e do diálogo social, 
diversificação e novas formas de 
rendimento, apoio ao arranque de 
atividade para jovens pescadores, 
substituição do motor de um navio, 
fundos mutualistas para fenómenos 
climáticos adversos e incidentes 
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ambientais, sistemas de atribuição de 
possibilidades de pesca, apoio à conceção 
e à execução de medidas de conservação e 
à cooperação regional, medidas de 
limitação do impacto da pesca no meio 
marinho e adaptação da pesca à proteção 
das espécies, inovação ligada à 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos, medidas relacionadas com a 
eficiência energética e a atenuação das 
alterações climáticas, valor acrescentado, 
qualidade dos produtos e utilização das 
capturas indesejadas, investimentos em 
portos de pesca, locais de desembarque, 
lotas e abrigos, medidas relacionadas com 
a pesca interior e a fauna e a flora 
aquáticas interiores, campanhas de 
comunicação destinadas a promover a 
imagem das profissões da pesca e das 
profissões marítimas.

Or. en

Justificação

Para efeitos de clarificação, este considerando contém uma lista indicativa de medidas 
relacionadas com a pesca e a aquicultura que podem ser apoiadas pelo FEAMP.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-A) A Comissão deverá também 
fornecer instrumentos adequados para 
informar a sociedade da realidade da 
pesca e da aquicultura, das 
regulamentações existentes, da 
importância socioeconómica e dos 
benefícios do consumo de peixe e de 
marisco.

Or. en



PR\1162788PT.docx 23/68 PE625.439v02-00

PT

Justificação

A sociedade não está suficientemente informada sobre os benefícios da pesca, a sua dureza e 
os benefícios do consumo de peixe e marisco, pelo que a imagem do setor é frequentemente 
negativa. A Comissão deverá ajudar o setor e os governos a comunicarem corretamente e, em 
última instância, a melhorarem a sua imagem.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

__________________ __________________

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

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

Or. en

Justificação

A FAO define «produtores em pequena escala» como «produtores que operam em pequena 
escala, assim se distinguindo dos produtores industriais. Na realidade, a linha de separação 
entre os produtores em pequena e em grande escala é arbitrária. O que é considerado 
pequena escala num país ou região pode ser considerado grande escala noutro.»  Fornecer 
uma definição de pequena pesca costeira aplicável em todos os Estados-Membros da União 
Europeia pode resultar em discriminações, devido às diferentes interpretações que os 
Estados-Membros dão daquilo que constitui a pequena pesca costeira no seu contexto 
nacional.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) Promover a pesca sustentável , a 
fim de obter benefícios económicos, 
sociais e ambientais;

Or. en

Justificação

As pescas sustentáveis incluem a conservação dos recursos biológicos marinhos.
Subsequentemente, a segunda parte do ponto (1) é um pleonasmo.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) Contribuir para a segurança 
alimentar da União

Or. en

Justificação

Uma das prioridades da proposta da Comissão para o FEAMP é a contribuição para a 
segurança alimentar na União. Tanto a pesca como a aquicultura, bem como os mercados, 
contribuem para a segurança alimentar na Europa, o que deve ser reconhecido e continuar a 
ser promovido. No quadro desta prioridade, a UE deve propiciar as condições para tornar os 
setores e mercados da pesca e da aquicultura economicamente viáveis e competitivos.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Este não é o único domínio para o qual o FEAMP contribui com o seu apoio.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O financiamento público é mais do que nunca necessário para fazer face a futuros desafios, 
como a obrigação de desembarcar, as consequências do Brexit, os níveis MSY até 2020, a 
reestruturação da frota, o envelhecimento da frota e a escassez de mão-de-obra. É, por 
conseguinte, fundamental dispor de um fundo ambicioso para as pescas, com, pelo menos, 
uma dotação orçamental igual à atual. Consequentemente, o orçamento do anterior Fundo 
deve ser mantido.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

orçamento total do FEAMP (5 740 000 
000 EUR, a preços correntes), em 
conformidade com a repartição anual 
estabelecida no anexo V.

Or. en

Justificação

O financiamento público é mais do que nunca necessário para fazer face a futuros desafios, 
como a obrigação de desembarcar, as consequências do Brexit, os níveis MSY até 2020, a 
reestruturação da frota, o envelhecimento da frota e a escassez de mão de obra. É, por 
conseguinte, fundamental dispor de um fundo ambicioso para as pescas, com, pelo menos, 
uma dotação orçamental igual à atual. Por conseguinte, deve ser mantido o orçamento do 
anterior Fundo, bem como a mesma quota atribuída em regime de gestão partilhada e em 
regime de gestão direta.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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:

Suprimido

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

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

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

Or. en

Justificação

Esta disposição é incluída no Capítulo V (novo) dedicado às regiões ultraperiféricas.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Nada justifica a limitação da compensação dos custos adicionais que são regimes destinados 
a compensar os custos adicionais suportados pelos operadores nas regiões ultraperiféricas.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O financiamento público é mais do que nunca necessário para fazer face a futuros desafios, 
como a obrigação de desembarcar, as consequências do Brexit, os níveis MSY até 2020, a 
reestruturação da frota, o envelhecimento da frota e a escassez de mão de obra. É, por 
conseguinte, fundamental dispor de um fundo ambicioso para as pescas, com, pelo menos, 
uma dotação orçamental igual à atual. Por conseguinte, deve ser mantido o orçamento do 
anterior Fundo, bem como a mesma quota atribuída em regime de gestão partilhada e em 
regime de gestão direta.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 9 — n.º 3 — alínea c)



PE625.439v02-00 28/68 PR\1162788PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

(c) Se for caso disso, os planos de ação 
para as regiões ultraperiféricas a que se 
refere o n.º 4.

(c) Se for caso disso, os planos de ação 
para as regiões ultraperiféricas a que se 
refere o artigo 29.º-C.

Or. en

Justificação

A referência à disposição pertinente deve ser adaptada.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(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 referida no artigo 21.º,

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

Or. en
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Justificação

Esta disposição é incluída no Capítulo V (novo) dedicado às regiões ultraperiféricas.

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A necessidade de modernizar ou de renovar as frotas deve igualmente ser considerada na 
avaliação da Comissão.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

(g) A contribuição do programa para o 
equilíbrio entre as considerações 
económicas e sociais e a conservação e a 
restauração dos ecossistemas marinhos;

Or. en

Justificação

O programa não deve ser avaliado apenas pela sua contribuição para a conservação e 
restauração dos ecossistemas marinhos. Devem igualmente ser tidas em conta considerações 
de ordem económica e social.
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Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Cometeram infrações graves, nos 
termos do artigo 42.º do Regulamento (CE) 
n.º 1005/2008 do Conselho28 ou do artigo 
90.º do Regulamento (CE) n.º 1224/2009 
do Conselho ou de outra legislação adotada 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho
no quadro da PCP;

__________________ __________________

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

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

Or. en

Justificação

A referência a outra legislação é vaga e ambígua, o que cria incerteza jurídica. Por 
conseguinte, deve precisar-se que a legislação da UE referida nas infrações graves deve 
estar no âmbito da PCP, como é o caso do Regulamento (CE) n.º 508/2014 em vigor.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Depois de apresentar o pedido, o 
beneficiário deve continuar a cumprir as 
condições de admissibilidade referidas no 
n.º 1 durante todo o período de execução 
da operação.



PR\1162788PT.docx 31/68 PE625.439v02-00

PT

final a esse beneficiário.

Or. en

Justificação

O beneficiário só deve ser responsabilizado antes de se candidatar ao financiamento e 
durante a execução da operação. Esta medida, incluída no anterior FEAMP, é 
desproporcionada, uma vez que aplica uma dupla sanção.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A

Operações elegíveis

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

Or. en

Justificação

Por razões de clareza e de segurança jurídicas para os operadores e os Estados-Membros, o 
princípio segundo o qual «o que não é proibido é permitido» tem de ser explicitamente 
mencionado no texto do regulamento

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) A substituição ou modernização de 
motores principais ou auxiliares, exceto 
nos casos previstos no presente 
regulamento;
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Or. en

Justificação

O FEAMP deverá poder apoiar essas medidas em condições específicas (artigo 16.º).

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A pesca é uma atividade sazonal e os seus rendimentos podem ser incertos, indo além, por 
vezes, das necessidades do mercado. É, pois, necessário que os operadores possam gerir 
excedentes de produção, armazenando parte da produção antes de colocar o pescado 
novamente à venda quando as capturas diminuírem. Para tal, o FEAMP deve continuar a 
apoiar as organizações de produtores que necessitem de um mecanismo de armazenamento 
temporário para os produtos da pesca destinados ao consumo humano.

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

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

(j) Os investimentos a bordo dos 
navios de pesca necessários para cumprir 
os requisitos estabelecidos no direito da 
União ou no direito nacional, incluindo os 
requisitos decorrentes das obrigações da 
União no âmbito das organizações 
regionais de gestão das pescas. Tal não se 
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regionais de gestão das pescas; aplica nos casos em que o presente 
regulamento preveja disposições em 
contrário ou se a legislação da União ou 
nacional levar a custos substanciais para 
os operadores.

Or. en

Justificação

Nenhuma legislação da União ou nacional deverá implicar custos desproporcionados para 
os operadores. Se, no entanto, tal for o caso, o FEAMP deverá apoiar esses custos.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Título II – capítulo II – título

Texto da Comissão Alteração

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

Prioridade 1: Fomentar pescas sustentáveis,
a fim de obter benefícios económicos, 
sociais e ambientais

Or. en

Justificação

As pescas sustentáveis incluem a conservação dos recursos biológicos marinhos. 
Subsequentemente, a segunda parte do título é um pleonasmo.

Alteração 39

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 os 
investimentos supramencionados em 
navios sustentáveis com um comprimento 
de fora a fora inferior a 24 metros, 
sempre que existam fundos disponíveis, 
desde que seja dada prioridade aos 
operadores em pequena escala no 
processo de seleção.
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Or. en

Justificação

Nos casos de determinadas frotas de pesca e desde que haja disponibilidade de fundos, a 
estratégia de modernização e renovação da frota deve ser autorizada a navios sustentáveis de 
menos de 24 metros. Recorde-se que, em média, a frota da UE tem entre 25 e 30 anos. Além 
disso, tendo em conta a estratégia da OMI para a redução das emissões de gases com efeito 
de estufa dos navios, que visa reduzir as emissões anuais totais de gases com efeito de estufa 
em, pelo menos, 50 % até 2050, os navios de maiores dimensões seriam obrigados a mudar 
os seus motores para se adaptarem e cumprirem este objetivo internacional.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 17 – nº 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. en

Justificação

Este é o período estabelecido no artigo 34.º do atual FEAMP.

Alteração 41

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 
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beneficiários devem fornecer à autoridade 
competente a prova da cessação efetiva 
das atividades de pesca. A compensação é 
reembolsada pro rata temporis sempre 
que o pescador retome uma atividade de 
pesca num prazo inferior a dois anos a 
contar da data de apresentação do pedido 
de apoio.

Or. en

Justificação

O Regulamento FEAMP precisa de assegurar que os pescadores beneficiarão igualmente 
deste apoio financeiro e não apenas o armador do navio de pesca. Foi este o caso no atual 
Regulamento FEAMP, artigo 34.º.

Alteração 42

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 
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 
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conservação referidas no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. en

Justificação

Esta proposta da Comissão criaria incerteza jurídica suscetível de dissuadir os Estados-
Membros de solicitarem o apoio para esta ação.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Cessação extraordinária das atividades de 
pesca

Cessação temporária das atividades de 
pesca

Or. en

Justificação

O apoio à cessação temporária desempenhou um papel essencial na melhoria do estado das 
unidades populacionais, nomeadamente no que diz respeito às épocas de defeso, tendo 
simultaneamente compensado parcialmente os pescadores pela perda de rendimentos.

Alteração 44

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. en

Justificação

O apoio à cessação temporária desempenhou um papel essencial na melhoria do estado das 
unidades populacionais, nomeadamente no que diz respeito às épocas de defeso, tendo 
simultaneamente compensado parcialmente os pescadores pela perda de rendimentos.
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Alteração 45

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, 
incluindo períodos de repouso biológico e 
excluindo os TAC e quotas, ou medidas de 
conservação equivalentes adotadas pelas 
organizações regionais de gestão das 
pescas, se se aplicarem à União;

Or. en

Justificação

O atual FEAMP abrange todas as medidas de conservação referidas no artigo 7.º do 
regulamento de base da PCP, incluindo os períodos de repouso biológico e excluindo os TAC 
e quotas. Tal deve ser mantido no novo FEAMP.

Alteração 46

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

Or. en

Justificação

A não renovação de um acordo de parceria no domínio da pesca sustentável pode paralisar 
os operadores, devendo, portanto, o FEAMP apoiar estes casos em regime de cessação 
temporária. A expressão “força maior” criaria incerteza jurídica.

Alteração 47

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

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

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

Or. en

Justificação

Os acidentes no mar são elegíveis no âmbito do atual FEAMP e esta medida deve ser 
mantida.

Alteração 48

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 
anteriores.

Or. en

Justificação

No entanto, a medida proposta é demasiado prescritiva e rígida. A Comissão propõe dois 
novos requisitos que não existiam no anterior Regulamento FEAMP. A medida, na redação 
proposta, não prevê uma flexibilidade suficiente para a candidatura a esta compensação. O 
novo FEAMP deverá pôr de parte os critérios de elegibilidade rigorosos e centrar-se na 
consecução dos objetivos e metas.
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Alteração 49

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 durante 
os dois anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio; ou

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir a coerência com a redação da legislação em vigor.

Alteração 50

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 durante os 
dois anos civis anteriores ao ano de 
apresentação do pedido de apoio.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir a coerência com a redação da legislação em vigor.

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A aquisição e instalação nos navios (a) A aquisição e instalação nos navios 
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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;

dos componentes necessários para os 
sistemas de localização dos navios e de 
transmissão eletrónica de dados utilizados 
para efeitos de controlo, unicamente no 
caso dos navios da pequena pesca costeira;

Or. en

Justificação

O apoio não deve depender do facto de a medida ser ou não obrigatória.

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

(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

Justificação

O apoio não deve depender do facto de a medida ser ou não obrigatória.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 19 – nº 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
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Justificação

O apoio não deve depender do facto de a medida ser ou não obrigatória.

Alteração 54

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 e a utilização de dados para a gestão 
das pescas e da aquicultura 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

Justificação

O FEAMP deve igualmente apoiar a recolha de dados na aquicultura.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º Suprimido

Compensação dos custos adicionais para 
os produtos da pesca e da aquicultura nas 

regiões ultraperiféricas

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 
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artigo 6.º, n.º 2.

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.

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 Conselho31;

(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 suplementares resultantes das 
desvantagens específicas das regiões em 
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causa; e

(b) Qualquer outro tipo de 
intervenção pública que afete o nível dos 
custos suplementares.

7. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 126.o, que estabeleçam os critérios 
para o cálculo dos custos suplementares 
resultantes das desvantagens específicas 
das regiões em causa.

__________________

31 Decisão (UE) 2015/1565 do Conselho, 
de 14 de setembro de 2015, respeitante à 
aprovação, em nome da União Europeia, 
da declaração relativa à concessão de 
possibilidades de pesca em águas da UE 
aos navios de pesca que arvoram pavilhão 
da República Bolivariana da Venezuela 
na zona económica exclusiva ao largo da 
costa do departamento francês da Guiana 
(JO L 244 de 14.09.2015, p. 55).

Or. en

Justificação

Esta disposição é transferida para o (novo) capítulo V consagrado às regiões 
ultraperiféricas.

Alteração 56

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 da pesca artesanal nas regiões 
ultraperiféricas, de dispositivos 
tradicionais de concentração de peixes 
fundeados.
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Or. en

Justificação

Esta alteração visa a reintrodução do artigo 40.º, n.º 1, alínea b), do atual FEAMP e a 
clarificação do seu âmbito de aplicação, mencionando explicitamente os dispositivos de 
concentração dos peixes fundeados nas regiões ultraperiféricas. Estes dispositivos são 
essenciais para a pequena pesca nessas regiões.

Alteração 57

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

Or. en

Justificação

Uma das prioridades da proposta da Comissão para o FEAMP é a contribuição para a 
segurança alimentar da União. Tanto a pesca como a aquicultura, bem como os mercados, 
contribuem para a segurança alimentar na Europa, o que deve ser reconhecido e continuar a 
ser promovido. No quadro desta prioridade, a UE deve propiciar as condições para tornar os 
setores e mercados da pesca e da aquicultura economicamente viáveis e competitivos.

Alteração 58

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 só 
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.
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Or. en

Justificação

Não deve ser excluída a concessão de apoio através de subvenções, uma vez que as pequenas 
e médias empresas não podem facilmente ter acesso a instrumentos financeiros.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A

Rede de informação estatística sobre a 
aquicultura

1. O FEAMP pode apoiar a recolha, 
gestão e utilização de dados para a gestão 
da aquicultura, conforme previsto no 
artigo 34.º, n.º 1, alíneas a) e e), e no 
artigo 34.º, n.º 5, e no artigo 35.º, n.º 1, 
alínea d), do Regulamento (UE) 
n.º 1380/2013, para o estabelecimento da 
rede de informação estatística sobre a 
aquicultura (ASIN-RISA) e dos planos de 
trabalho nacionais para a sua aplicação.

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.

3. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabeleçam as regras 
relativas aos procedimentos, ao formato e 
aos calendários para a criação da ASIN-
RISA referida no n.º 1. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de consulta a que se refere o artigo 53.º, 
n.º 2.

4. A Comissão pode 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. Esses atos de execução são 
adotados pelo procedimento de consulta a 
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que se refere o artigo 53.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A recolha, gestão e utilização de dados são essenciais para a gestão da aquicultura e devem 
ser apoiadas pelo FEAMP.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na preparação e execução dos 
planos de produção e comercialização 
referidos no artigo 28.º do Regulamento 
(UE) n.º 1379/2013, o Estado-Membro em 
causa pode conceder um adiantamento de 
50 % do apoio financeiro após a 
aprovação do plano de produção e de 
comercialização, em conformidade com o
artigo 28.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º 1379/2013.

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 61

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. 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 
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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 62

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. O apoio referido no n.º 2 só pode 
ser concedido a organizações de 
produtores e a associações de 
organizações de produtores.

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 63

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 

2. O apoio no âmbito do presente 
artigo só 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 



PE625.439v02-00 48/68 PR\1162788PT.docx

PT

conformidade com o artigo 10.º do mesmo 
regulamento.

InvestEU, em conformidade com o artigo 
10.º do mesmo regulamento.

Or. en

Justificação

Não deve ser excluída a concessão de apoio através de subvenções, uma vez que as pequenas 
e médias empresas não podem facilmente ter acesso a instrumentos financeiros.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A

Ajuda ao armazenamento

1. O FEAMP pode apoiar compensações a 
organizações de produtores e a 
associações de organizações de 
produtores reconhecidas que armazenem 
produtos da pesca enumerados no Anexo 
II do Regulamento (UE) n.º 1379/2013, 
desde que os produtos sejam armazenados 
nos termos dos artigos 30.º e 31.º desse 
regulamento e que:

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

(b) As quantidades elegíveis para a ajuda 
ao armazenamento não excedam 15 % 
das quantidades anuais dos produtos em 
causa colocadas à venda pela organização 
de produtores;

(c) O apoio financeiro anual não exceda 2 
% 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 
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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 
estabilizar e armazenar os produtos em 
questão;

(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 efeito desses 
controlos, os beneficiários da ajuda ao 
armazenamento mantêm uma 
contabilidade de existências para cada 
categoria de produtos entrados em 
armazém e, mais tarde, reintroduzidos no 
mercado para fins de consumo humano.

Or. en

Justificação

A pesca é uma atividade sazonal e os seus rendimentos podem ser incertos, indo além, por 
vezes, das necessidades do mercado. É, pois, necessário que os operadores possam gerir 
excedentes de produção, armazenando parte da produção antes de colocar o pescado 
novamente à venda quando as capturas diminuírem. Para tal, o FEAMP deve continuar a 
apoiar as organizações de produtores que necessitem de um mecanismo de armazenamento 
temporário para os produtos da pesca destinados ao consumo humano.
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Alteração 65

Proposta de regulamento
Capítulo 5–A – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO V-A

Regiões ultraperiféricas

Or. en

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A

Recursos orçamentais em regime de 
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) 102 000 000 EUR para os Açores e a 
Madeira;

(b) 86 100 000 EUR para as ilhas 
Canárias;

(c) 131 000 000 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 21.º.

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 
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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 
Comissão os referidos ajustamentos.

Or. en

Justificação

Esta disposição consta da proposta da Comissão (n.º 2 do artigo 6.º). No que diz respeito à 
alteração do orçamento para as ilhas Canárias, o objetivo é ter em conta a programação no 
âmbito do atual FEAMP e as atuais necessidades reais. Por último, nada justifica a limitação 
da compensação dos custos adicionais.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 29-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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 
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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.

Or. en

Justificação

Esta disposição já figura na proposta da Comissão — artigo 9.º, n.º 3, alínea b). No que se 
refere ao aditamento da subalínea ii): a compensação dos custos adicionais deve ser 
aprovada ex ante, a fim de garantir a segurança financeira e jurídica dos beneficiários no 
decurso das suas operações diárias.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 29-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-C

Renovação das frotas de pesca de 
pequena escala e medidas conexas

1. Sem prejuízo do artigo 16.º, o FEAMP 
pode apoiar nas regiões ultraperiféricas:

(a) A renovação das frotas de pesca de 
pequena escala 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 



PR\1162788PT.docx 53/68 PE625.439v02-00

PT

rendimento máximo sustentável (MSY);

(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) Criação e modernização de estaleiros 
navais e de oficinas de construção e 
reparação naval situadas nos portos de 
pesca das regiões ultraperiféricas e cuja 
atividade principal se destine à frota de 
pesca de pequena escala, artesanal e 
tradicional;

(d) O estudo da estabilidade de um navio 
de pesca artesanal 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 pesca 
artesanal e tradicional, 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 dos 
navios de pesca artesanal e tradicional.

Or. en

Justificação

Os fundos públicos devem ser atribuídos à renovação da pesca artesanal e tradicional, 
sempre que os recursos o permitam. As medidas subsequentes descritas nas alíneas b), c), d) 
e e) são complementares.
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Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 29-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

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 
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 Conselho1-A;

(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 
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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 suplementares resultantes das 
desvantagens específicas das regiões em 
causa; e

(b) Qualquer outro tipo de intervenção 
pública que afete o nível dos custos 
suplementares.

7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 
126.o, que estabeleçam os critérios para o 
cálculo dos custos suplementares 
resultantes das desvantagens específicas 
das regiões em causa.

__________________

1-A Decisão (UE) 2015/1565 do Conselho, 
de 14 de setembro de 2015, respeitante à 
aprovação, em nome da União Europeia, 
da declaração relativa à concessão de 
possibilidades de pesca em águas da UE 
aos navios de pesca que arvoram pavilhão 
da República Bolivariana da Venezuela 
na zona económica exclusiva ao largo da 
costa do departamento francês da Guiana 
(JO L 244 de 14.09.2015, p. 55).

Or. en

Justificação

Esta disposição consta da proposta da Comissão (artigo 21.º). Devem ser retirados 
ensinamentos da aplicação da compensação dos custos adicionais para o período 2014-2020, 
de modo a que os beneficiários deste regime essencial sejam devidamente compensados a 
nível dos custos adicionais suportados.
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Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 29-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-E

Auxílio estatal

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.

Or. en

Justificação

O artigo 349.º do Tratado prevê a adoção de medidas específicas para as RUP. Estas 
medidas podem incluir políticas de pescas, auxílios estatais e condições de acesso aos fundos 
estruturais.
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Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 29-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

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. en

Justificação

Deverá ser criado a longo prazo um instrumento destinado especificamente a apoiar as 
atividades de pesca nas RUP, com base no regime POSEI para a agricultura nestas regiões. 
Note-se que a Decisão 98/687/CEE do Conselho, que prevê a criação desse programa, é 
aplicável a todos os setores económicos.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

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 FEAMP relativamente à 
concretização das suas prioridades, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
52.º, para 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.
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Or. en

Justificação

As alterações ao FEAMP e seus anexos só devem ser introduzidas através do processo 
ordinário (codecisão).

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 42 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FEAMP deve apoiar o desenvolvimento 
e a divulgação de informações sobre o 
mercado dos produtos da pesca e da 
aquicultura pela Comissão, nos termos do 
artigo 42.º do Regulamento (UE) n.º 
1379/2013.

O FEAMP deve apoiar o desenvolvimento 
e a divulgação de informações sobre o 
mercado dos produtos da pesca e da 
aquicultura pela Comissão, nos termos do 
artigo 42.º do Regulamento (UE) n.º 
1379/2013, nomeadamente a criação de 
uma rede de informação estatística sobre 
a aquicultura (ASIN-RISA).

Or. en

Justificação

A criação de uma rede de informação estatística para a aquicultura é muito importante.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro – linha 1 – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Evolução do volume dos desembarques de 
unidades populacionais avaliadas ao nível 
do MSY

Evolução do volume dos desembarques de 
unidades populacionais avaliadas ao nível 
do MSY

Evolução da rendibilidade da frota de 
pesca da União

Evolução da rendibilidade da frota de 
pesca da União e do emprego neste setor

Superfície (ha) dos sítios Natura 2000, e 
de outras zonas marinhas protegidas ao 
abrigo da DQEM, que são objeto de 
medidas de proteção, manutenção e 
restauração

Resultados positivos significativos dos 
sítios Natura 2000, e de outras zonas 
marinhas protegidas ao abrigo da DQEM, 
que são objeto de medidas de proteção, 
manutenção e restauração

Percentagem de navios de pesca equipados Percentagem de navios de pesca equipados 



PR\1162788PT.docx 59/68 PE625.439v02-00

PT

com dispositivos eletrónicos de 
comunicação da posição e declaração das 
capturas

com dispositivos eletrónicos de 
comunicação da posição e declaração das 
capturas

Or. en

Alteração 75

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro – linha 3 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 76

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro – linha 3 – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Evolução do valor e volume da produção 
aquícola na União

Evolução do valor e volume da produção 
aquícola na União

Evolução da rendibilidade da frota de 
pesca da União e do emprego neste setor

Evolução do valor e volume dos 
desembarques

Or. en

Alteração 77

Proposta de regulamento
Anexo II — quadro — título — coluna 4 — nota de rodapé 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

TAXA MÁXIMA DE TAXA MÁXIMA DE 
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COFINANCIAMENTO COFINANCIAMENTO

(% da despesa pública elegível) (% da despesa pública elegível) 1-A.

__________________

1-A Para as operações situadas nas regiões 
ultraperiféricas, a taxa máxima de 
cofinanciamento deve ser de 85 %.

Or. en

Alteração 78

Proposta de regulamento
Anexo II – quadro – linha 8

Texto da Comissão

1 Artigo 21.º 1.4 100%

Compensação 
dos custos 
adicionais para 
os produtos da 
pesca e da 
aquicultura nas 
regiões 
ultraperiféricas

Alteração

Suprimido

Or. en

Alteração 79

Proposta de regulamento
Anexo II – quadro – linha 10

Texto da Comissão

2 Artigo 23.º 2.1 75%

Aquicultura

Alteração
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2 Artigo 23.º 2.1 75%

Aquicultura

Pescas 2.1 75%

Or. en

Alteração 80

Proposta de regulamento
Anexo II – quadro – linha 10-A (nova)

Texto da Comissão

Alteração

2 Artigo 23.º-A X 75%

Rede de 
informação 
estatística sobre a 
aquicultura

Or. en

Alteração 81

Proposta de regulamento
Anexo II – quadro – linha 12-A (nova)

Texto da Comissão

Alteração

2 Artigo 25.º-A X 75%

Ajuda ao 
armazenamento

Or. en
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Alteração 82

Proposta de regulamento
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração

ANEXO II-A

REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS

Domínio de Apoio TAXA MÁXIMA DE 
COFINANCIAMENTO

(% da despesa pública elegível)

Artigo 29.º-C 50%

Renovação das frotas artesanal e 
tradicional e medidas conexas

Artigo 29.°-D 100%

Compensação dos custos adicionais para 
os produtos da pesca e da aquicultura

Or. en

Alteração 83

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – linha 1

Texto da Comissão

1 Artigo 16.º 30%

Investimentos em 
navios da 
pequena pesca 
costeira

Alteração

1 Artigo 16.º 50%

Investimentos em 
navios de pesca 
sustentáveis
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Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

ANTECEDENTES DA PROPOSTA DA COMISSÃO

O objetivo da proposta da Comissão é a criação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas (FEAMP) para o período 2021-2027. O Fundo visa orientar o financiamento 
concedido a partir do orçamento da União para a política comum das pescas (PCP), a política 
marítima da União e os compromissos internacionais da União no domínio da governação dos 
oceanos, especialmente no contexto da Agenda 2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável.

Este financiamento é essencial para permitir a pesca sustentável e a conservação dos recursos 
biológicos marinhos, para a segurança alimentar graças ao abastecimento em produtos do 
mar, para o crescimento de uma economia azul sustentável e para mares e oceanos sãos, 
seguros, limpos e geridos de forma sustentável.

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

POSIÇÃO DO RELATOR

Um orçamento que responda às necessidades do setor

O novo fundo das pescas cobrirá o período orçamental de 2021-2027, com uma dotação 
financeira de 6,14 mil milhões de euros, de acordo com a proposta da Comissão Europeia 
para o próximo quadro financeiro plurianual, o que representa um aumento de 5% em 
comparação com o atual orçamento do FEAMP. Ao mesmo tempo, a Comissão propõe uma 
redução dos fundos em regime de gestão partilhada, a fim de afetar mais recursos à gestão 
direta e indireta.

O relator gostaria de sublinhar a importância do setor marítimo, das pescas e da aquicultura 
europeu, que conta com mais de 85 000 navios, emprega mais de 340 000 pessoas ao longo de 
toda a cadeia e produz mais de 6 000 000 toneladas de peixe e marisco de elevada qualidade e 
nutricionalmente ricos provenientes da pesca e da aquicultura. O impacto socioeconómico 
deste setor é enorme em muitas regiões costeiras, que dependem em grande medida e que têm 
uma ligação cultural e etnográfica importante com o setor; 

Persistem, no entanto, numerosos problemas decorrentes da aplicação da PCP, como a 
eliminação das devoluções ou a obtenção do rendimento máximo sustentável, para além dos 
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resultantes do processo do Brexit e dos novos desafios que surgem, todos os dias, no mercado 
e na produção global de proteínas de origem marinha,

Por conseguinte, é importante dispor de um fundo de pesca específico, substancial e acessível. 
É igualmente importante salvaguardar o orçamento necessário para enfrentar estes problemas 
e desafios que afetam o setor marítimo e das pescas e ter em conta a já muito escassa reserva 
orçamental da UE para esta política. 

O atual FEAMP representa apenas 0,6 % do orçamento geral da UE para 2014-2020. A 
eventual redução de fundos no setor das pescas não tem praticamente repercussões para o 
orçamento da UE, mas pode ter consequências substanciais para os pescadores e as regiões 
costeiras.

O Brexit não pode ser utilizado como desculpa para reduzir o financiamento no setor das 
pescas, tendo em conta os importantes desafios da proteção do ambiente, da produção e do 
comércio gerados por este processo.

Flexibilidade e simplificação das medidas elegíveis

Em termos gerais, a abordagem da Comissão no sentido de introduzir elementos como a 
flexibilidade na elaboração de programas nacionais e a simplificação administrativa vai no 
bom sentido. Congratulo-me especialmente com a possibilidade de oferecer soluções 
adaptadas a diferentes especificidades e desafios nas regiões da UE, evitando uma abordagem 
de «modelo único». No entanto, subsistem dúvidas quanto aos resultados finais desta 
abordagem.

A proposta parece basear-se no princípio de autorizar todas as medidas que não são 
explicitamente proibidas, embora tal princípio não esteja explícito no texto do regulamento, o 
que pode gerar confusão. 

Pior ainda, o que torna a leitura ainda mais confusa é o facto de a Comissão propor o 
financiamento de uma série de medidas não especificadas no texto, na condição de 
corresponderem aos grandes «domínios de apoio» identificados no futuro regulamento a nível 
de cada «prioridade» (considerando 11). Ora, por exemplo, a nível da prioridade 1 «Pesca 
sustentável», os únicos «domínios de apoio» incluem a gestão da pesca e das frotas de pesca 
(com destaque para a cessação definitiva das atividades), a cessação extraordinária das 
atividades de pesca, o controlo e a execução, a recolha de dados, o regime de compensação 
para as regiões ultraperiféricas, a proteção e a restauração da biodiversidade e dos 
ecossistemas. A questão é saber se, nestes «domínios de apoio», o financiamento poderá ser 
solicitado, por exemplo, para certas medidas financiadas ao abrigo do atual FEAMP, tais 
como a inovação, os serviços de aconselhamento, a parceria entre os pescadores e os 
cientistas, a promoção do capital humano, a diversificação, os jovens pescadores, a saúde e a 
segurança, os fenómenos climáticos adversos, e muito mais.

Além disso, a flexibilidade do futuro fundo resulta também da forma como os Estados-
Membros elaboram os seus programas. Cada Estado-Membro definirá prioridades e objetivos 
estratégicos para a gestão sustentável das pescas, respeitando um calendário que lhe permita 
conceber as medidas que considerar adequadas, mas com a obrigação de obter os resultados 
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esperados, caso pretenda obter financiamento da UE. A Comissão efetuará uma análise anual 
do desempenho, que poderá conduzir a eventuais ações corretivas.

Embora tal esquema possa parecer lógico para garantir uma boa utilização dos fundos 
públicos, as condições impostas tanto pelo FEAMP como pelas disposições comuns do
Regulamento Disposições Comuns são draconianas e as regras fixadas são demasiado restritas 
para as administrações públicas. Tal não só desencorajaria os operadores de solicitar fundos, 
mas assustaria igualmente as administrações que desejassem elaborar programas ambiciosos. 

Note-se que a Comissão das Pescas não tem uma palavra a dizer no texto final do 
Regulamento Disposições Comuns.

Corre-se, por conseguinte, o risco de virmos a ficar confrontados com o mesmo problema de 
não absorção dos fundos que deparamos no atual período financeiro. Atualmente, mais de 
quatro anos após a adoção do atual FEAMP, apenas 11 % dos fundos foram gastos pelos 
Estados-Membros, principalmente devido a procedimentos complexos e à escassa cooperação 
por parte da Comissão. Os pescadores, especialmente os de pequena escala, sentem-se 
frustrados e desencorajados pelos requisitos necessários para receber financiamento.

Por conseguinte, é necessária uma maior clareza e segurança jurídica para os operadores e as 
administrações.

Áreas de apoio específicas

O novo FEAMP irá financiar as medidas de cessação temporária e definitiva de atividades 
(demolição) de que o setor necessita. No entanto, a proposta é extremamente exigente em 
termos de condições. 

O futuro fundo deve ajudar o setor das pescas a levar a cabo um processo de reestruturação 
que se tornou necessário por várias razões, e este processo pode incluir medidas como a 
substituição de motores poluentes e a modernização de navios não seguros. 

Embora, dada a importância socioeconómica da atividade de pesca nas regiões costeiras da 
UE e da pequena pesca costeira, artesanal e tradicional, o FEAMP deva atribuir uma 
importância especial a essas regiões, o financiamento do processo de reestruturação deve estar 
disponível para toda a frota. 

O relator não concorda com a proibição de mecanismos de intervenção, como a ajuda à 
armazenagem, já que tal proibição obstaria à possibilidade de reagir em caso de situações 
extremas de desequilíbrios do mercado. 

Outro elemento que o relator considera problemático é o facto de todos os investimentos 
produtivos na aquicultura e os investimentos no setor da transformação só poderem ser 
financiados através de instrumentos financeiros, que serão, além disso, cobertos por um novo 
regulamento que estabelece disposições comuns. Embora os instrumentos financeiros «por 
medida» estejam disponíveis para financiar investimentos produtivos na economia azul, deve 
ser igualmente possível recorrer a ajudas diretas para determinadas ações. 

O caso específico das regiões ultraperiféricas
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A Comissão Europeia propõe novos envelopes financeiros para as regiões ultraperiféricas 
(RUP), que representam o montante mínimo que lhes deverá ser atribuído pelos Estados-
Membros em causa. No âmbito desses envelopes, o montante consagrado à compensação dos 
custos adicionais será limitado a um máximo de 50 % do envelope. Daí resulta uma redução 
de 32,7 % e 24,2 % dos fundos atribuídos, respetivamente, às ilhas Canárias e à França para 
as compensações no atual FEAMP. 

O relator interroga-se sobre o critério em que se baseia a Comissão para propor um limite 
máximo. Trata-se de uma condição muito rígida. As RUP devem ter o poder discricionário e a 
flexibilidade necessária para atribuir fundos em função das suas necessidades. Note-se que a 
compensação dos custos adicionais incentiva os operadores a produzir e colocar no mercado 
produtos da pesca e da aquicultura em regiões em que os mercados são inundados por 
produtos de baixo custo e de baixa qualidade. A proposta da Comissão é, assim, contrária aos 
esforços para garantir a autossuficiência. De referir que a absorção dos fundos para esta 
medida é, regra geral, de 100 %.

A proposta da Comissão não permite a renovação da frota artesanal e tradicional das RUP. Na 
opinião do relator, tal deverá ser possível sempre que os recursos o permitam. É injusto que a 
UE defenda o direito dos países em desenvolvimento e das pequenas ilhas de renovarem as 
suas frotas nas mesmas bacias marítimas em que determinadas RUP se encontram e, 
simultaneamente, recusar o mesmo direito aos seus próprios territórios. 

De salientar que, em algumas RUP, a frota é hoje composta por embarcações de madeira sem 
motor, continuando por explorar ao largo da costa abundantes recursos haliêuticos (na sua 
maioria espécies pelágicas). Com efeito, as RUP começaram a ser integradas na PCP quando 
a limitação do esforço de pesca foi introduzida na década de 1990 e estas regiões não 
solicitaram fundos suficientemente cedo para a renovação das suas frotas. Entretanto, esta 
possibilidade foi proibida.

Outro elemento importante a ter em conta nas RUP é a necessidade de criar, a longo prazo, 
um instrumento destinado especificamente a apoiar a pesca nessas regiões, de acordo com o 
regime POSEI (Programas de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à 
Insularidade) para a agricultura. Note-se que a decisão do Conselho de 1989, que prevê a 
criação desses programas, é aplicável a todos os setores económicos. 

Um novo elemento da proposta da Comissão é que cada RUP deve apresentar um plano de 
ação estratégico pormenorizado, o que, obviamente, tem todo o sentido, mas, por outro lado, 
poderá implicar encargos desnecessários e a recusa da Comissão em afetar dinheiro se as 
condições rigorosas impostas não forem cumpridas. Assim, os planos de ação podem 
constituir uma oportunidade, podendo, porém, vir no final a constituir um obstáculo.

Falta, além disso, uma derrogação que permita um procedimento simplificado de concessão 
de auxílios estatais às RUP, que existe no atual FEAMP e que tem como base o modelo do 
POSEI para a agricultura.

Por último, o relator gostaria de esclarecer que o financiamento dos dispositivos de 
concentração dos peixes (DCP) fundeados, em torno dos quais os pescadores artesanais e 
tradicionais pescam à linha – uma ferramenta perfeitamente sustentável – que era permitido 
no atual FEAMP, continua a ser autorizado, uma vez que não é expressamente proibido.
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Aquicultura, transformação e mercados

O FEAMP deverá promover a promoção e o desenvolvimento sustentável da aquicultura. 
Alguns Estados-Membros continuam a aplicar procedimentos administrativos complexos, por 
exemplo, no respeitante ao acesso ao espaço e à emissão de licenças, o que torna difícil para o 
setor melhorar a imagem e a competitividade dos produtos aquícolas. Convém autorizar um 
apoio através de subvenções para investimentos produtivos, da inovação, da aquisição de 
competências profissionais, da melhoria das condições de trabalho, de medidas 
compensatórias que proporcionem serviços de terra e de gestão da natureza críticos, com a 
possibilidade de autorizar igualmente os instrumentos financeiros no caso de investimentos 
produtivos. 

Deve igualmente ser prestado apoio ao setor da transformação e da comercialização, a fim de 
reforçar a sua competitividade. 

Conclusões

Os princípios e os objetivos propostos para o novo FEAMP para o período 2021-2027 são 
louváveis. No entanto, existem dúvidas quanto à aparente flexibilidade, bem como à dotação 
orçamental. Os desafios que a UE procura enfrentar a nível mundial no domínio das pescas e 
dos assuntos marítimos não poderão ser superados com menos orçamento.
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