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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca (FEAMP) é o novo instrumento da 
União para o financiamento da política comum das pescas (PCP) e da política marítima 
integrada (PMI) para o período 2014-2020.

O FEAMP enquadra-se na estratégia Europa 2020 e deverá contribuir para a consecução dos 
objetivos comuns da União no quadro de três iniciativas emblemáticas: i) uma Europa 
eficiente em termos de recursos, ii) uma União da inovação e iii) a Agenda para novas 
competências e empregos.

O FEAMP também se situa no contexto mais vasto da política de coesão, partilhando os 
objetivos e prioridades comuns com os outros fundos, visando promover uma utilização 
integrada dos recursos disponíveis.

A proposta de regulamento da Comissão Europeia pretende reforçar a dimensão social do 
FEAMP. De facto, o texto do regulamento apresenta vários elementos que vão nesse sentido, 
e aos quais se podem adicionar outros. 

O FEAMP tem de fomentar a criação de postos de trabalho e a coesão social, sobretudo nas 
comunidades dependentes da pesca, além de permitir a diversificação das atividades para 
outros setores marítimos. 

Como tal, tem de promover o capital humano e a diversificação, permitindo que os pescadores 
adquiram as qualificações necessárias para o ingresso em novas atividades noutros setores 
marítimos emergentes. É preciso definir que o FEAMP possa também financiar instrumentos 
e atividades para a antecipação das competências necessárias.

Outro aspeto muito importante relativamente ao qual o Fundo tem de contribuir com o seu 
financiamento é a melhoria da saúde e da segurança dos pescadores e de outros trabalhadores 
do setor das pescas, através de investimentos a bordo, em equipamentos individuais ou em 
infraestruturas, bem como na formação no domínio da saúde e segurança. 

Na proposta da Comissão, o FEAMP reconhece, pela primeira vez, o papel que os cônjuges, 
na sua maioria mulheres, desempenham com frequência nas atividades familiares de pesca, 
prevendo, nomeadamente, que lhes seja concedido apoio à formação, em especial para a 
aquisição de competências ligadas ao espírito empresarial e à gestão de empresas. Além disso, 
é necessário incentivar a participação dos cônjuges dos pescadores no diálogo social e nos 
casos de abordagem de orientação pelas comunidades.

Está previsto um apoio especial à inovação; convém especificar que este apoio tem de incluir 
a inovação social, para promover novas soluções para os problemas sociais.

O FEAMP também poderá ser utilizado para reforçar a abordagem de um desenvolvimento 
sustentável das zonas de pesca orientado pelas comunidades locais, sendo, neste contexto, 
necessário salientar que todas as partes interessadas têm de estar representadas na tomada de 
decisões.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão das Pescas, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Convém recordar que, em 
conformidade com o artigo 9.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, na definição e execução das 
suas políticas e ações relativamente à 
reforma da PCP, da PMI e do FEAMP, a 
União deve ter em conta os requisitos em 
matéria de promoção de um nível elevado 
de emprego, a garantia de uma proteção 
social adequada, a luta contra a exclusão 
social e um nível elevado de educação, 
formação e proteção da saúde humana.

Or. es

Alteração 2
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 
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 

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

luta contra a pobreza e a exclusão social, 
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. es

Alteração 3
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 aumentar o emprego e a 
coesão económica, social e territorial, a
fomentar uma pesca e aquicultura baseadas 
na inovação e no conhecimento, e a 
promover uma pesca e aquicultura 
sustentáveis e eficientes em termos de 
recursos, 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. es
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Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A União deve, em todas as fases de 
execução do Fundo, procurar eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade 
entre homens e mulheres, bem como 
combater a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

(7) A União deve, na definição das 
condições ex ante gerais e em todas as 
fases de planeamento e execução do 
Fundo, procurar eliminar as desigualdades 
e promover a igualdade entre homens e
mulheres, bem como combater a 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.

Or. es

Alteração 5
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 para garantir um nível 
de vida justo para o setor das pescas, por 
forma a inverter o declínio de muitas 
comunidades costeiras e interiores 
dependentes da pesca, acrescentando mais 
valor à pesca e atividades conexas e 
favorecendo a diversificação para outros 
setores da economia marítima. A PCP 
deve contribuir também para o aumento da 
produtividade, para a estabilidade dos 
mercados, bem como para assegurar a 
disponibilidade de recursos e o 
fornecimento de produtos aos 
consumidores a preços razoáveis.

Or. es
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Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de melhorar a coordenação e a 
harmonização da execução dos fundos que 
prestam apoio no âmbito da política de 
coesão, nomeadamente o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER), o 
Fundo Social Europeu (FSE) e o Fundo de 
Coesão (FC), com os fundos para o 
desenvolvimento rural, nomeadamente o 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), e o 
setor marítimo e das pescas, isto é o Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e da 
Pesca (FEAMP), foram estabelecidas 
disposições comuns para todos estes 
Fundos (os «Fundos QEC») no 
[Regulamento (UE) n.º […] que estabelece 
disposições comuns]. Além dessas 
disposições, o FEAMP contém também 
disposições específicas, dadas as 
particularidades da PCP e da PMI.

(20) A fim de melhorar a coordenação e a 
harmonização da execução dos fundos que 
prestam apoio no âmbito da política de 
coesão, nomeadamente o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER), o 
Fundo Social Europeu (FSE) e o Fundo de 
Coesão (FC), com os fundos para o 
desenvolvimento rural, nomeadamente o 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), e o 
setor marítimo e das pescas, isto é o Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e da 
Pesca (FEAMP), foram estabelecidas 
disposições comuns para todos estes 
Fundos (os «Fundos QEC») no 
[Regulamento (UE) n.º […] que estabelece 
disposições comuns]. É preciso frisar 
também que os fundos podem ser 
utilizados de forma complementar no 
sentido de concretizar, de forma mais 
eficiente, as prioridades da política de 
coesão da União e da estratégia Europa 
2020; por conseguinte, há que destacar as 
sinergias necessárias entre o FEAMP e o 
FSE para atingir os principais objetivos 
relacionados com o emprego e a luta 
contra a pobreza e a exclusão social.
Além dessas disposições, o FEAMP 
contém também disposições específicas, 
dadas as particularidades da PCP e da PMI.

Or. es

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) Tendo em conta a dimensão do futuro 
FEAMP e à luz do princípio da 
proporcionalidade, as disposições relativas 
ao planeamento estratégico derrogam do 
regulamento [que estabelece disposições 
comuns]; assim, a consulta das partes 
interessadas deverá ter lugar, pelo menos, 
duas vezes durante o período de 
programação, mas não obrigatoriamente 
uma vez por ano, já que tal constituiria um 
encargo financeiro e administrativo 
excessivo para a Comissão e para os 
Estados-Membros.

(21) Tendo em conta a dimensão do futuro 
FEAMP e à luz do princípio da 
proporcionalidade, as disposições relativas 
ao planeamento estratégico derrogam do 
regulamento [que estabelece disposições 
comuns]; assim, a consulta das partes 
interessadas deverá ter lugar, pelo menos, 
três vezes durante o período de 
programação, mas não obrigatoriamente 
uma vez por ano, já que tal constituiria um 
encargo financeiro e administrativo 
excessivo para a Comissão e para os 
Estados-Membros.

Or. es

Alteração 8
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 

(22) A fim de garantir um valor 
acrescentado significativo, convém 
reforçar a parceria entre a Comissão, as 
autoridades dos Estados-Membros e os 
diversos tipos de parceiros através de 
acordos que prevejam a participação desses 
agentes, no pleno respeito das 
competências institucionais dos 
Estados-Membros. 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. 
Dada a particularidade do setor das 
pescas, será necessário assegurar a 
participação de parceiros económicos e 
sociais que representem os vários 
subsetores e níveis territoriais, as 
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associados à preparação de contratos de 
parceria, bem como à preparação, 
execução, monitorização e avaliação da 
programação.

organizações de investigação científica, e 
as redes nacionais e regionais dos grupos 
de ação local da pesca (GAL-Pesca). Deve 
procurar-se especialmente assegurar uma 
representação adequada das mulheres e 
dos grupos minoritários. Os parceiros 
devem ser associados à preparação de 
contratos de parceria, bem como à 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação da programação.

Or. es

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Em conformidade com o objetivo de 
simplificação, todas as atividades do 
FEAMP que se enquadram na gestão 
partilhada, incluindo o controlo e a recolha 
de dados, devem assumir a forma de um 
programa operacional único por 
Estado-Membro, em conformidade com a 
sua estrutura nacional. O exercício de 
programação cobre o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020. Cada 
Estado-Membro deve preparar um 
programa operacional único. Cada 
programa deve definir uma estratégia para 
atingir os objetivos ligados às prioridades 
da União para o FEAMP e uma seleção de 
medidas. A programação deve, 
simultaneamente, respeitar as prioridades 
da União e ser adaptada aos contextos 
nacionais, complementando igualmente as 
outras políticas da União, nomeadamente 
as de desenvolvimento rural e de coesão.

(26) Em conformidade com o objetivo de 
simplificação, todas as atividades do 
FEAMP que se enquadram na gestão 
partilhada, incluindo o controlo e a recolha 
de dados, devem assumir a forma de um 
programa operacional único por 
Estado-Membro, em conformidade com a 
sua estrutura nacional. O exercício de 
programação cobre o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020. Cada Estado-
Membro deve preparar um programa 
operacional único. Cada programa deve 
definir uma estratégia para atingir os 
objetivos ligados às prioridades da União 
para o FEAMP e uma seleção de medidas. 
A programação deve, simultaneamente, 
respeitar as prioridades da União e ser 
adaptada aos contextos nacionais, 
complementando igualmente as outras 
políticas da União, nomeadamente as de 
desenvolvimento rural e de coesão 
económica, social e territorial.

Or. es
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Alteração 10
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, incluindo a inovação social, e o 
espírito empresarial. Por conseguinte, é 
necessário que o FEAMP apoie operações 
inovadoras e o desenvolvimento 
empresarial.

Or. es

Alteração 11
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 
competitividade e melhorar o desempenho 
económico das atividades de pesca e 
marítimas. Por conseguinte, importa que o 
FEAMP apoie as ações que se destinem a
garantir o acesso a uma aprendizagem 
inicial e ao longo da vida de 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.

Or. es

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 33
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Texto da Comissão Alteração

(33) Dada a importância do papel dos 
cônjuges dos pescadores independentes na 
pequena pesca costeira, convém que o 
FEAMP apoie a formação e a ligação em 
rede que contribuam para o seu 
desenvolvimento profissional e lhes 
proporcionem os meios para melhor 
desempenhar as funções auxiliares que 
tradicionalmente lhes incumbem.

(33) Dada a importância do papel dos 
cônjuges dos pescadores independentes na 
pequena pesca costeira, convém que o 
FEAMP apoie a formação ao longo da 
vida e a ligação em rede que contribuam 
para o seu desenvolvimento profissional e 
lhes proporcionem os meios para melhor 
desempenhar as funções auxiliares que 
tradicionalmente lhes incumbem ou para 
acompanhar a diversificação das 
atividades de pesca.

Or. es

Alteração 13
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 
nas instâncias apropriadas.

(34) Atendendo à fraca representação dos 
pescadores da pequena pesca costeira no 
diálogo social, o FEAMP deve apoiar as 
organizações que promovem tal diálogo 
nas instâncias apropriadas e reforçam a 
representação dos interesses do setor.

Or. es

Alteração 14
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 

(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 
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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.

investimentos para a transformação dos 
navios destes pescadores, a antecipação de 
competências e as atividades de formação 
necessárias para a aquisição de 
competências profissionais em domínios 
específicos, desligados das atividades de 
pesca.

Or. es

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) Importa recordar que a 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) considera que a pesca é perigosa 
quando comparada com outras atividades 
profissionais, e que várias convenções e 
recomendações foram concluídas ou 
adotadas no âmbito da própria 
Organização para promover condições de 
trabalho dignas para os pescadores.

Or. es

Alteração 16
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 e melhorar as 
condições de trabalho no setor, o FEAMP 
deve apoiar os investimentos que cubram a 
segurança e a higiene a bordo.

Or. es
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Alteração 17
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) A introdução dos sistemas de 
concessões de pesca transferíveis deverá 
tornar o setor mais competitivo. Deve ser 
realizada uma avaliação do impacto sobre 
os níveis de emprego no setor das pescas e 
poderá 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.

Or. es

Alteração 18
Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Dada a importância dos portos de 
pesca, dos locais de desembarque e dos 
abrigos, importa que o FEAMP apoie os 
investimentos correspondentes, em 
particular para aumentar a eficiência 
energética, a proteção do ambiente e a 
qualidade dos produtos desembarcados, 
bem como melhorar as condições de 
segurança e de trabalho.

(44) Dada a importância dos portos de 
pesca, dos locais de desembarque e dos 
abrigos, importa que o FEAMP apoie os 
investimentos correspondentes, em 
particular para aumentar a eficiência 
energética, a proteção do ambiente e a 
qualidade dos produtos desembarcados, 
melhorar as condições de saúde, segurança 
e de trabalho.

Or. es
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Alteração 19
Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) Em conformidade com a estratégia de 
desenvolvimento sustentável da aquicultura 
europeia da Comissão, os objetivos da PCP 
e a estratégia Europa 2020, convém que o 
FEAMP apoie o desenvolvimento 
sustentável, do ponto de vista ambiental, 
económico e social, do setor aquícola.

(46) Em conformidade com a estratégia de 
desenvolvimento sustentável da aquicultura 
europeia da Comissão, os objetivos da PCP 
e a estratégia Europa 2020, convém que o 
FEAMP apoie o desenvolvimento 
sustentável, do ponto de vista ambiental, 
económico e social, do setor aquícola e 
garanta níveis elevados de emprego de 
qualidade.

Or. es

Alteração 20
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 
competitividade e melhorar o desempenho 
económico das atividades de aquicultura. 
Por conseguinte, importa que o FEAMP 
apoie as ações que se destinem a garantir 
o acesso à aprendizagem inicial e 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. es

Alteração 21
Proposta de regulamento
Considerando 55
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Texto da Comissão Alteração

(55) Dado que a abordagem do 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais se tem revelado, desde 
há vários anos, um instrumento útil para o 
desenvolvimento das zonas de pesca e das 
zonas rurais, integrando plenamente as 
necessidades multissetoriais do 
desenvolvimento rural endógeno, é 
conveniente manter e reforçar o apoio 
fornecido.

(55) Dado que a abordagem do 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais se tem revelado, desde 
há vários anos, um instrumento útil para o 
desenvolvimento das zonas de pesca e das 
zonas rurais, integrando plenamente as 
necessidades multissetoriais do 
desenvolvimento rural endógeno e 
assegurando a sua sustentabilidade social, 
é conveniente manter e reforçar o apoio 
fornecido.

Or. es

Alteração 22
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 e emprego
sustentável e de qualidade, 
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. es

Alteração 23
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, aumento das taxas de emprego e 
fomento da inovação, incluindo a 
inovação social, ao nível local, bem como 
para o objetivo de coesão territorial, que 
constitui uma prioridade fundamental do 
Tratado de Lisboa.

Or. es

Alteração 24
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, 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, a participação de todos os 
agentes e a transparência das estratégias 
de desenvolvimento local, é importante 
que nenhum grupo de interesses possua 
mais de 49 % dos direitos de voto nos 
órgãos de tomada de decisão.

Or. es
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Alteração 25
Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) A ligação em rede entre as parcerias 
locais é um elemento essencial desta 
abordagem. A cooperação entre estas 
parcerias locais constitui um importante 
instrumento de desenvolvimento que 
deverá ser disponibilizado pelo FEAMP.

(59) A ligação em rede entre as parcerias 
locais é um elemento essencial desta 
abordagem. A cooperação entre estas 
parcerias locais constitui um importante 
instrumento de desenvolvimento que 
deverá ser promovido e disponibilizado 
pelo FEAMP.

Or. es

Alteração 26
Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) O apoio às zonas de pesca através do 
FEAMP deve ser coordenado com o apoio 
ao desenvolvimento local proporcionado 
por outros fundos da União e abranger 
todos os aspetos da elaboração e 
implementação das estratégias de 
desenvolvimento local e das operações dos 
grupos de ação local, bem como os custos 
de animação da zona local e os custos 
operacionais da parceria local.

(60) O apoio às zonas de pesca através do 
FEAMP deve ser coordenado com o apoio 
ao desenvolvimento local proporcionado 
por outros fundos da União, especialmente 
o FSE no que se refere ao emprego e à 
inclusão social, e abranger todos os 
aspetos da elaboração e implementação das 
estratégias de desenvolvimento local e das 
operações dos grupos de ação local, bem 
como os custos de animação da zona local 
e os custos operacionais da parceria local.

Or. es

Alteração 27
Proposta de regulamento
Considerando 77

Texto da Comissão Alteração

(77) Convém que o FEAMP apoie a 
promoção da governação marítima 

(77) Convém que o FEAMP apoie a 
promoção da governação marítima 
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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.

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 o emprego e para a 
sua coesão económica, social e territorial.

Or. es

Alteração 28
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 
investimento na inovação tecnológica 
necessária para promover o potencial 
económico das aplicações marinhas e 
marítimas.

(80) Importa ainda que o FEAMP apoie o 
crescimento económico sustentável, o 
emprego de qualidade, 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 
investimento na inovação tecnológica 
necessária para promover o potencial 
económico das aplicações marinhas e 
marítimas.

Or. es

Alteração 29
Proposta de regulamento
Considerando 81
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Texto da Comissão Alteração

(81) É necessário que o FEAMP seja 
complementar e coerente com os 
instrumentos financeiros - atuais e futuros -
disponibilizados pela União e, ao nível 
nacional e subnacional, pelos 
Estados-Membros para promover a 
proteção e a utilização sustentável dos 
oceanos, mares e costas, contribuindo para 
incentivar uma cooperação mais eficaz 
entre os Estados-Membros e as suas 
regiões costeiras, insulares e 
ultraperiféricas, sem deixar de ter em conta 
a prioritização e evolução dos projetos 
nacionais e locais. O Fundo será 
devidamente articulado com outras 
políticas da União que possam ter uma 
dimensão marítima, em especial o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
Fundo de Coesão e o Fundo Social 
Europeu, bem como o programa 
«Horizonte 2020» de investigação e a 
política da energia.

(81) É necessário que o FEAMP seja 
complementar e coerente com os 
instrumentos financeiros - atuais e futuros -
disponibilizados pela União e, ao nível 
nacional e subnacional, pelos 
Estados-Membros para promover um 
desenvolvimento económico e social 
sustentável, a proteção e a utilização 
sustentável dos oceanos, mares e costas, 
contribuindo para incentivar uma 
cooperação mais eficaz entre os 
Estados-Membros e as suas regiões 
costeiras, insulares e ultraperiféricas, sem 
deixar de ter em conta a prioritização e 
evolução dos projetos nacionais e locais. O
Fundo será devidamente articulado com 
outras políticas da União que possam ter 
uma dimensão marítima, em especial o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo de Coesão e o Fundo 
Social Europeu, bem como o programa 
«Horizonte 2020» de investigação e a 
política da energia.

Or. es

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Do desenvolvimento sustentável das 
zonas de pesca e da pesca interior;

c) De estratégias de desenvolvimento 
sustentável, crescimento do emprego e 
fomento da coesão social das zonas de 
pesca e da pesca interior;

Or. es
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Alteração 31
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 e competitivas e fomentar 
níveis elevados de emprego de qualidade;

Or. es

Alteração 32
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 territorial 
equilibrado e inclusivo e a coesão social
das zonas de pesca;

Or. es

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1) Aumentar o emprego e a coesão 
territorial através dos seguintes objetivos:

1) Aumentar o emprego e a coesão 
económica, social e territorial através dos 
seguintes objetivos:

Or. es

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1 – alínea a)
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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 
de qualidade e apoio à mobilidade laboral 
nas comunidades costeiras e interiores 
dependentes da pesca e da aquicultura;

Or. es

Alteração 35
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 viáveis da economia 
marítima e crescimento sustentável desta, 
inclusive no domínio da atenuação das 
alterações climáticas.

Or. es

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Apoio ao reforço do desenvolvimento 
tecnológico, da inovação e da transferência 
de conhecimentos;

a) Apoio ao reforço do desenvolvimento 
tecnológico, da inovação, incluindo a 
inovação social, e da transferência de 
conhecimentos;

Or. es

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 2 – alínea b)
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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 competitividade e da 
viabilidade das pescas, especialmente da 
frota da pequena pesca costeira, e 
melhoramento das condições de saúde, de 
segurança e de trabalho;

Or. es

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Antecipação e desenvolvimento de 
novas competências profissionais e da 
aprendizagem ao longo da vida;

Or. es

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Apoio ao reforço do desenvolvimento 
tecnológico, da inovação e da transferência 
de conhecimentos;

a) Apoio ao reforço do desenvolvimento 
tecnológico, da inovação, incluindo a 
inovação social, e da transferência de 
conhecimentos; 

Or. es

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 3 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

c) Antecipação e desenvolvimento de 
novas competências profissionais e da 
aprendizagem ao longo da vida;

Or. es

Alteração 41
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, 
através do reforço da capacidade 
institucional e da eficiência da 
administração pública, e o reforço da 
capacidade das outras partes que 
participam na execução das medidas 
financiadas pelo Fundo.

Or. es

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 5.º, n.º 4, do 
[Regulamento (UE) n.º [...] que estabelece 
disposições comuns], a Comissão consulta, 
pelo menos duas vezes durante o período 
de programação, as organizações que 
representam os parceiros ao nível da União 
sobre a execução do apoio do FEAMP.

Em derrogação do artigo 5.º, n.º 4, do 
[Regulamento (UE) n.º [...] que estabelece 
disposições comuns], a Comissão consulta, 
pelo menos três vezes durante o período de 
programação, as organizações que 
representam os parceiros ao nível da União 
sobre a execução do apoio do FEAMP.

Or. es
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Alteração 43
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 
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.

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 
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.

Or. es

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A transferência de propriedade de uma 
empresa;

e) A transferência de propriedade de uma 
empresa, exceto nos casos de 
transferência de propriedade de uma 
empresa familiar ou quando a 
transferência de propriedade for 
acompanhada de um projeto de 
diversificação;

Or. es
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Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro elabora o programa 
operacional em estreita cooperação com os 
parceiros referidos no artigo 5.º do 
[Regulamento (UE) n.º [...] que estabelece 
disposições comuns]. A consulta dos 
parceiros aquando da elaboração dos 
documentos preparatórios deve ser 
organizada de forma a permitir-lhes 
examinar esses documentos.

2. O Estado-Membro elabora o programa 
operacional em estreita cooperação com os 
parceiros como referido no artigo 5.º do 
[Regulamento (UE) n.º [...] que estabelece 
disposições comuns]. A consulta dos 
parceiros aquando da elaboração dos 
documentos preparatórios deve ser 
organizada de forma a permitir-lhes 
examinar esses documentos e dar o seu 
parecer antes da apresentação do 
programa à Comissão.

Or. es

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sem prejuízo do artigo 5.º do 
[Regulamento (UE) nº [...] que estabelece 
disposições comuns], os parceiros 
consultados devem incluir, entre outros, 
as autoridades e entidades públicas 
pertinentes, incluindo as responsáveis 
pelo ambiente e pela promoção da 
igualdade entre homens e mulheres, os
parceiros económicos e sociais que 
representem os vários subsetores e níveis 
territoriais visados no setor das pescas, as 
organizações de investigação científica e 
as redes nacionais e regionais dos 
GAL-Pesca.

Or. es
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Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) A designação dos parceiros referidos no 
artigo 5.º do [Regulamento (UE) n.º [...]
que estabelece disposições comuns] e os 
resultados das consultas aos parceiros;

m) A designação dos parceiros e os 
resultados das consultas aos parceiros 
referidos no artigo 18.º, em conformidade 
com o artigo 5.º do [Regulamento (UE) 
n.º [...] que estabelece disposições 
comuns];

Or. es

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Além disso, o programa operacional 
deve incluir uma descrição das ações 
específicas destinadas a promover a 
igualdade de oportunidades e evitar 
qualquer forma de discriminação por 
razões de sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual, incluindo as disposições 
para integrar a perspetiva do género no 
programa operacional e nas operações.

3. Além disso, o programa operacional 
deve incluir uma descrição das ações 
específicas destinadas a promover a 
igualdade de oportunidades e evitar 
qualquer forma de discriminação por 
razões de sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual, incluindo as disposições 
para integrar a perspetiva do género e do 
princípio de igualdade de oportunidades
no programa operacional e nas operações.

Or. es

Alteração 49
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, 
incluindo a inovação social, o FEAMP 
pode apoiar projetos destinados a criar 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.

introduzir produtos novos ou 
substancialmente melhorados por 
referência ao estado da arte, bem como 
processos e sistemas de gestão e 
organização novos ou melhorados.

Or. es

Alteração 50
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 aprendizagem ao longo da vida, a 
divulgação de conhecimentos científicos e 
de práticas inovadoras e a antecipação e
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. es

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A constituição de redes e o intercâmbio 
de experiências e boas práticas entre as 
partes interessadas, incluindo organizações 
que promovam a igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres;

b) A constituição de redes e o intercâmbio 
de experiências e boas práticas entre as 
partes interessadas, incluindo organizações 
que promovam a igualdade de 
oportunidades e a igualdade entre homens 
e mulheres e as associações que 
representam os cônjuges dos pescadores;

Or. es
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Alteração 52
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 pescadores, as organizações 
que representam os pescadores e os 
cônjuges dos pescadores que participam 
nas atividades de pesca e outras partes 
interessadas pertinentes.

Or. es

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio referido no n.º 1 é concedido 
também aos cônjuges dos pescadores 
independentes ou, quando e na medida em 
que forem reconhecidos pela legislação 
nacional, às pessoas que com eles vivam 
em união de facto, que não sejam 
trabalhadores por conta de outrem ou 
parceiros comerciais, e que participem, de 
modo habitual e nas condições previstas 
pela legislação nacional, na atividade do 
pescador independente, executando tarefas 
idênticas ou complementares.

2. O apoio referido no n.º 1 é concedido 
também aos cônjuges dos pescadores 
independentes ou, quando e na medida em 
que forem reconhecidos pela legislação 
nacional, às pessoas que com eles vivam 
em união de facto, que não sejam 
trabalhadores por conta de outrem ou 
parceiros comerciais, e que participem, ou 
queiram participar, de modo habitual e nas 
condições previstas pela legislação 
nacional, na atividade do pescador 
independente, executando tarefas idênticas 
ou complementares.

Or. es

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A fim de melhorar as condições de 
trabalho dos pescadores a bordo, o FEAMP 
pode apoiar investimentos a bordo ou em 
equipamentos individuais desde que 
ultrapassem as normas exigidas pela 
legislação nacional ou da União.

1. A fim de melhorar as condições de 
trabalho dos pescadores a bordo, o FEAMP 
pode apoiar investimentos a bordo ou em 
equipamentos individuais ou em formação,
desde que ultrapassem as normas exigidas 
pela legislação nacional ou da União.

Or. es

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a operação consistir num 
investimento a bordo, só pode ser 
concedido apoio a um mesmo navio de 
pesca uma única vez durante o período de 
programação. Se a operação consistir num 
investimento em equipamento individual, 
só pode ser concedido apoio a um mesmo 
beneficiário uma única vez durante o 
período de programação.

3. Se a operação consistir num 
investimento a bordo, só pode ser 
concedido apoio a um mesmo navio de 
pesca uma única vez durante o período de 
programação. Se a operação consistir num 
investimento em equipamento individual
ou em formação, só pode ser concedido 
apoio a um mesmo beneficiário uma única 
vez durante o período de programação.

Or. es

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com vista a aumentar a qualidade dos 
produtos desembarcados, aumentar a 
eficiência energética, contribuir para a 
proteção do ambiente ou melhorar as 
condições de segurança e de trabalho, o 
FEAMP pode apoiar investimentos que 
melhorem as infraestruturas dos portos de 
pesca ou os locais de desembarque, 

1. Com vista a aumentar a qualidade dos 
produtos desembarcados, aumentar a 
eficiência energética, contribuir para a 
proteção do ambiente ou melhorar as 
condições de saúde, de segurança e de 
trabalho, o FEAMP pode apoiar 
investimentos que melhorem as 
infraestruturas dos portos de pesca ou os 
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incluindo os investimentos em instalações 
de recolha de detritos e lixo marinho.

locais de desembarque, incluindo os 
investimentos em instalações de recolha de 
detritos e lixo marinho.

Or. es

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de reduzir o impacto da pesca 
interior no ambiente, aumentar a eficiência 
energética, aumentar a qualidade do 
pescado desembarcado ou melhorar as 
condições de segurança ou de trabalho, o 
FEAMP pode apoiar:

1. A fim de reduzir o impacto da pesca 
interior no ambiente, aumentar a eficiência 
energética, aumentar a qualidade do 
pescado desembarcado ou melhorar as 
condições de saúde, de segurança ou de 
trabalho, o FEAMP pode apoiar:

Or. es

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Investimentos a bordo ou em 
equipamentos individuais previstos no 
artigo 33.º, nas condições estabelecidas no 
mesmo artigo;

a) Investimentos a bordo ou em 
equipamentos individuais ou em formação
previstos no artigo 33.º, nas condições 
estabelecidas no mesmo artigo;

Or. es

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de estimular a inovação na 
aquicultura, o FEAMP pode apoiar 

1. A fim de estimular a inovação na 
aquicultura, incluindo a inovação social, o 
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operações que: FEAMP pode apoiar operações que:

Or. es

Alteração 60
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 antecipação e
aquisição de novas competências 
profissionais na aquicultura;

Or. es

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A ligação em rede e o intercâmbio de 
experiências e boas práticas entre empresas 
aquícolas ou organizações profissionais e 
outras partes interessadas, incluindo 
organismos científicos ou os envolvidos na 
promoção da igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres.

b) A ligação em rede e o intercâmbio de 
experiências e boas práticas entre empresas 
aquícolas ou organizações profissionais e 
outras partes interessadas, incluindo 
organismos científicos ou os envolvidos na 
promoção da igualdade de oportunidades e 
da igualdade entre homens e mulheres.

Or. es

Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) É funcionalmente coerente, em termos 
geográficos, económicos e sociais, tendo 

b) É funcionalmente coerente, em termos 
geográficos, económicos e sociais, tendo 
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especificamente em conta os setores das 
pescas e da aquicultura, e oferece uma 
massa crítica suficiente, em termos de 
recursos humanos, financeiros e 
económicos para apoiar uma estratégia 
local de desenvolvimento viável.

especificamente em conta os setores das 
pescas e da aquicultura.

Or. es

Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Garantir que as comunidades locais 
explorem plenamente as oportunidades 
oferecidas pelo desenvolvimento costeiro e 
marítimo e delas beneficiem.

b) Garantir que as comunidades locais 
participem na definição das estratégias 
integradas de desenvolvimento local e
explorem plenamente as oportunidades 
oferecidas pelo desenvolvimento costeiro e 
marítimo e delas beneficiem.

Or. es

Alteração 64
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, 
incluindo os grupos menos representados;

Or. es
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Alteração 65
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 as associações que representam 
os cônjuges dos pescadores que 
participam em atividades de pesca.

Or. es

Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio preparatório cobre o reforço de 
capacidades, a formação e a ligação em 
rede, com vista à preparação e execução de 
uma estratégia de desenvolvimento local.

1. O apoio preparatório cobre o reforço de 
capacidades, a consulta, a formação e a 
ligação em rede, com vista à preparação e 
execução de uma estratégia de 
desenvolvimento local.

Or. es

Alteração 67
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 de qualidade e promover a 
inovação, incluindo a inovação social, em 
todas as fases da cadeia de abastecimento 
dos produtos da pesca e da aquicultura;

Or. es
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Alteração 68
Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoiar a diversificação e a criação de 
emprego em zonas de pesca, em especial 
noutros setores marítimos;

b) Apoiar a diversificação e a criação de 
emprego de qualidade em zonas de pesca, 
em especial noutros setores marítimos;

Or. es

Alteração 69
Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apoiar o crescimento económico 
sustentável, o emprego, a inovação e novas 
tecnologias em setores marítimos 
emergentes e potenciais das regiões 
costeiras, em sinergia com as atividades já 
existentes ao nível setorial e nacional;

c) Apoiar o crescimento económico 
sustentável, um nível elevado de emprego
de qualidade, a inovação, incluindo a 
inovação social, e as novas tecnologias em 
setores marítimos emergentes e potenciais 
das regiões costeiras, em sinergia com as 
atividades já existentes ao nível setorial e 
nacional;

Or. es

Alteração 70
Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O estabelecimento de redes nacionais 
para a divulgação de informações, o 
reforço das capacidades, o intercâmbio de 
boas práticas e o apoio à cooperação entre 
GAL-Pesca no seu território.

b) O estabelecimento de redes nacionais 
para a divulgação de informações, o 
reforço das capacidades para os parceiros 
que participem na execução das ações 
financiadas pelo Fundo, o intercâmbio de 
boas práticas e o apoio à cooperação entre 
GAL-Pesca no seu território.

Or. es
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Alteração 71
Proposta de regulamento
Artigo 131 – n.º 2 –parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O impacto do FEAMP é medido em 
relação às prioridades da União referidas 
no artigo 6.º.

O impacto do FEAMP é medido em 
relação às prioridades da União referidas 
no artigo 6.º, especialmente, a criação de 
emprego sustentável.

Or. es

Alteração 72
Proposta de regulamento
Artigo 131 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão define, por meio de atos de 
execução, o conjunto de indicadores 
específicos a essas prioridades da União. 
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 151.º, n.º 3.

A Comissão define, por meio de atos de 
execução, o conjunto de indicadores 
específicos a essas prioridades da União, 
incluindo os indicadores sociais 
pertinentes. Esses atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 151.º, n.º 3.

Or. es

Alteração 73
Proposta de regulamento
Artigo 132 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) permitir a monitorização da evolução 
da situação social e do emprego nos 
territórios interessados pelas ações do 
Fundo;

Or. es
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Alteração 74
Proposta de regulamento
Anexo III – Condições ex ante específicas – ponto 1 – coluna 1 – linha 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Prioridade do FEAMP:
2. Promover uma pesca inovadora, 
competitiva e baseada no conhecimento
3. Promover uma aquicultura inovadora, 
competitiva e baseada no conhecimento
OT 8: estimular o emprego e favorecer a 
mobilidade laboral

Or. es

Alteração 75
Proposta de regulamento
Anexo III — Condições ex ante específicas — ponto 1 — coluna 2 — linha 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Saúde e segurança no trabalho: 
Existência de um mecanismo que garanta 
a execução e a aplicação efetivas da 
legislação da UE em matéria de saúde e 
segurança no trabalho, aplicável ao setor 
das pescas.

Or. es

Alteração 76
Proposta de regulamento
Anexo III — Condições ex ante específicas — ponto 1 — coluna 3 — linha 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

A execução e aplicação efetivas da 
legislação da UE em matéria de saúde e 
segurança no trabalho são asseguradas 
através:
- Da execução e aplicação efetivas das 
normas da UE;
- Da existência de uma estratégia 
nacional de saúde e segurança no 
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trabalho

Or. es


