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Alteração 77
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O setor das pescas tem uma enorme 
importância estratégica para a situação 
socioeconómica, para o abastecimento 
público de pescado e para o equilíbrio da 
balança alimentar de diferentes Estados-
Membros e da própria União Europeia 
(UE), assim como o seu considerável 
contributo para o bem-estar 
socioeconómico das comunidades 
costeiras, o desenvolvimento local, o 
emprego, a manutenção/criação de 
atividades económicas e postos de 
trabalho a montante e a jusante, o 
abastecimento de peixe fresco e a 
manutenção das tradições culturais 
locais.

Or. pt

Alteração 78
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O FEAMP deve cobrir o apoio da PCP, 
que abrange a conservação, a gestão e a 
exploração dos recursos biológicos 
marinhos e de água doce e a aquicultura, 
bem como a transformação e a 
comercialização dos produtos da pesca e da 
aquicultura, sempre que essas atividades 
sejam exercidas no território dos Estados-
Membros ou nas águas da União, inclusive 
por navios de pesca que arvoram pavilhão 

(2) O FEAMP deve cobrir o apoio da PCP, 
que abrange a conservação, a gestão e a 
exploração dos recursos biológicos 
marinhos e de água doce e a aquicultura, 
bem como a transformação e a 
comercialização dos produtos da pesca e da 
aquicultura e das atividades económicas 
nas comunidades costeiras mais 
dependentes da pesca, sempre que essas 
atividades sejam exercidas no território dos 
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de um país terceiro e nele estejam 
registados, ou por navios de pesca da 
União, ou por nacionais dos Estados-
Membros, sem prejuízo da 
responsabilidade primária do Estado de 
pavilhão, tendo em conta o disposto no 
artigo 117.º da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar.

Estados-Membros ou nas águas da União, 
inclusive por navios de pesca que arvoram 
pavilhão de um país terceiro e nele estejam 
registados, ou por navios de pesca da 
União, ou por nacionais dos Estados-
Membros, sem prejuízo da 
responsabilidade primária do Estado de 
pavilhão, tendo em conta o disposto no 
artigo 117.º da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar.

Or. pt

Alteração 79
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O futuro FEAMP deve ter 
inteiramente em conta os problemas e as 
necessidades específicas da pequena 
pesca, tendo em conta que é este tipo de 
frota que na UE emprega maior 
quantidade de mão de obra por unidade 
de peixe capturado.

Or. pt

Alteração 80
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A fim de reforçar o envolvimento 
dos pescadores na Política Comum das 
Pescas (PCP) e assim fortalecer a correta 
aplicação e o êxito global da mesma, o 
FEAMP deve apoiar a associação, a 
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cooperação e o diálogo entre cientistas e 
pescadores.

Or. en

Alteração 81
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O FEAMP deve cobrir o apoio à PMI, 
que abrange a elaboração e implementação 
de operações e processos de decisão 
coordenados para as questões dos oceanos, 
mares, regiões costeiras e setores 
marítimos, em complemento das diferentes 
políticas da UE relacionadas, 
nomeadamente a política comum das 
pescas, os transportes, a indústria, a coesão 
territorial, o ambiente, a energia e o 
turismo. É necessário garantir a coerência e 
a integração na gestão das diferentes 
políticas setoriais nas bacias do mar 
Báltico, do mar do Norte, dos mares 
Célticos, do golfo da Biscaia e costa 
Ibérica, do Mediterrâneo e do mar Negro.

(4) O FEAMP deve cobrir o apoio à PMI, 
que abrange a elaboração e implementação 
de operações e processos de decisão 
coordenados para as questões dos oceanos, 
mares, regiões costeiras e setores 
marítimos, em complemento das diferentes 
políticas da UE relacionadas, 
nomeadamente a política comum das 
pescas, os transportes, a indústria, a coesão 
territorial, o ambiente, a energia, o turismo
e a criação de emprego estável e com 
direitos. É necessário garantir a coerência e 
a integração na gestão das diferentes 
políticas setoriais nas bacias do mar 
Báltico, do mar do Norte, dos mares 
Célticos, do golfo da Biscaia e costa 
Ibérica, do Mediterrâneo e do mar Negro.

Or. pt

Alteração 82
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em conformidade com as conclusões 
do Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010, em que a estratégia Europa 2020 foi 

(5) Em conformidade com as conclusões 
do Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010, em que a estratégia Europa 2020 foi 
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adotada, a União e os Estados-Membros 
devem garantir um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, promovendo 
simultaneamente o desenvolvimento 
harmonioso da União. Em especial, há que 
concentrar os recursos para realizar os 
objetivos e alvos da estratégia Europa 2020 
e melhorar a eficácia, mediante uma maior 
focalização nos resultados. A inclusão da 
PMI no novo FEAMP contribui igualmente 
para os grandes objetivos estratégicos 
fixados na Comunicação da Comissão de 3 
de março de 2010 «Europa 2020: 
Estratégia da União para um Crescimento 
Inteligente, Sustentável e Inclusivo
(«estratégia Europa 2020»), e é coerente 
com os objetivos gerais de reforço da 
coesão económica e social estabelecidos no 
Tratado.

adotada, a União e os Estados-Membros 
devem garantir um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, promovendo 
simultaneamente o desenvolvimento 
harmonioso da União. Em especial, há que 
concentrar os recursos para realizar os 
objetivos e alvos da estratégia Europa 
2020, entre os quais se destacam os 
objetivos relacionados com o emprego e a 
luta contra a pobreza e a exclusão social, 
bem como os objetivos no domínio das 
alterações climáticas, e melhorar a 
eficácia, mediante uma maior focalização 
nos resultados. A inclusão da PMI no novo 
FEAMP contribui igualmente para os 
grandes objetivos estratégicos fixados na 
Comunicação da Comissão de 3 de março 
de 2010 «Europa 2020: Estratégia da 
União para um Crescimento Inteligente, 
Sustentável e Inclusivo («estratégia Europa 
2020»), e é coerente com os objetivos 
gerais de reforço da coesão económica e 
social estabelecidos no Tratado.

Or. en

Alteração 83
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para garantir que o FEAMP contribua 
para a realização dos objetivos da PCP, da 
PMI e da estratégia Europa 2020, é 
necessário concentrar esforços num 
pequeno número de prioridades essenciais, 
destinadas a fomentar uma pesca e 
aquicultura baseadas na inovação e no 
conhecimento, a promover uma pesca e 
aquicultura sustentáveis e eficientes em 
termos de recursos e a aumentar o 
emprego e a coesão territorial, libertando o 
potencial de crescimento e emprego das 

(6) Para garantir que o FEAMP contribua 
para a realização dos objetivos da PCP, da 
PMI e da estratégia Europa 2020, é 
necessário concentrar esforços num 
pequeno número de prioridades essenciais, 
destinadas a promover uma pesca e uma 
aquicultura sustentáveis e eficientes em 
termos de recursos, a fomentar uma pesca 
e aquicultura baseadas na inovação e no 
conhecimento e a garantir empregos 
estáveis e uma coesão económica, social e
territorial, libertando o potencial de
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comunidades de pesca costeiras e interiores 
e promovendo a diversificação das 
atividades de pesca para outros setores da 
economia.

desenvolvimento e emprego das 
comunidades de pesca costeiras e interiores 
e promovendo a diversificação das 
atividades de pesca para outros setores
sustentáveis da economia.

Or. en

Alteração 84
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para garantir que o FEAMP contribua 
para a realização dos objetivos da PCP, da 
PMI e da estratégia Europa 2020, é 
necessário concentrar esforços num 
pequeno número de prioridades essenciais, 
destinadas a fomentar uma pesca e 
aquicultura baseadas na inovação e no 
conhecimento, a promover uma pesca e 
aquicultura sustentáveis e eficientes em 
termos de recursos e a aumentar o emprego 
e a coesão territorial, libertando o potencial 
de crescimento e emprego das 
comunidades de pesca costeiras e interiores 
e promovendo a diversificação das 
atividades de pesca para outros setores da 
economia.

(6) Para garantir que o FEAMP contribua 
para a realização dos objetivos da PCP, da 
PMI e da estratégia Europa 2020, é 
necessário concentrar esforços num 
pequeno número de prioridades essenciais, 
destinadas a fomentar uma pesca e 
aquicultura baseadas na inovação e no 
conhecimento, a promover uma pesca e 
aquicultura sustentáveis e eficientes em 
termos de recursos e a aumentar o emprego
estável e com direitos e a coesão territorial, 
libertando o potencial de crescimento e 
emprego das comunidades de pesca 
costeiras e interiores e promovendo a 
diversificação das atividades de pesca para 
outros setores da economia.

Or. pt

Alteração 85
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para garantir que o FEAMP contribua (6) Para garantir que o FEAMP contribua 
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para a realização dos objetivos da PCP, da 
PMI e da estratégia Europa 2020, é 
necessário concentrar esforços num 
pequeno número de prioridades essenciais, 
destinadas a fomentar uma pesca e 
aquicultura baseadas na inovação e no 
conhecimento, a promover uma pesca e 
aquicultura sustentáveis e eficientes em 
termos de recursos e a aumentar o emprego 
e a coesão territorial, libertando o potencial 
de crescimento e emprego das 
comunidades de pesca costeiras e interiores 
e promovendo a diversificação das 
atividades de pesca para outros setores da 
economia.

para a realização dos objetivos da PCP, da 
PMI e da estratégia Europa 2020, é 
necessário concentrar esforços num 
pequeno número de prioridades essenciais, 
destinadas a fomentar uma pesca e 
aquicultura baseadas na inovação e no 
conhecimento, a promover uma pesca e 
aquicultura sustentáveis e eficientes em 
termos de recursos e a aumentar o emprego 
e a coesão territorial, libertando o potencial 
de crescimento e emprego das 
comunidades de pesca costeiras e interiores 
e promovendo a diversificação das 
atividades de pesca para outros setores da 
economia e melhorando as condições de 
trabalho.

Or. en

Alteração 86
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O objetivo global da política comum 
das pescas consiste em assegurar que as 
atividades de pesca e de aquicultura 
contribuam para condições ambientais 
sustentáveis a longo prazo, que são 
necessárias para o desenvolvimento 
económico e social. A PCP deve contribuir 
também para o aumento da produtividade, 
um nível de vida justo para o setor das 
pescas e a estabilidade dos mercados, bem 
como para assegurar a disponibilidade de 
recursos e o fornecimento de produtos aos 
consumidores a preços razoáveis.

(8) O objetivo global da política comum 
das pescas consiste em assegurar que as 
atividades de pesca e de aquicultura 
contribuam para condições ambientais 
sustentáveis a longo prazo, que são 
necessárias para o desenvolvimento 
económico e social. A PCP deve promover 
a modernização e o desenvolvimento 
sustentável do setor das pescas, 
assegurando a sua viabilidade 
socioeconómica e a sustentabilidade dos 
recursos haliêuticos, com vista a garantir 
o abastecimento público de pescado e a 
soberania e segurança alimentares, a 
manutenção dos postos de trabalho e a 
melhoria das condições de vida dos 
pescadores e assegurar o desenvolvimento 
sustentado das zonas costeiras mais 
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dependentes da pesca.

Or. pt

Alteração 87
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É conveniente que as despesas da 
política comum das pescas e da política 
marítima integrada sejam financiadas pelo 
orçamento da União mediante um único 
fundo, o FEAMP, quer diretamente, quer 
em gestão partilhada com os Estados-
Membros. Esta última deve aplicar-se às 
medidas de apoio à pesca, à aquicultura e 
ao desenvolvimento promovido pelas
comunidades locais, mas também à 
organização comum dos mercados, à 
compensação para as regiões 
ultraperiféricas e às atividades de controlo 
e de recolha de dados. A gestão direta deve 
aplicar-se aos pareceres científicos, às 
contribuições voluntárias para as 
organizações regionais de gestão das 
pescas, aos conselhos consultivos e às 
operações de execução de uma política 
marítima integrada. É conveniente 
especificar os tipos de medidas que podem 
beneficiar do financiamento do FEAMP.

(12) É conveniente que as despesas da 
política comum das pescas e da política 
marítima integrada sejam financiadas pelo 
orçamento da União mediante um único 
fundo, o FEAMP, quer diretamente, quer 
em gestão partilhada com os Estados-
Membros. Esta última deve aplicar-se às 
medidas de apoio à pesca, à aquicultura e 
ao desenvolvimento das comunidades
costeiras mais dependentes da pesca, mas 
também à organização comum dos 
mercados, à compensação para as regiões 
ultraperiféricas e às atividades de controlo 
e de recolha de dados. A gestão direta deve 
aplicar-se aos pareceres científicos, às 
contribuições voluntárias para as 
organizações regionais de gestão das 
pescas, aos conselhos consultivos e às 
operações de execução de uma política 
marítima integrada. É conveniente 
especificar os tipos de medidas que podem 
beneficiar do financiamento do FEAMP.

Or. pt

Alteração 88
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) De acordo com os artigos 50.º e 51.º 
do [regulamento relativo à política comum 
das pescas] (a seguir designado
«regulamento PCP»), a assistência 
financeira da União ao abrigo do FEAMP é 
condicionada ao cumprimento das regras 
da PCP pelos Estados-Membros e pelos 
operadores. Tal condição destina-se a 
refletir a responsabilidade da União de 
garantir, no interesse público, a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos no âmbito da PCP, consagrada
no artigo 3.° do TFUE.

(14) De acordo com os artigos 50.º e 51.º 
do [regulamento relativo à política comum 
das pescas] (a seguir designado
«regulamento PCP»), a assistência 
financeira da União ao abrigo do FEAMP é 
condicionada ao cumprimento das regras 
da PCP pelos Estados-Membros e pelos 
operadores. Tal condição destina-se a 
refletir a responsabilidade da União de 
garantir, no interesse público, a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos no âmbito da PCP, bem como o 
respeito dos requisitos ligados à promoção 
de um elevado nível de emprego e a 
garantia de uma proteção social 
adequada, tal como consagrado, 
respetivamente, no artigo 3º e no artigo 9º
do TFUE.

Or. en

Alteração 89
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A concessão de assistência financeira 
da União ao abrigo do FEAMP a Estados-
Membros que não cumprissem as 
obrigações que lhes incumbem por força 
das regras da PCP relacionadas com o 
interesse público da conservação dos 
recursos biológicos marinhos, como a 
recolha de dados e a execução das 
obrigações de controlo, comprometeria 
igualmente a realização dos objetivos da 
PCP. Além disso, em caso de 
incumprimento dessas obrigações, existe 
um risco de os Estados-Membros não 
detetarem beneficiários não admissíveis ou 

(18) A concessão de assistência financeira 
da União ao abrigo do FEAMP a Estados-
Membros que não cumprissem as 
obrigações que lhes incumbem por força 
das regras da PCP relacionadas com o 
interesse público da conservação dos 
recursos biológicos marinhos, como a 
recolha de dados e a execução das 
obrigações de controlo, incluindo as 
inspeções do trabalho e o respeito da 
legislação social e laboral. Além disso, em 
caso de incumprimento dessas obrigações, 
existe um risco de os Estados-Membros 
não detetarem beneficiários não 
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operações não elegíveis. admissíveis ou operações não elegíveis.

Or. en

Alteração 90
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A ação da União deve complementar a 
dos Estados-Membros ou procurar 
contribuir para ela. A fim de garantir um 
valor acrescentado significativo, convém 
reforçar a parceria entre a Comissão e os 
Estados-Membros através de acordos que 
prevejam a participação de diversos tipos 
de parceiros, no pleno respeito das 
competências institucionais dos Estados-
Membros. Deve procurar-se especialmente 
assegurar uma representação adequada das 
mulheres e dos grupos minoritários. Esta 
parceria envolve as autoridades regionais e 
locais e outras autoridades públicas, bem 
como outros organismos adequados, 
nomeadamente os responsáveis pelo 
ambiente e pela promoção da igualdade 
entre homens e mulheres, os parceiros 
económicos e sociais e outros organismos 
competentes. Os parceiros devem ser 
associados à preparação de contratos de 
parceria, bem como à preparação,
execução, monitorização e avaliação da 
programação.

(22) A ação da União deve complementar a 
dos Estados-Membros ou procurar 
contribuir para ela. A fim de garantir um 
valor acrescentado significativo, convém 
reforçar a parceria entre a Comissão e os 
Estados-Membros através de acordos que 
prevejam a participação de diversos tipos 
de parceiros, incluindo os representantes 
dos parceiros sociais, no pleno respeito das 
competências institucionais dos Estados-
Membros. Deve procurar-se especialmente 
assegurar uma representação adequada das 
mulheres e dos grupos minoritários. Esta 
parceria envolve as autoridades regionais e 
locais e outras autoridades públicas, bem 
como outros organismos adequados, 
nomeadamente os responsáveis pelo 
ambiente e pela promoção da igualdade 
entre homens e mulheres, os parceiros 
económicos e sociais e outros organismos 
competentes. Os parceiros devem ser 
associados à preparação de contratos de 
parceria, bem como à preparação, 
execução, monitorização e avaliação da 
programação.

Or. en

Alteração 91
Inês Cristina Zuber
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Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A ação da União deve complementar a 
dos Estados-Membros ou procurar 
contribuir para ela. A fim de garantir um 
valor acrescentado significativo, convém 
reforçar a parceria entre a Comissão e os 
Estados-Membros através de acordos que 
prevejam a participação de diversos tipos 
de parceiros, no pleno respeito das 
competências institucionais dos Estados-
Membros. Deve procurar-se especialmente 
assegurar uma representação adequada das 
mulheres e dos grupos minoritários. Esta 
parceria envolve as autoridades regionais e 
locais e outras autoridades públicas, bem 
como outros organismos adequados, 
nomeadamente os responsáveis pelo 
ambiente e pela promoção da igualdade 
entre homens e mulheres, os parceiros 
económicos e sociais e outros organismos 
competentes. Os parceiros devem ser 
associados à preparação de contratos de 
parceria, bem como à preparação, 
execução, monitorização e avaliação da 
programação.

(22) A ação da União deve complementar a 
dos Estados-Membros ou procurar 
contribuir para ela. A fim de garantir um 
valor acrescentado significativo, convém 
reforçar a parceria entre a Comissão e os 
Estados-Membros através de acordos que 
prevejam a participação de diversos tipos 
de parceiros, no pleno respeito das 
competências institucionais dos Estados-
Membros. Deve procurar-se especialmente 
assegurar uma representação adequada das 
mulheres e dos grupos minoritários. Esta 
parceria envolve as autoridades regionais e 
locais e outras autoridades públicas, bem 
como outros organismos adequados, 
nomeadamente o setor das pescas, os
responsáveis pelo ambiente e pela 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, os parceiros económicos e 
sociais e outros organismos competentes. 
Os parceiros devem ser associados à 
preparação de contratos de parceria, bem 
como à preparação, execução, 
monitorização e avaliação da programação.

Or. pt

Alteração 92
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Para aumentar a competitividade e 
melhorar o desempenho económico das 
atividades de pesca, é vital estimular a 
inovação e o espírito empresarial. Por 
conseguinte, é necessário que o FEAMP 
apoie operações inovadoras e o 

(31) Para aumentar a rentabilidade dos 
produtores e melhorar o rendimento dos 
profissionais da pesca, é vital apoiar e
estimular modernização e o 
desenvolvimento sustentável do setor das 
pescas. Por conseguinte, é necessário que o 
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desenvolvimento empresarial. FEAMP apoie o desenvolvimento do setor 
das pescas, nomeadamente a pequena 
pesca.

Or. pt

Alteração 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Para aumentar a competitividade e 
melhorar o desempenho económico das 
atividades de pesca, é vital estimular a 
inovação e o espírito empresarial. Por 
conseguinte, é necessário que o FEAMP 
apoie operações inovadoras e o 
desenvolvimento empresarial.

(31) Para aumentar a competitividade e 
melhorar o desempenho económico das 
atividades de pesca, é vital estimular a 
inovação e o espírito empresarial. A eco-
inovação visa melhorar a sustentabilidade 
ecológica das atividades da pesca e 
reduzir o impacto da pesca sobre os 
ecossistemas marinhos.  Por conseguinte, 
é necessário que o FEAMP apoie 
operações inovadoras e o desenvolvimento 
empresarial que sejam sustentáveis no 
plano ambiental, aplique o princípio de 
precaução e adote uma abordagem 
ecossistémica.

Or. en

Alteração 94
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) Em virtude das perturbações 
económicas dos últimos anos resultantes 
da crise financeira, muitos jovens 
deparam com dificuldades para obter o 
financiamento necessário para integrar o 
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setor das pescas; o FEAMP deveria, por 
conseguinte, ter em especial atenção o 
fornecimento de apoio aos jovens para 
lhes permitir o acesso ao setor da pesca, 
contribuindo, nomeadamente, para a 
criação de novas empresas.

Or. en

Alteração 95
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) O investimento no capital humano é 
igualmente vital para aumentar a
competitividade e melhorar o desempenho 
económico das atividades de pesca e 
marítimas. Por conseguinte, importa que o 
FEAMP apoie a aprendizagem ao longo da 
vida, uma cooperação entre cientistas e 
pescadores que favoreça a divulgação de 
conhecimentos e serviços de 
aconselhamento que contribuam para 
melhorar o desempenho global e aumentar 
a competitividade dos operadores.

(32) O investimento no capital humano é 
igualmente vital para aumentar a
rentabilidade dos produtores e melhorar o
rendimento dos profissionais da pesca. 
Por conseguinte, importa que o FEAMP 
apoie a entrada de jovens no setor, a 
formação profissional, a aprendizagem ao 
longo da vida, uma cooperação entre 
cientistas e pescadores que favoreça a 
divulgação de conhecimentos e serviços de 
aconselhamento que contribuam para 
melhorar o desempenho global e aumentar 
a rentabilidade dos operadores.

Or. pt

Alteração 96
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) O investimento no capital humano é 
igualmente vital para aumentar a 
competitividade e melhorar o desempenho 

(32) O investimento no capital humano é 
igualmente vital para aumentar a 
competitividade e melhorar o desempenho 
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económico das atividades de pesca e 
marítimas. Por conseguinte, importa que o 
FEAMP apoie a aprendizagem ao longo da 
vida, uma cooperação entre cientistas e 
pescadores que favoreça a divulgação de 
conhecimentos e serviços de 
aconselhamento que contribuam para 
melhorar o desempenho global e aumentar 
a competitividade dos operadores.

económico das atividades de pesca e 
marítimas. Por conseguinte, importa que o 
FEAMP apoie ações destinadas a garantir 
o acesso a uma formação inicial e a uma
aprendizagem ao longo da vida de alta 
qualidade, uma cooperação entre cientistas 
e pescadores que favoreça a divulgação de 
conhecimentos e serviços de 
aconselhamento que contribuam para 
melhorar o desempenho global e aumentar 
a competitividade dos operadores, bem 
como a contribuir para a redução do 
impacto ambiental das atividades de 
pesca.

Or. en

Alteração 97
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32 a) O FEAMP deve apoiar uma gestão 
de proximidade, sustentável, das pescarias 
e o desenvolvimento das comunidades 
costeiras.

Or. pt

Alteração 98
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Atendendo à fraca representação dos 
pescadores da pequena pesca costeira no
diálogo social, o FEAMP deve apoiar as 
organizações que promovem tal diálogo

(34) Atendendo à irrelevância do diálogo 
social a nível setorial, o FEAMP deve 
apoiar as organizações que promovem tal 
diálogo a fim de desenvolver as suas 
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nas instâncias apropriadas. capacidades nos níveis regional, nacional 
e europeu, e de reforçar a representação 
dos interesses do setor.

Or. en

Alteração 99
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Dado o potencial que a diversificação 
oferece aos pescadores da pequena pesca 
costeira e o papel crucial que assume nas 
comunidades costeiras, convém que o 
FEAMP contribua para a diversificação, 
financiando a criação de empresas, os 
investimentos para a transformação dos 
navios destes pescadores e as atividades de 
formação necessárias para a aquisição de 
competências profissionais em domínios 
específicos, desligados das atividades de 
pesca.

(35) Dado o potencial que a diversificação 
oferece aos pescadores da pequena pesca 
costeira e o papel crucial que assume nas 
comunidades costeiras, convém que o 
FEAMP contribua para a diversificação, 
financiando a criação de empresas, os 
investimentos para a transformação dos 
navios destes pescadores e as atividades de 
formação necessárias para a aquisição de 
competências profissionais em domínios 
específicos, desligados das atividades de 
pesca. O apoio do FEAMP às atividades 
de diversificação deveria igualmente 
prestar uma atenção especial à situação e 
às oportunidades dos jovens que vivem 
nas comunidades costeiras.

Or. en

Alteração 100
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) considera que a pesca é 
uma atividade perigosa quando 
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comparada com outras atividades 
profissionais, tendo sido concluídas ou 
adotadas várias convenções e 
recomendações no âmbito da própria 
Organização para promover condições de 
trabalho dignas para os pescadores; os 
princípios subjacentes a estas convenções 
e recomendações deveriam constituir 
critérios fundamentais para determinar a 
utilização dos recursos do FEAMP.

Or. en

Alteração 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A fim de satisfazer as necessidades de 
saúde e segurança a bordo, o FEAMP deve 
apoiar os investimentos que cubram a 
segurança e a higiene a bordo.

(36) A fim de satisfazer as necessidades de 
saúde e segurança a bordo, o FEAMP deve 
apoiar exclusivamente os investimentos 
que cubram a segurança e a higiene a 
bordo dos navios que operam no setor da 
pesca quando se comprove que não existe 
excesso de capacidade; estes 
investimentos não devem contribuir para 
aumentar a capacidade de captura dos 
navios.

Or. en

Alteração 102
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Em consequência do estabelecimento 
de sistemas de concessões de pesca 

Suprimido
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transferíveis previstos no artigo 27.º do 
[regulamento PCP] e a fim de ajudar os 
Estados-Membros a aplicá-los, é 
conveniente que o FEAMP conceda apoio 
para o reforço das capacidades e o 
intercâmbio de boas práticas.

Or. pt

Alteração 103
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A introdução dos sistemas de 
concessões de pesca transferíveis deverá 
tornar o setor mais competitivo. Pode, 
consequentemente, ser necessário criar 
novas oportunidades profissionais em 
setores que não o da pesca. Por 
conseguinte, importa que o FEAMP apoie 
a diversificação e a criação de postos de 
trabalho nas comunidades de pesca, em 
particular favorecendo a criação de 
empresas e a reafetação de navios da 
pequena pesca costeira para atividades 
marítimas que não a pesca. Esta última 
operação afigura-se adequada uma vez 
que os sistemas de concessões de pesca 
transferíveis não se aplicam aos navios da 
pequena pesca costeira.

(38) É necessário criar novas 
oportunidades profissionais em setores
relacionados com a pesca. Por 
conseguinte, importa que o FEAMP apoie 
a diversificação e a criação de postos de 
trabalho nas comunidades de pesca, em 
particular favorecendo a criação de 
empresas.

Or. pt

Alteração 104
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Considerando 38
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Texto da Comissão Alteração

(38) A introdução dos sistemas de 
concessões de pesca transferíveis deverá 
tornar o setor mais competitivo. Pode, 
consequentemente, ser necessário criar 
novas oportunidades profissionais em 
setores que não o da pesca. Por 
conseguinte, importa que o FEAMP apoie 
a diversificação e a criação de postos de 
trabalho nas comunidades de pesca, em 
particular favorecendo a criação de 
empresas e a reafetação de navios da 
pequena pesca costeira para atividades 
marítimas que não a pesca. Esta última 
operação afigura-se adequada uma vez que 
os sistemas de concessões de pesca 
transferíveis não se aplicam aos navios da 
pequena pesca costeira.

(38) A introdução dos sistemas de 
concessões de pesca transferíveis deverá 
tornar o setor mais competitivo. Pode, 
consequentemente, ser necessário criar 
novas oportunidades profissionais em 
setores que não o da pesca. Por 
conseguinte, importa que o FEAMP apoie 
a diversificação e a criação de postos de 
trabalho nas comunidades de pesca, em 
particular favorecendo a criação de 
empresas e a reafetação de navios da 
pequena pesca costeira para atividades 
marítimas, com reduzido impacto 
ambiental, que não a pesca. Esta última 
operação afigura-se adequada uma vez que 
os sistemas de concessões de pesca 
transferíveis não se aplicam aos navios da 
pequena pesca costeira.

Or. en

Alteração 105
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) O objetivo da política comum das 
pescas é o de assegurar a exploração 
sustentável das unidades populacionais de 
peixes. Ora, a sobrecapacidade foi 
identificada como uma das principais 
causas da sobrepesca. É, por conseguinte, 
primordial adaptar a frota de pesca da 
União aos recursos disponíveis. A ajuda 
pública, como a cessação temporária ou 
definitiva das atividades de pesca e os 
programas de demolição dos navios, não 
eliminou a sobrecapacidade. Por 
conseguinte, o FEAMP deve apoiar o 
estabelecimento e a gestão de sistemas de 

(39) O objetivo da política comum das 
pescas é o de assegurar a exploração 
sustentável das unidades populacionais de 
peixes. Ora, a sobrecapacidade foi 
identificada como uma das principais 
causas da sobrepesca. É, por conseguinte, 
primordial adaptar a frota de pesca da 
União aos recursos disponíveis. É 
importante salientar que a ajuda pública, 
como a cessação temporária ou definitiva 
das atividades de pesca e os programas de 
demolição dos navios, não eliminou a 
sobrecapacidade.
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concessões de pesca transferíveis 
destinados a reduzir a sobrecapacidade e 
a melhorar o desempenho económico e a 
rendibilidade dos operadores em causa.

Or. pt

Alteração 106
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Dado que a sobrecapacidade é uma 
das principais causas da sobrepesca, há 
que tomar medidas para adaptar a frota 
de pesca da União aos recursos 
disponíveis; neste contexto, é necessário 
que o FEAMP apoie o estabelecimento, a 
alteração e a gestão dos sistemas de 
concessões de pesca transferíveis 
introduzidos pela PCP enquanto 
instrumentos de gestão para reduzir a 
sobrecapacidade.

Suprimido

Or. pt

Alteração 107
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Na mesma ordem de ideias, é 
necessário que o FEAMP apoie a redução
do impacto da pesca no meio marinho, em 
especial através da promoção da eco-
inovação, de artes de pesca e equipamentos 
mais seletivos e de medidas destinadas a 
proteger e restaurar a biodiversidade e os 

(42) Na mesma ordem de ideias, é 
necessário que o FEAMP apoie a 
minimização e, se possível, a eliminação
do impacto da pesca no meio marinho, em 
especial através da promoção da eco-
inovação, de artes de pesca e equipamentos 
mais seletivos e de medidas destinadas a 
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ecossistemas marinhos, e os serviços por 
eles prestados, em conformidade com a 
estratégia da UE em matéria de diversidade 
biológica para 2020.

proteger e restaurar a biodiversidade e os 
ecossistemas marinhos, e os serviços por 
eles prestados, em conformidade com a 
estratégia da UE em matéria de diversidade 
biológica para 2020, e o cumprimento dos 
níveis exigidos para atingir um bom 
estado ecológico em 2020, tal como 
definido na Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha.

Or. en

Alteração 108
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) O investimento no capital humano é 
igualmente vital para aumentar a
competitividade e melhorar o desempenho 
económico das atividades de aquicultura. 
Por conseguinte, importa que o FEAMP 
apoie a aprendizagem ao longo da vida e a 
ligação em rede, estimulando a divulgação 
de conhecimentos e serviços de 
aconselhamento que contribuam para 
melhorar o desempenho global e aumentar 
a competitividade dos operadores.

(51) O investimento no capital humano é 
igualmente vital para aumentar a
rentabilidade dos produtores e melhorar o
rendimento dos profissionais ligados às
atividades de aquicultura. Por conseguinte, 
importa que o FEAMP apoie a 
aprendizagem ao longo da vida e a ligação 
em rede, estimulando a divulgação de 
conhecimentos e serviços de 
aconselhamento que contribuam para 
melhorar o desempenho global e aumentar 
a competitividade dos operadores.

Or. pt

Alteração 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) O investimento no capital humano é (51) O investimento no capital humano é 
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igualmente vital para aumentar a 
competitividade e melhorar o desempenho 
económico das atividades de aquicultura.
Por conseguinte, importa que o FEAMP 
apoie a aprendizagem ao longo da vida e a 
ligação em rede, estimulando a divulgação 
de conhecimentos e serviços de 
aconselhamento que contribuam para 
melhorar o desempenho global e aumentar 
a competitividade dos operadores.

igualmente vital para aumentar a 
competitividade e melhorar o desempenho 
económico das atividades de aquicultura.
Por conseguinte, importa que o FEAMP 
apoie a aprendizagem ao longo da vida e a 
ligação em rede, estimulando a divulgação 
de conhecimentos e serviços de 
aconselhamento que contribuam para 
melhorar as metodologias que visam a 
redução do impacto ambiental da 
atividade, o desempenho global e aumentar 
a competitividade dos operadores.

Or. en

Alteração 110
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) Nas zonas de pesca, o 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais deverá incentivar 
abordagens inovadoras destinadas a criar 
crescimento e emprego, designadamente 
acrescentando valor aos produtos da pesca 
e diversificando a economia local para 
novas atividades económicas, entre as 
quais as proporcionadas pelo «crescimento 
azul» e por setores marítimos mais vastos.

(56) Nas zonas de pesca, o 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais deverá incentivar 
abordagens inovadoras e inclusivas
destinadas a criar crescimento sustentável
e elevada qualidade de emprego, 
designadamente acrescentando valor aos 
produtos da pesca e diversificando a 
economia local para novas atividades 
económicas, entre as quais as 
proporcionadas pelo «crescimento azul» e 
por setores marítimos mais vastos.

Or. en

Alteração 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Considerando 57
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Texto da Comissão Alteração

(57) O desenvolvimento sustentável das 
zonas de pesca deve contribuir para os 
objetivos da estratégia UE 2020 de 
promoção da inclusão social e redução da 
pobreza e fomento da inovação ao nível 
local, bem como para o objetivo de coesão 
territorial, que constitui uma prioridade 
fundamental do Tratado de Lisboa.

(57) O desenvolvimento sustentável das 
zonas de pesca deve contribuir para os 
objetivos da estratégia UE 2020 de 
promoção da inclusão social e redução da 
pobreza e fomento da eco-inovação ao 
nível local, bem como para o objetivo de 
coesão territorial, que constitui uma 
prioridade fundamental do Tratado de 
Lisboa.

Or. en

Alteração 112
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) O desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais deve ser implementado 
segundo uma abordagem da base para o 
topo, por parcerias locais compostas por 
representantes do setor privado, do setor 
público e da sociedade civil, que devem 
refletir a sociedade local. Estes agentes 
locais encontram-se na melhor posição 
para elaborar e implementar estratégias de 
desenvolvimento local multissetoriais e 
integradas que satisfaçam as necessidades 
das respetivas zonas de pesca locais. A fim 
de garantir a representatividade dos grupos 
de ação local, é importante que nenhum 
grupo de interesses possua mais de 49 % 
dos direitos de voto nos órgãos de tomada 
de decisão.

(58) O desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais deve ser implementado 
segundo uma abordagem da base para o 
topo, por parcerias locais compostas por 
representantes do setor privado, do setor 
público e da sociedade civil, incluindo os 
representantes dos parceiros sociais, que 
devem refletir a sociedade local. Estes 
agentes locais encontram-se na melhor 
posição para elaborar e implementar 
estratégias de desenvolvimento local 
multissetoriais e integradas que satisfaçam 
as necessidades das respetivas zonas de 
pesca locais. A fim de garantir a 
representatividade dos grupos de ação 
local, é importante que nenhum grupo de 
interesses possua mais de 49 % dos direitos 
de voto nos órgãos de tomada de decisão.

Or. en
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Alteração 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Considerando 77

Texto da Comissão Alteração

(77) Convém que o FEAMP apoie a 
promoção da governação marítima 
integrada a todos os níveis, nomeadamente 
através do intercâmbio de boas práticas e o
reforço da execução e o aperfeiçoamento 
de estratégias para as bacias marítimas.
Estas estratégias têm por objetivo a criação 
de um quadro integrado para fazer face a 
desafios comuns em bacias marítimas 
europeias, bem como uma cooperação 
reforçada entre as partes interessadas, de 
modo a maximizar a utilização dos 
instrumentos financeiros e dos fundos da 
União e contribuir para a sua coesão 
económica, social e territorial.

(77) Convém que o FEAMP apoie a 
promoção da governação marítima 
integrada a todos os níveis, nomeadamente 
através do intercâmbio de boas práticas e o 
reforço da execução e o aperfeiçoamento 
de estratégias para as bacias marítimas.
Estas estratégias têm por objetivo a criação 
de um quadro integrado para fazer face a 
desafios comuns em bacias marítimas 
europeias, bem como uma cooperação 
reforçada entre as partes interessadas, de 
modo a maximizar a utilização dos 
instrumentos financeiros e dos fundos da 
União e contribuir para a sustentabilidade 
ambiental e para a sua coesão económica, 
social e territorial.

Or. en

Alteração 114
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Considerando 80

Texto da Comissão Alteração

(80) Importa ainda que o FEAMP apoie o 
crescimento económico sustentável, o 
emprego, a inovação e a competitividade 
nos setores marítimos e nas regiões 
costeiras. É especialmente importante 
identificar os obstáculos de caráter 
regulamentar e as lacunas em matéria de 
qualificações suscetíveis de entravar o 
crescimento em setores marítimos 
emergentes e prospetivos, bem como as 
operações destinadas a fomentar o 

(80) Importa ainda que o FEAMP apoie o 
crescimento económico sustentável e 
inclusivo, o emprego, a melhoria das 
condições de vida e de trabalho, a
inovação e a competitividade nos setores 
marítimos e nas regiões costeiras. É 
especialmente importante identificar os 
obstáculos de caráter regulamentar e as 
lacunas em matéria de qualificações 
suscetíveis de entravar o crescimento em 
setores marítimos emergentes e 



AM\908413PT.doc 25/44 PE492.837v01-00

PT

investimento na inovação tecnológica 
necessária para promover o potencial 
económico das aplicações marinhas e 
marítimas.

prospetivos, bem como as operações 
destinadas a fomentar o investimento na 
inovação tecnológica necessária para 
promover o potencial económico das 
aplicações marinhas e marítimas.

Or. en

Alteração 115
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) Atendendo à importância de assegurar 
a conservação dos recursos biológicos 
marinhos e proteger as unidades 
populacionais, em especial da pesca ilegal, 
e no espírito das conclusões do Livro 
Verde sobre a reforma da PCP, devem ser 
excluídos de apoio do FEAMP os 
operadores que não cumpram as regras da 
PCP e que, nomeadamente, coloquem 
gravemente em risco a sustentabilidade das 
unidades populacionais de peixes em causa 
e constituam, portanto, uma ameaça grave 
para uma exploração dos recursos 
biológicos marinhos vivos suscetível de 
restabelecer e manter as unidades 
populacionais de peixes em níveis que 
permitam produzir o rendimento máximo 
sustentável, bem como os operadores que 
participam na pesca INN. O financiamento 
da União não pode em nenhum momento, 
desde a fase de seleção até à de execução 
de uma operação, ser utilizado de forma a 
comprometer o interesse público da 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos expresso nos objetivos do 
regulamento PCP.

(88) Atendendo à importância de assegurar 
a conservação dos recursos biológicos 
marinhos e proteger as unidades 
populacionais, em especial da pesca ilegal, 
e no espírito das conclusões do Livro 
Verde sobre a reforma da PCP, devem ser 
excluídos de apoio do FEAMP os 
operadores que não cumpram as regras da 
PCP e que, nomeadamente, coloquem 
gravemente em risco a sustentabilidade das 
unidades populacionais de peixes em causa 
e constituam, portanto, uma ameaça grave 
para uma exploração dos recursos 
biológicos marinhos vivos suscetível de 
restabelecer e manter as unidades 
populacionais de peixes em níveis que 
permitam produzir o rendimento máximo 
sustentável, bem como os operadores que 
participam na pesca INN e todos os que 
não respeitem condições de trabalho 
conformes com a Convenção n.º 188 e a 
Recomendação n.º 199 da OIT. O 
financiamento da União não pode em 
nenhum momento, desde a fase de seleção 
até à de execução de uma operação, ser 
utilizado de forma a comprometer o 
interesse público da conservação dos 
recursos biológicos marinhos expresso nos 
objetivos do regulamento PCP.
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Or. en

Alteração 116
Ole Christensen

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

Texto da Comissão Alteração

(6) «Pescador»: qualquer pessoa que 
exerça uma atividade de pesca profissional, 
reconhecida pelo Estado-Membro, a bordo 
de um navio de pesca em atividade, ou que 
exerça uma atividade de recolha 
profissional de organismos marinhos, 
reconhecida pelo Estado-Membro, sem 
utilizar um navio;

(6) «Pescador»: qualquer pessoa que 
exerça uma atividade de pesca profissional, 
reconhecida pelo Estado-Membro, a bordo 
de um navio de pesca em atividade, ou que 
exerça uma atividade de recolha 
profissional de organismos marinhos, 
reconhecida pelo Estado-Membro, sem 
utilizar um navio; Salvo disposição em 
contrário, o termo «pescador"engloba 
tanto o proprietário do navio como a 
pessoa que trabalha a bordo e que tem 
uma relação contratual com o 
proprietário do navio.

Or. en

Alteração 117
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover uma pesca e uma aquicultura 
sustentáveis e competitivas;

(a) Promover uma pesca e uma aquicultura 
sustentáveis;

Or. pt

Alteração 118
Inês Cristina Zuber
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover o desenvolvimento territorial 
equilibrado e inclusivo das zonas de
pesca;

(c) Promover o desenvolvimento
sustentado das zonas costeiras mais 
dependentes da pesca e a criação de
emprego;

Or. pt

Alteração 119
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoção do crescimento económico, 
da inclusão social e da criação de empregos 
e apoio à mobilidade laboral nas
comunidades costeiras e interiores 
dependentes da pesca e da aquicultura;

(a) Promoção do crescimento económico, 
da inclusão social e da criação de empregos 
e apoio às comunidades costeiras e 
interiores dependentes da pesca e da 
aquicultura;

Or. pt

Alteração 120
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoção do crescimento económico, 
da inclusão social e da criação de empregos 
e apoio à mobilidade laboral nas 
comunidades costeiras e interiores 
dependentes da pesca e da aquicultura;

(a) Promoção do crescimento económico, 
da inclusão social, da criação de empregos 
e da empregabilidade e o apoio à 
mobilidade laboral nas comunidades 
costeiras e interiores dependentes da pesca 
e da aquicultura, tendo em conta a 
situação dos grupos vulneráveis como as 
mulheres, as minorias e os jovens;
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Or. en

Alteração 121
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Diversificação das atividades de pesca 
para outros setores da economia marítima e 
crescimento desta, inclusive no domínio da 
atenuação das alterações climáticas.

(b) Apoio ao setor da pesca e a
diversificação das atividades de pesca para 
outros setores da economia marítima e 
crescimento desta, inclusive no domínio da 
atenuação das alterações climáticas.

Or. pt

Alteração 122
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Diversificação das atividades de pesca 
para outros setores da economia marítima e 
crescimento desta, inclusive no domínio da 
atenuação das alterações climáticas.

(b) Diversificação das atividades de pesca 
para outros setores da economia marítima, 
promoção da mobilidade dos pescadores 
empregados em caso de despedimento e 
crescimento da economia marítima, 
inclusive no domínio da atenuação das 
alterações climáticas.

Or. en

Alteração 123
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(2) Fomentar uma pesca inovadora, 
competitiva e baseada no conhecimento, 
mediante uma atenção especial aos 
seguintes domínios:

(2) Fomentar uma pesca inovadora e 
baseada no conhecimento, mediante uma 
atenção especial aos seguintes domínios:

Or. pt

Alteração 124
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Aumento da competitividade e da 
viabilidade das pescas, especialmente da 
frota da pequena pesca costeira, e 
melhoramento das condições de segurança 
e de trabalho;

(b) Aumento da rentabilidade dos 
produtores e da viabilidade das pescas, 
especialmente da frota da pequena pesca 
costeira, e melhoramento das condições de 
segurança e de trabalho;

Or. pt

Alteração 125
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Desenvolvimento de novas 
competências profissionais e da 
aprendizagem ao longo da vida;

(c) Promoção da entrada de jovens para o 
setor e o desenvolvimento da formação 
profissional, de novas competências 
profissionais e da aprendizagem ao longo 
da vida;

Or. pt



PE492.837v01-00 30/44 AM\908413PT.doc

PT

Alteração 126
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3) Fomentar uma aquicultura inovadora, 
competitiva e baseada no conhecimento, 
mediante uma atenção especial aos 
seguintes domínios:

(3) Fomentar uma aquicultura inovadora e 
baseada no conhecimento, mediante uma 
atenção especial aos seguintes domínios:

Or. pt

Alteração 127
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promoção da competitividade e da 
viabilidade das empresas aquícolas, 
especialmente PME;

(b) Aumento da rentabilidade dos 
produtores e da viabilidade das empresas 
aquícolas, especialmente PME;

Or. pt

Alteração 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Obtenção de um bom estado 
ambiental na aceção da Diretiva-Quadro
Estratégia Marinha.

Or. en
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Alteração 129
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O apoio ao controlo e à execução, 
através do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência da 
administração pública.

(b) O apoio ao controlo e à execução,
incluindo inspeções de trabalho, através 
do reforço da capacidade institucional e da 
eficiência da administração pública.

Or. en

Alteração 130
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 6 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O apoio à associação, cooperação e 
diálogo entre cientistas e pescadores a fim 
de reforçar o envolvimento das partes 
interessadas na PCP.

Or. en

Alteração 131
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para além dos princípios enunciados no 
artigo 4.º do [Regulamento (UE) n.º [...] 
que estabelece disposições comuns], a 
Comissão e os Estados-Membros 
asseguram a coordenação e a 
complementaridade entre o apoio do 

Em conformidade com os princípios 
enunciados no artigo 4.º do [Regulamento
(UE) n.º [...] que estabelece disposições 
comuns], a Comissão e os
Estados-Membros asseguram a 
coordenação e a complementaridade entre 
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FEAMP, o apoio proveniente de outras 
políticas e instrumentos financeiros da 
União, incluindo o Regulamento (CE) 
n.º [que estabelece um programa para o 
ambiente e a ação climática (LIFE)], e o 
apoio no âmbito da ação externa da União.
A coordenação entre as intervenções do 
FEAMP e as do programa LIFE é obtida, 
em especial, promovendo o financiamento 
de atividades complementares dos projetos 
integrados financiados ao abrigo do 
programa LIFE e a utilização de soluções, 
métodos e abordagens validados no âmbito 
do mesmo programa.

o apoio do FEAMP, o apoio proveniente de
outros fundos no âmbito da política de 
coesão e outras políticas e instrumentos 
financeiros da União, incluindo o 
Regulamento (CE) n.º [que estabelece um 
programa para o ambiente e a ação 
climática (LIFE)], e o apoio no âmbito da 
ação externa da União. A coordenação 
entre as intervenções do FEAMP e as do 
programa LIFE é obtida, em especial, 
promovendo o financiamento de atividades 
complementares dos projetos integrados 
financiados ao abrigo do programa LIFE e 
a utilização de soluções, métodos e 
abordagens validados no âmbito do mesmo 
programa, nomeadamente no âmbito do 
domínio prioritário "Biodiversidade".

Or. en

Alteração 132
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Os operadores que tenham cometido 
infrações, em violação da Convenção n.º 
188 e da Recomendação n.º 199 da OIT 
sobre as condições de trabalho no setor da 
pesca.

Or. en

Alteração 133
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea f-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(f-A) Qualquer investimento a bordo para 
navios que operem com capacidade 
excessiva.

Or. en

Alteração 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 4 535 000 000 EUR dos recursos 
referidos no n.º 1 são atribuídos ao 
desenvolvimento sustentável das pescas, da 
aquicultura e das zonas de pesca, no 
âmbito do título V dos capítulos I, II e III.

2. 4.170.000.000 EUR, no máximo, dos 
recursos referidos no n.º 1 são atribuídos ao 
desenvolvimento sustentável das pescas, da 
aquicultura e das zonas de pesca, no 
âmbito do título V, capítulos I, II e III.

Or. en

Alteração 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. 477 000 000 EUR dos recursos referidos 
no n.º 1 são atribuídos às medidas de 
controlo e execução previstas no artigo 
78.º.

3. 600.000.000 EUR, no mínimo, dos 
recursos referidos no n.º 1 são atribuídos às
medidas de controlo e execução previstas 
no artigo 78.º.

Or. en

Alteração 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 358 000 000 EUR dos recursos referidos 
no n.º 1 são atribuídos às medidas de 
recolha de dados previstas no artigo 79.º.

4. 600.000.000 EUR, no mínimo, dos 
recursos referidos no n.º 1 são atribuídos às 
medidas de recolha de dados previstas no 
artigo 79.º.

Or. en

Alteração 137
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) o nível de emprego nas pescas e na 
aquicultura,

(i) o nível de emprego no setor das pescas 
e na aquicultura,

Or. pt

Alteração 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-A ) A coerência das medidas tomadas 
de acordo com as prioridades da União 
para o FEAMP, a que faz referência o 
artigo 38.º, nº 1, alínea d) do presente 
regulamento, com os quadros de ação 
prioritários Natura 2000 referidos no 
artigo 8.º, n.º 4, da Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens.
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Or. en

Alteração 139
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Uma descrição dos critérios de seleção 
dos projetos;

(f) Uma descrição dos critérios de seleção 
dos projetos, dando prioridade aos 
projetos que visam reduzir o impacto 
ambiental das atividades de pesca e da 
aquicultura;

Or. en

Alteração 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1 - alínea o) – subalínea i) – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- uma avaliação do equilíbrio entre a 
capacidade e as possibilidades de pesca.

Or. en

Alteração 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de estimular a inovação na pesca, 
o FEAMP pode apoiar projetos destinados 
a criar ou introduzir produtos novos ou 

1. A fim de estimular a inovação na pesca, 
o FEAMP pode apoiar projetos destinados 
a criar ou introduzir produtos novos ou 
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substancialmente melhorados por 
referência ao estado da arte, bem como 
processos e sistemas de gestão e
organização novos ou melhorados.

substancialmente melhorados por 
referência ao estado da arte, bem como 
processos e sistemas de gestão e 
organização novos ou melhorados, desde 
que tais projetos contribuam para a 
consecução dos objetivos mencionados 
nos artigos 2.º e 3.º do [regulamento 
relativo à PCP].

Or. en

Alteração 142
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A aprendizagem ao longo da vida, a 
divulgação de conhecimentos científicos e 
de práticas inovadoras e a aquisição de 
novas competências profissionais, em 
especial ligadas à gestão sustentável dos 
ecossistemas marinhos, às atividades no 
setor marítimo, à inovação e ao espírito 
empresarial;

(a) A promoção da entrada de jovens no 
setor, a formação profissional, a
aprendizagem ao longo da vida, a 
divulgação de conhecimentos científicos e 
de práticas inovadoras e a aquisição de 
novas competências profissionais, em 
especial ligadas à gestão sustentável dos 
ecossistemas marinhos, às atividades no 
setor marítimo, à inovação e ao espírito 
empresarial;

Or. pt

Alteração 143
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A promoção do diálogo social aos 
níveis nacional, regional ou local, em que 
participem os pescadores e outras partes 
interessadas pertinentes.

(c) A promoção do diálogo social aos 
níveis nacional, regional ou local, em que 
participem os representantes dos parceiros 
sociais.



AM\908413PT.doc 37/44 PE492.837v01-00

PT

Or. en

Alteração 144
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A adaptação de navios da pequena 
pesca costeira para os reafetar a atividades
que não a pesca.

(b) A adaptação de navios da pequena 
pesca costeira para os reafetar a atividades
complementares à pesca.

Or. pt

Alteração 145
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio é concedido a pescadores ou a 
proprietários de navios de pesca.

2. O apoio é concedido exclusivamente a 
pescadores ou a proprietários de navios de 
pesca que operem no setor da pesca 
quando se comprove que existe um 
equilíbrio efetivo entre possibilidades e 
capacidade de pesca.

Or. en

Alteração 146
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34 Suprimido
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Apoio a sistemas de concessões de pesca 
transferíveis da PCP
1. A fim de estabelecer ou alterar sistemas 
de concessões de pesca transferíveis em 
conformidade com o artigo 27.º do 
[regulamento relativo à PCP], o FEAMP 
pode apoiar:
(a) A conceção e o desenvolvimento dos 
meios técnicos e administrativos 
necessários para a criação ou o 
funcionamento de um sistema de 
concessões de pesca transferíveis;
(b) A participação das partes interessadas 
na conceção e no desenvolvimento dos 
sistemas de concessões de pesca 
transferíveis;
(c) A monitorização e a avaliação dos 
sistemas de concessões de pesca 
transferíveis;
(d) A gestão dos sistemas de concessões de 
pesca transferíveis.
2. O apoio previsto no n.º 1, alíneas a), b) 
e c), só pode ser concedido a autoridades 
públicas. O apoio previsto no n.º 1, alínea 
d), é concedido a autoridades públicas, a 
pessoas singulares ou coletivas ou a 
organizações de produtores reconhecidas 
que participem na gestão coletiva de 
concessões de pesca transferíveis 
agrupadas, em conformidade com o artigo 
28.º, n.º 4, do regulamento relativo à 
política comum das pescas.

Or. pt

Alteração 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar uma execução 
eficiente de medidas de conservação a 
título dos artigos 17.º e 21.º do 
[regulamento relativo à política comum das 
pescas], o FEAMP pode apoiar:

1. A fim de pôr eficazmente em prática as 
prioridades em matéria de regionalização 
da política comum das pescas e as
medidas de conservação a título dos artigos 
17.º e 21.º do [regulamento relativo à 
política comum das pescas], o FEAMP 
pode apoiar:

Or. en

Alteração 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A participação das partes interessadas
na conceção e na execução de medidas de 
conservação na aceção dos artigos 17.º e 
21.º do [regulamento relativo à política 
comum das pescas].

(b) A participação das partes interessadas
no estabelecimento e criação de planos 
plurianuais nos termos dos artigos 9.º, 
10.º e 11.º do [regulamento relativo à 
PCP], e na execução de medidas de 
conservação na aceção dos artigos 17.º e 
21.º do [regulamento relativo à política 
comum das pescas].

Or. en

Alteração 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A promoção da investigação em 
matéria de práticas e artes de pesca, de 
avaliação de unidades populacionais e 
sobre o impacto das atividades de pesca 
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no ecossistema, com vista a reduzir ao 
mínimo ou evitar os efeitos nocivos da 
pesca sobre as espécies e os habitats 
marinhos.

Or. en

Alteração 150
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Gestão, restauração e monitorização de 
sítios NATURA 2000, em conformidade 
com a Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 
21 de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens, e com a Diretiva 2009/147/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
30 de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, de acordo 
com os quadros de ação prioritária 
estabelecidos nos termos da Diretiva 
92/43/CEE do Conselho;

(d) Definição, seleção e criação, bem
como gestão, restauração e monitorização 
de sítios NATURA 2000, em 
conformidade com a Diretiva 92/43/CEE 
do Conselho, de 21 de maio de 1992, 
relativa à preservação dos habitats naturais 
e da fauna e da flora selvagens, e com a 
Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens, de acordo com os 
quadros de ação prioritária estabelecidos 
nos termos da Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho;

Or. en

Alteração 151
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Gestão, restauração e monitorização de 
zonas marinhas protegidas com vista à 
execução das medidas de proteção espacial 
previstas no artigo 13.º, n.º 4, da Diretiva 

(e) Definição, seleção e criação, bem 
como gestão, restauração e monitorização 
de zonas marinhas protegidas com vista à 
execução das medidas de proteção espacial 
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2008/56/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho;

previstas no artigo 13.º, n.º 4, da Diretiva 
2008/56/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho;

Or. en

Alteração 152
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido aos pescadores da pequena 
pesca costeira que possuam um navio de 
pesca da União registado como ativo e 
que tenham exercido atividades de pesca 
no mar durante, pelo menos, 240 dias nos 
dois anos anteriores à data de 
apresentação do pedido. Além disso, o 
apoio previsto no n.º 1, alínea a), não será 
concedido aos operadores que pertencem 
a um segmento de frota com excesso de 
capacidade.

Or. en

Alteração 153
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de atenuar os efeitos das 
alterações climáticas, o FEAMP pode 
apoiar:

1. A fim de atenuar os efeitos das 
alterações climáticas, e na condição sine 
qua non de se comprovar que tal não 
levará a um aumento da capacidade de 
captura de um navio de pesca, o FEAMP 
pode apoiar:
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Or. en

Alteração 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio referido no n.º 1 só pode ser 
concedido a proprietários de navios de 
pesca da União cujos navios tenham 
exercido atividades de pesca no mar 
durante, pelo menos, 60 dias, nos dois anos 
anteriores à data de apresentação do 
pedido.

4. O apoio referido no n.º 1 só pode ser 
concedido a proprietários de navios de 
pesca da União cujos navios operam num 
setor da pesca em que esteja comprovado 
que existe um equilíbrio efetivo entre as 
possibilidades e a capacidade de pesca e
tenham exercido atividades de pesca no 
mar durante, pelo menos, 60 dias, nos dois 
anos anteriores à data de apresentação do 
pedido.

Or. en

Alteração 155
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A aprendizagem ao longo da vida, a 
divulgação de conhecimentos científicos e 
de práticas inovadoras e a aquisição de 
novas competências profissionais na 
aquicultura;

(a) A aprendizagem ao longo da vida, a 
divulgação de conhecimentos científicos e 
de práticas inovadoras e a aquisição de 
novas competências profissionais na 
aquicultura que contribuam para reduzir o 
impacto ambiental das operações;

Or. en

Alteração 156
Ole Christensen
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Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Refletir, globalmente, o principal foco 
da sua estratégia e a composição 
socioeconómica da zona, mediante uma 
representação equilibrada das principais 
partes interessadas, incluindo os setores 
privado e público e a sociedade civil;

(a) Refletir, globalmente, o principal foco 
da sua estratégia e a composição 
socioeconómica da zona, mediante uma 
representação equilibrada das principais 
partes interessadas, incluindo os setores 
privado e público e a sociedade civil e os 
representantes dos parceiros sociais;

Or. en

Alteração 157
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir uma representação 
significativa dos setores das pescas e da 
aquicultura.

(b) Garantir uma representação 
significativa dos setores das pescas e da 
aquicultura, incluindo os representantes 
dos parceiros sociais;

Or. en

Alteração 158
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aumentar o valor acrescentado, criar 
empregos e promover a inovação em todas 
as fases da cadeia de abastecimento dos 
produtos da pesca e da aquicultura;

(a) Aumentar o valor acrescentado, criar 
empregos, atrair jovens para o setor das 
pescas e promover a inovação em todas as 
fases da cadeia de abastecimento dos 
produtos da pesca e da aquicultura;
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Alteração 159
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover o bem-estar social e o 
património cultural nas zonas de pesca, 
incluindo o património cultural marítimo;

(d) Promover o bem-estar social, a 
inclusão e o património cultural nas zonas 
de pesca, incluindo o património cultural 
marítimo;

Or. en

Alteração 160
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Às medidas específicas de controlo e 
execução no quadro da PCP;

(b) Às medidas específicas de controlo e 
execução no quadro da PCP, incluindo 
inspeções do trabalho;

Or. en


