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Alteração 54
Kriton Arsenis

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 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.

(2) O FEAMP deve cobrir o apoio da PCP, 
que abrange a conservação, a gestão e a 
exploração sustentável 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 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. en

Alteração 55
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O êxito da política comum das pescas 
depende da eficácia de um regime de 
controlo, inspeção e execução, bem como 
da disponibilidade de dados fiáveis e 
completos, tanto para os pareceres 
científicos como para fins de execução e 

(3) O êxito da política comum das pescas 
depende da eficácia de um regime de 
controlo, inspeção e execução, bem como 
da disponibilidade de dados fiáveis, 
completos e atualizados, tanto para os 
pareceres científicos como para fins de 
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controlo; por conseguinte, é conveniente 
que o FEAMP apoie estas políticas.

execução e controlo; por conseguinte, é 
conveniente que o FEAMP apoie estas 
políticas.

Or. en

Alteração 56
Kriton Arsenis

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 desenvolver uma pesca e 
aquicultura sustentáveis do ponto de vista 
ambiental e eficientes em termos de 
recursos, com especial atenção à 
aquicultura biológica, 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.

Or. en

Alteração 57
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O objetivo global da política comum (8) O objetivo global da política comum 
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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.

das pescas consiste em assegurar que as 
atividades de pesca e de aquicultura
garantam a sustentabilidade ambiental a 
longo prazo dos recursos biológicos 
marinhos, que é uma condição essencial
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 a longo prazo
de recursos e o fornecimento de produtos 
aos consumidores a preços razoáveis.

Or. en

Alteração 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) É fundamental proceder a uma maior 
integração das preocupações ambientais na 
PCP, o que permitirá contribuir para os 
objetivos e metas da política ambiental da 
União e da estratégia Europa 2020. A PCP 
tem por objetivo uma exploração dos 
recursos biológicos marinhos vivos que 
restabeleça e mantenha as unidades 
populacionais de peixes em níveis que 
permitam produzir o rendimento máximo 
sustentável, o mais tardar até 2015. A PCP 
aplica à gestão das pescas abordagens de 
precaução e ecossistémicas. Por 
conseguinte, o FEAMP deve contribuir 
para a proteção do meio marinho, em 
conformidade com a Diretiva 2008/56/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de junho de 2008, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio 
da política para o meio marinho (diretiva-
quadro «Estratégia Marinha»).

(9) É fundamental proceder a uma maior 
integração das preocupações ambientais na 
PCP, o que permitirá contribuir para os 
objetivos e metas da política ambiental da 
União e da estratégia Europa 2020. A PCP 
tem por objectivo uma exploração dos 
recursos biológicos marinhos vivos que 
restabeleça e mantenha as unidades 
populacionais de peixes em níveis que 
permitam produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015 e, o mais tardar, em 
2020.
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Or. es

Alteração 59
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) É fundamental proceder a uma maior 
integração das preocupações ambientais na 
PCP, o que permitirá contribuir para os 
objetivos e metas da política ambiental da 
União e da estratégia Europa 2020. A PCP 
tem por objetivo uma exploração dos 
recursos biológicos marinhos vivos que 
restabeleça e mantenha as unidades 
populacionais de peixes em níveis que 
permitam produzir o rendimento máximo 
sustentável, o mais tardar até 2015. A PCP 
aplica à gestão das pescas abordagens de 
precaução e ecossistémicas. Por 
conseguinte, o FEAMP deve contribuir 
para a proteção do meio marinho, em 
conformidade com a Diretiva 2008/56/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de junho de 2008, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio da 
política para o meio marinho (diretiva-
quadro «Estratégia Marinha»).

(9) É fundamental proceder a uma maior 
integração das preocupações ambientais na 
PCP, o que permitirá contribuir para os 
objectivos e metas da política ambiental da 
União e da estratégia Europa 2020. A PCP 
tem por objectivo uma exploração dos 
recursos biológicos marinhos vivos que 
restabeleça e mantenha as unidades 
populacionais de peixes em níveis que 
permitam produzir o rendimento máximo 
sustentável, o mais tardar até 2015, se
possível, senão, até 2020. A PCP aplica à 
gestão das pescas abordagens de precaução 
e ecossistémicas. Por conseguinte, o 
FEAMP deve contribuir para a proteção do 
meio marinho, em conformidade com a 
Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 
2008, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política para o 
meio marinho (diretiva-quadro «Estratégia 
Marinha»).

Or. fr

Justificação

Não será possível tornar 2015 a data aplicável a todas as espécies.

Alteração 60
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) É fundamental proceder a uma maior 
integração das preocupações ambientais na 
PCP, o que permitirá contribuir para os 
objetivos e metas da política ambiental da 
União e da estratégia Europa 2020. A PCP 
tem por objetivo uma exploração dos 
recursos biológicos marinhos vivos que 
restabeleça e mantenha as unidades 
populacionais de peixes em níveis que 
permitam produzir o rendimento máximo 
sustentável, o mais tardar até 2015. A PCP 
aplica à gestão das pescas abordagens de 
precaução e ecossistémicas. Por 
conseguinte, o FEAMP deve contribuir 
para a proteção do meio marinho, em 
conformidade com a Diretiva 2008/56/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de junho de 2008, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio da 
política para o meio marinho
(diretiva-quadro «Estratégia Marinha»).

(9) É fundamental proceder a uma maior 
integração das preocupações ambientais na 
PCP, o que permitirá contribuir para os 
objetivos e metas da política ambiental da 
União e da estratégia Europa 2020. A PCP 
tem por objetivo uma exploração
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos vivos que restabeleça e mantenha
todas as unidades populacionais das 
espécies exploradas acima de níveis 
capazes de produzir o rendimento máximo 
sustentável, ou uma aproximação 
pertinente, o mais tardar até 2015. A PCP 
aplica a abordagem de precaução e uma 
gestão das pescas e da aquicultura 
baseada em ecossistemas. Por conseguinte, 
o FEAMP deve contribuir para a proteção 
do meio marinho, em conformidade com a 
Diretiva 2008/56/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 
2008, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política para o 
meio marinho (diretiva-quadro «Estratégia 
Marinha»).

Or. en

Alteração 61
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A concessão de assistência financeira 
da União ao abrigo do FEAMP a 
operadores que, ex ante, não cumprissem 
os requisitos relacionados com o interesse 
público da conservação dos recursos 
biológicos marinhos comprometeria a 
realização dos objetivos da PCP. Por 

(15) A concessão de assistência financeira 
da União ao abrigo do FEAMP a 
operadores que, ex ante, não cumprissem 
os requisitos relacionados com o interesse 
público da conservação dos recursos 
biológicos marinhos comprometeria a 
realização dos objetivos da PCP. Por 
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conseguinte, devem ser admissíveis 
unicamente os operadores que, durante um 
determinado período antes da apresentação 
de um pedido de ajuda, não tenham estado 
associados à exploração, gestão ou 
propriedade de navios de pesca incluídos 
na lista dos navios INN da União, em 
conformidade com o artigo 40.º, n.º 3, do 
Regulamento (CE) n.º 1005/2008 do 
Conselho, de 29 de setembro de 2008, que 
estabelece um regime comunitário para 
prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, 
não declarada e não regulamentada, que 
altera os Regulamentos (CEE) n.º 2847/93,
(CE) n.º 1936/2001 e (CE) n.º 601/2004, e 
que revoga os Regulamentos (CE) 
n.º 1093/94 e (CE) n.º 1447/1999, e não 
tenham cometido uma infração grave nos 
termos do artigo 42.º do Regulamento (CE) 
n.º 1005/2008 ou do artigo 90.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho, de 20 de novembro de 2009, que 
institui um regime comunitário de controlo 
a fim de assegurar o cumprimento das 
regras da Política Comum das Pescas, 
altera os Regulamentos (CE) n.º 847/96,
(CE) n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004,
(CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005,
(CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006,
(CE) n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007,
(CE) n.º 1098/2007, (CE) n.º 1300/2008,
(CE) n.º 1342/2008, e revoga os 
Regulamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) 
n.º 1627/94 e (CE) n.º 1966/2006, nem 
outros casos de incumprimento das regras 
da PCP que coloquem gravemente em risco 
a sustentabilidade das unidades 
populacionais de peixes em causa e 
constituam 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 (a seguir 
designado «MSY»).

conseguinte, devem ser admissíveis 
unicamente os operadores que, durante um 
determinado período antes da apresentação 
de um pedido de ajuda, não tenham estado 
associados à exploração, gestão ou 
propriedade de navios de pesca incluídos 
na lista dos navios INN da União, em 
conformidade com o artigo 40.º, n.º 3, do 
Regulamento (CE) n.º 1005/2008 do 
Conselho, de 29 de setembro de 2008, que 
estabelece um regime comunitário para 
prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, 
não declarada e não regulamentada, que 
altera os Regulamentos (CEE) n.º 2847/93,
(CE) n.º 1936/2001 e (CE) n.º 601/2004, e 
que revoga os Regulamentos (CE) 
n.º 1093/94 e (CE) n.º 1447/1999, e não 
tenham cometido uma infração grave nos 
termos do artigo 42.º do Regulamento (CE) 
n.º 1005/2008 ou do artigo 90.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho, de 20 de novembro de 2009, que 
institui um regime comunitário de controlo 
a fim de assegurar o cumprimento das 
regras da Política Comum das Pescas, 
altera os Regulamentos (CE) n.º 847/96,
(CE) n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004,
(CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005,
(CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006,
(CE) n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007,
(CE) n.º 1098/2007, (CE) n.º 1300/2008,
(CE) n.º 1342/2008, e revoga os 
Regulamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) 
n.º 1627/94 e (CE) n.º 1966/2006, nem 
outros casos de incumprimento das regras 
da PCP que coloquem gravemente em risco 
a sustentabilidade a longo prazo das 
unidades populacionais de peixes em causa 
e constituam 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 (a seguir 
designado «MSY»), ou uma aproximação 
pertinente, até 2015.
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Or. en

Alteração 62
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 
operações não elegíveis.

(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, a obtenção de um 
equilíbrio estável e duradouro entre a 
capacidade de pesca e as possibilidades de 
pesca 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 operações 
não elegíveis.

Or. en

Alteração 63
Martina Anderson

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 

(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 
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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 
operações não elegíveis.

interesse público da conservação dos 
recursos biológicos marinhos, como a 
recolha de dados, os esforços no sentido de 
equilibrar a capacidade da frota de pesca
e as possibilidades de pesca 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 
operações não elegíveis.

Or. en

Alteração 64
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) É conveniente que a Comissão 
estabeleça uma repartição anual por 
Estado-Membro das dotações de 
autorização disponíveis, recorrendo a 
critérios objetivos e transparentes. Tais 
critérios devem incluir as atribuições 
históricas no âmbito do Regulamento (CE) 
n.º 1198/2006 do Conselho e a utilização 
histórica no âmbito do Regulamento (CE) 
n.º 861/2006 do Conselho.

(24) É conveniente que a Comissão 
estabeleça uma repartição anual por 
Estado-Membro das dotações de 
autorização disponíveis, recorrendo a 
critérios objetivos e transparentes. Tais 
critérios devem incluir as atribuições 
históricas no âmbito do Regulamento (CE) 
n.º 1198/2006 do Conselho e a utilização 
histórica no âmbito do Regulamento (CE) 
n.º 861/2006 do Conselho. Tais critérios, 
bem como a repartição anual, devem ser 
divulgados ao público.

Or. en

Alteração 65
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

(24) É conveniente que a Comissão 
estabeleça uma repartição anual por 
Estado-Membro das dotações de 
autorização disponíveis, recorrendo a 
critérios objetivos e transparentes. Tais 
critérios devem incluir as atribuições 
históricas no âmbito do Regulamento (CE) 
n.º 1198/2006 do Conselho e a utilização 
histórica no âmbito do Regulamento (CE) 
n.º 861/2006 do Conselho.

(24) É conveniente que a Comissão 
estabeleça e divulgue ao público uma 
repartição anual por Estado-Membro das 
dotações de autorização disponíveis, 
recorrendo a critérios objetivos e 
transparentes. Tais critérios devem incluir 
as atribuições históricas no âmbito do 
Regulamento (CE) n.º 1198/2006 do 
Conselho e a utilização histórica no âmbito 
do Regulamento (CE) n.º 861/2006 do 
Conselho.

Or. en

Justificação

A transparência reforçada é uma condição indispensável para dar uma resposta eficaz ao 
problema dos subsídios ao setor das pescas.

Alteração 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

(26) Em conformidade com o objetivo de 
simplificação e de descentralização, 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, que integre os 
diferentes programas operacionas 
subnacionais. Cada programa deve definir 
uma estratégia para atingir os objetivos 
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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.

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.

Or. es

Alteração 67
Kriton Arsenis

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, de coesão e 
do ambiente.

Or. en
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Alteração 68
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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. Por 
conseguinte, é necessário que o FEAMP 
apoie operações e um desenvolvimento 
empresarial inovadores e sustentáveis do 
ponto de vista ambiental, em 
conformidade com os objetivos de 
restabelecimento e manutenção das 
unidades populacionais das espécies 
exploradas acima de níveis que permitam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015, consecução e 
manutenção de um bom estado ambiental 
até 2020 e com o princípio da precaução e 
a gestão das pescas baseada nos 
ecossistemas.

Or. en

Alteração 69
Georgios Koumoutsakos

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 

(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 formação, a educação e a 
aprendizagem ao longo da vida, uma 
cooperação entre cientistas e pescadores 
que favoreça a divulgação de 
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aconselhamento que contribuam para 
melhorar o desempenho global e aumentar 
a competitividade dos operadores.

conhecimentos e promova as 
oportunidades profissionais nas profissões 
marítimas, e serviços de aconselhamento 
que contribuam para melhorar o 
desempenho global e aumentar a 
competitividade dos operadores.

Or. en

Alteração 70
Kriton Arsenis

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 a aprendizagem ao longo da 
vida e a formação, uma cooperação entre 
cientistas e pescadores que favoreça a 
divulgação de conhecimentos e serviços de 
aconselhamento que contribuam para 
melhorar a sustentabilidade, o 
desempenho e a competitividade globais 
dos operadores.

Or. en

Alteração 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Dada a importância do papel dos 
cônjuges dos pescadores independentes na 
pequena pesca costeira, convém que o 

(33) Dada a importância do papel dos 
cônjuges dos pescadores independentes na 
pesca costeira, convém que o FEAMP 
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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.

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.

Or. es

Alteração 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 importância social e 
territorial dos pescadores da pesca 
costeira, o FEAMP deve apoiar as 
organizações que promovem o diálogo 
social no sector da pesca costeira nas 
instâncias apropriadas.

Or. es

Alteração 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

(35) Dado o potencial que a diversificação 
oferece aos pescadores da 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 
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específicos, desligados das atividades de 
pesca.

específicos, desligados das atividades de 
pesca.

Or. es

Alteração 74
Kriton Arsenis

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 os investimentos que cubram a 
segurança e a higiene a bordo, na condição 
de o investimento não dar origem a um 
aumento da capacidade de pesca do navio.

Or. en

Alteração 75
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

As concessões de pesca transferíveis não são uma solução adequada para os desafios com 
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que o sector da pesca se depara.

Alteração 76
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

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

(37) A fim de ajudar os Estados-Membros 
a aplicar os novos sistemas de atribuição 
de possibilidades de pesca, em 
conformidade com objetivos do 
conhecimento público e critérios 
transparentes, é conveniente que o 
FEAMP conceda apoio para o reforço das 
capacidades e o intercâmbio de boas 
práticas.

Or. en

Alteração 77
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

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

(37) A fim de ajudar os Estados-Membros 
a aplicar os novos sistemas de atribuição 
de acesso aos recursos haliêuticos de 
forma a proporcionar acesso preferencial 
às operações mais sustentáveis, é 
conveniente que o FEAMP conceda apoio 
para o reforço das capacidades e o 
intercâmbio de boas práticas.

Or. en
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Justificação

As pescas europeias são diversas e requerem mais opções do que uma única abordagem 
vinculativa de concessões de pesca transferíveis. Os Estados-Membros da UE podem 
beneficiar do apoio para ajudar os pescadores a fazer a transição para uma gestão 
sustentável da pesca e aprender com a experiência uns dos outros. Aquando da atribuição de 
acesso aos recursos haliêuticos, os Estados-Membros devem ter em conta fatores sociais e 
ambientais, incluindo os benefícios decorrentes do aumento da quota atribuída às práticas de 
pesca seletivas e de impacto reduzido e às empresas de base comunitária ou às 
microempresas.

Alteração 78
Françoise Grossetête

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.

Suprimido

Or. fr

Justificação

As concessões de pesca transferíveis não são uma solução adequada para os desafios com 
que o sector da pesca se depara.
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Alteração 79
Kriton Arsenis

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 necessidade de reduzir a 
sobrecapacidade com vista a atingir um 
equilíbrio estável e duradouro entre a 
capacidade de pesca e as possibilidades de 
pesca pode criar a necessidade de 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.

Or. en

Alteração 80
Martina Anderson

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 

(38) 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 microempresas e a reafetação 
de navios para atividades marítimas, 
nomeadamente atividades de pesca de 
navios da pequena pesca costeira.
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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. en

Justificação

As pescas europeias são diversas e requerem mais opções do que uma única abordagem 
vinculativa de concessões de pesca transferíveis.

Alteração 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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) Pode ser necessário criar novas 
oportunidades profissionais 
complementares no setor 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 adaptação ou reafetação de 
navios da pesca costeira para atividades 
marítimas complementares que não a 
pesca, com especial atenção para a pesca 
turística ou o turismo ligado às atividades
de pesca.

Or. es
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Alteração 82
Françoise Grossetête

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 
concessões de pesca transferíveis 
destinados a reduzir a sobrecapacidade e 
a melhorar o desempenho económico e a
rendibilidade dos operadores em causa.

Suprimido

Or. fr

Justificação

As concessões de pesca transferíveis não são uma solução adequada para os desafios com 
que o setor da pesca se depara.

Alteração 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

(39) O objetivo da política comum das 
pescas é o de assegurar a exploração 
sustentável das unidades populacionais de 
peixes, de uma forma compatível com o 



PE492.694v01-00 22/87 AM\907165PT.doc

PT

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 
concessões de pesca transferíveis 
destinados a reduzir a sobrecapacidade e 
a melhorar o desempenho económico e a 
rendibilidade dos operadores em causa.

desenvolvimento económico e social do 
setor pesqueiro e aquícola. 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, deve 
ser mantida para a frota costeira, tendo 
em vista eliminar a sobrecapacidade.

Or. es

Alteração 84
Nikos Chrysogelos

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 
concessões de pesca transferíveis 
destinados a reduzir a sobrecapacidade e 
a melhorar o desempenho económico e a 
rendibilidade dos operadores em causa.

(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. Como o 
Livro Verde refere, apesar dos montantes 
consideráveis despendidos ao longo de 
muitos anos, a ajuda pública, como a 
cessação temporária ou definitiva das 
atividades de pesca e os programas de 
demolição dos navios, não eliminou a 
sobrecapacidade, e as frotas da UE 
continuam a não ter uma dimensão e 
composição apropriadas para os recursos 
disponíveis. Os fundos do FEAMP devem 
ser utilizados para apoiar os pescadores e 
navios que pesquem da forma mais 
sustentável do ponto de vista ambiental e 
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social.

Or. en

Alteração 85
Kriton Arsenis

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 
concessões de pesca transferíveis
destinados a reduzir a sobrecapacidade e a 
melhorar o desempenho económico e a 
rendibilidade dos operadores em causa.

(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 atingir um equilíbrio estável e 
duradouro entre a frota de pesca da 
União e as possibilidades de pesca. 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 
destinados a reduzir a sobrecapacidade e a 
melhorar o desempenho económico e a 
rendibilidade dos operadores em causa.

Or. en

Alteração 86
Martina Anderson

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 

(39) O objetivo da política comum das 
pescas é o de assegurar a exploração 
sustentável das unidades populacionais de 
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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 
concessões de pesca transferíveis
destinados a reduzir a sobrecapacidade e a 
melhorar o desempenho económico e a 
rendibilidade dos operadores em causa.

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 
destinados a reduzir a sobrecapacidade e a 
melhorar o desempenho económico e a 
rendibilidade dos operadores em causa.

Or. en

Alteração 87
Nikos Chrysogelos

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. en

Alteração 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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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. es

Alteração 89
Françoise Grossetête

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. fr

Justificação

As concessões de pesca transferíveis não são uma solução adequada para os desafios com 
que o sector da pesca se depara.
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Alteração 90
Kriton Arsenis

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. en

Alteração 91
Martina Anderson

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. en
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Alteração 92
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) É essencial integrar as preocupações 
ambientais no FEAMP e apoiar a execução 
das medidas de conservação no âmbito da 
PCP, sem deixar de tomar em consideração 
a diversidade de condições nas águas da 
União. Para este efeito, é indispensável 
elaborar uma abordagem regionalizada a 
aplicar às medidas de conservação.

(41) É essencial integrar as preocupações 
ambientais no FEAMP e assegurar a 
execução das medidas de conservação no 
âmbito da PCP e da política ambiental da 
União, sem deixar de tomar em 
consideração a diversidade de condições 
nas águas da União. Para este efeito, é 
indispensável elaborar uma abordagem 
regionalizada a aplicar às medidas de 
conservação, em que os Estados-Membros 
cooperem no setor da pesca e assegurem 
uma abordagem consistente a este nível.

Or. en

Alteração 93
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) É essencial integrar as preocupações 
ambientais no FEAMP e apoiar a execução 
das medidas de conservação no âmbito da 
PCP, sem deixar de tomar em consideração 
a diversidade de condições nas águas da 
União. Para este efeito, é indispensável 
elaborar uma abordagem regionalizada a 
aplicar às medidas de conservação.

(41) É essencial integrar as preocupações 
ambientais no FEAMP e apoiar a execução 
das medidas de conservação no âmbito da 
PCP, sem deixar de tomar em consideração 
a diversidade de condições nas águas da 
União. Para este efeito, é indispensável 
elaborar uma abordagem regionalizada a 
aplicar às medidas de conservação que 
facilite a cooperação e a criação de 
políticas simplificadas a nível das pescas 
nos Estados-Membros que partilhem 
atividades de pesca.
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Or. en

Justificação

A fim de assegurar uma abordagem consistente nas águas europeias, os Estados-Membros 
que partilhem atividades de pesca em relação às quais seja adotado um plano plurianual 
devem cooperar entre si para garantir que as disposições nacionais, isto é, as medidas de 
conservação relacionadas com o plano plurianual, sejam coerentes, coordenadas e cumpram 
os objetivos da PCP.

Alteração 94
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) É essencial integrar as preocupações 
ambientais no FEAMP e apoiar a execução 
das medidas de conservação no âmbito da 
PCP, sem deixar de tomar em consideração 
a diversidade de condições nas águas da 
União. Para este efeito, é indispensável 
elaborar uma abordagem regionalizada a 
aplicar às medidas de conservação.

(41) É essencial integrar as preocupações 
ambientais no FEAMP e promover ações 
com vista à mitigação dos efeitos das 
alterações climáticas, e adaptação às 
mesmas, no ambiente marinho, costeiro e 
insular, com especial destaque para as 
áreas mais vulneráveis neste contexto,
apoiar a execução das medidas de 
conservação no âmbito da PCP, sem deixar 
de tomar em consideração a diversidade de 
condições nas águas da União. Para este 
efeito, é indispensável elaborar uma 
abordagem regionalizada a aplicar às 
medidas de conservação.

Or. en

Alteração 95
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Na mesma ordem de ideias, é 
necessário que o FEAMP apoie a redução 

(42) Na mesma ordem de ideias, é 
necessário que o FEAMP apoie a redução, 
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do impacto da pesca no meio marinho, em 
especial através da promoção da 
ecoinovação, de artes de pesca e 
equipamentos mais seletivos e de medidas 
destinadas a 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, quando possível, a eliminação, do 
impacto da pesca no meio marinho, em 
especial através da promoção da 
ecoinovação, que demonstrou melhorar a 
pesca sustentável do ponto de vista 
ambiental a longo prazo e reduzir o 
impacto da pesca no meio marinho, de 
artes de pesca e equipamentos mais 
seletivos e de medidas destinadas a 
proteger e restaurar a biodiversidade e os 
ecossistemas marinhos, e os serviços por 
eles prestados, em conformidade com os 
objetivos de restabelecimento e 
manutenção das unidades populacionais 
das espécies exploradas acima de níveis 
que permitam produzir o rendimento 
máximo sustentável até 2015, consecução 
e manutenção de um bom estado 
ambiental até 2020 e com a estratégia da 
UE em matéria de diversidade biológica 
para 2020.

Or. en

Alteração 96
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Em consonância com a proibição das 
devoluções introduzida pela PCP, convém 
que o FEAMP apoie os investimentos a 
bordo destinados a utilizar da melhor 
forma as capturas de peixes indesejados e 
a valorizar partes subaproveitadas do 
pescado capturado. Atendendo à escassez 
dos recursos, e a fim de otimizar o valor 
do pescado capturado, é conveniente que 
o FEAMP apoie igualmente os 
investimentos a bordo destinados a 
aumentar o valor comercial dos peixes 
capturados.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Este tipo de investimento promove o "status quo" e mantém as capturas indesejadas ao 
mesmo nível. Não dá resposta ao problema das devoluções ou das capturas acessórias. Além 
disso, a transformação a bordo será muito difícil de controlar. Os investimentos a bordo 
devem visar o aumento da seletividade e a minimização do impacto.

Alteração 97
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Em consonância com a proibição das 
devoluções introduzida pela PCP, convém 
que o FEAMP apoie os investimentos a 
bordo destinados a utilizar da melhor 
forma as capturas de peixes indesejados e 
a valorizar partes subaproveitadas do 
pescado capturado. Atendendo à escassez 
dos recursos, e a fim de otimizar o valor do 
pescado capturado, é conveniente que o 
FEAMP apoie igualmente os investimentos 
a bordo destinados a aumentar o valor 
comercial dos peixes capturados.

(43) Em consonância com a proibição das 
devoluções introduzida pela PCP, convém 
que o FEAMP apoie os investimentos na 
seletividade das artes de pesca com vista a 
evitar, minimizar e, quando possível, 
eliminar as capturas indesejadas de peixes 
e os investimentos a bordo que visem
valorizar partes subaproveitadas do 
pescado capturado. Atendendo à escassez 
dos recursos, e a fim de otimizar o valor do 
pescado capturado, é conveniente que o 
FEAMP apoie igualmente os investimentos 
a bordo destinados a aumentar o valor 
comercial dos peixes capturados.

Or. en

Alteração 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Em consonância com a proibição das 
devoluções introduzida pela PCP, convém 
que o FEAMP apoie os investimentos a 

(43) Em consonância com a redução das 
devoluções introduzida pela PCP, convém 
que o FEAMP apoie os investimentos a 
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bordo destinados a utilizar da melhor 
forma as capturas de peixes indesejados e a 
valorizar partes subaproveitadas do 
pescado capturado. Atendendo à escassez 
dos recursos, e a fim de otimizar o valor do 
pescado capturado, é conveniente que o 
FEAMP apoie igualmente os investimentos 
a bordo destinados a aumentar o valor 
comercial dos peixes capturados.

bordo destinados a reduzir 
progressivamente as capturas indesejadas, 
utilizar da melhor forma as capturas de 
peixes indesejados e a valorizar partes 
subaproveitadas do pescado capturado. 
Atendendo à escassez dos recursos, e a fim 
de otimizar o valor do pescado capturado, é 
conveniente que o FEAMP apoie 
igualmente os investimentos a bordo e no 
processo de transformação e 
comercialização destinados a aumentar o 
valor comercial dos peixes capturados.

Or. es

Alteração 99
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Em consonância com a proibição das
devoluções introduzida pela PCP, convém 
que o FEAMP apoie os investimentos a 
bordo destinados a utilizar da melhor 
forma as capturas de peixes indesejados e a 
valorizar partes subaproveitadas do 
pescado capturado. Atendendo à escassez 
dos recursos, e a fim de otimizar o valor do 
pescado capturado, é conveniente que o 
FEAMP apoie igualmente os investimentos 
a bordo destinados a aumentar o valor 
comercial dos peixes capturados.

(43) Para reduzir significativamente as 
devoluções, convém que o FEAMP apoie 
os investimentos a bordo destinados a 
utilizar da melhor forma as capturas de 
peixes indesejados e a valorizar partes 
subaproveitadas do pescado capturado.
Atendendo à escassez dos recursos, e a fim 
de otimizar o valor do pescado capturado, é 
conveniente que o FEAMP apoie 
igualmente os investimentos a bordo 
destinados a aumentar o valor comercial 
dos peixes capturados.

Or. fr

Justificação

É contraproducente proibir completamente as devoluções, na medida em que os pescadores 
jamais o poderiam pôr em prática.
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Alteração 100
Kriton Arsenis

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 o registo das 
capturas, a eficiência energética, a 
proteção do ambiente e a qualidade dos 
produtos desembarcados, em 
conformidade com a obrigação de 
desembarque prevista no artigo 15.º do 
regulamento relativo à política comum 
das pescas, bem como melhorar as 
condições de segurança e de trabalho.

Or. en

Alteração 101
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) O FEAMP deve apoiar a criação 
de uma rede coerente de zonas de 
recuperação de unidades populacionais 
de peixes, nas quais sejam proibidas todas 
as atividades de pesca e que incluam 
zonas importantes para a produtividade 
da pesca, em particular zonas de desova, 
de reprodução e de alimentação das 
unidades populacionais.

Or. en
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Alteração 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) É vital para a União obter um 
equilíbrio sustentável entre os recursos de 
água doce e a sua exploração. Por 
conseguinte, é necessário prever 
disposições adequadas a favor da pesca 
interior que tenham em conta o impacto 
ambiental e, ao mesmo tempo, assegurem a 
viabilidade económica destes setores.

(45) É vital para a União obter um 
equilíbrio sustentável entre os recursos de 
água doce e a sua exploração. Por 
conseguinte, é necessário prever 
disposições adequadas a favor da pesca 
continental que tenham em conta o 
impacto ambiental e, ao mesmo tempo, 
assegurem a viabilidade económica destes 
setores.

Or. es

Alteração 103
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) É vital para a União obter um 
equilíbrio sustentável entre os recursos de 
água doce e a sua exploração. Por 
conseguinte, é necessário prever 
disposições adequadas a favor da pesca 
interior que tenham em conta o impacto 
ambiental e, ao mesmo tempo, assegurem
a viabilidade económica destes setores.

(45) É vital para a União obter um 
equilíbrio sustentável entre os recursos de 
água doce e a sua exploração. Por 
conseguinte, é necessário prever 
disposições adequadas a favor da pesca 
interior que tenham em conta o impacto 
ambiental a fim de assegurar a viabilidade 
económica destes setores.

Or. en

Alteração 104
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 46



PE492.694v01-00 34/87 AM\907165PT.doc

PT

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 e a 
gestão sustentáveis, do ponto de vista 
ambiental, económico e social, do setor 
aquícola, com especial atenção à 
aquicultura biológica e em sistema 
fechado.

Or. en

Alteração 105
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A aquicultura contribui para o 
crescimento e para a criação de emprego 
nas regiões costeiras e rurais. Por 
conseguinte, é crucial que o FEAMP seja 
acessível às empresas aquícolas, em 
especial as PME, e contribua para o 
estabelecimento de novos aquicultores. A 
fim de aumentar a competitividade e 
melhorar o desempenho económico das 
atividades aquícolas, é vital estimular a 
inovação e o espírito empresarial. Por 
conseguinte, é necessário que o FEAMP 
apoie as operações inovadoras e o 
desenvolvimento das empresas, em 
particular no respeitante à aquicultura 
para fins não alimentares e em mar 
aberto.

(47) A aquicultura contribui para o 
crescimento e para a criação de emprego 
nas regiões costeiras e rurais. Por 
conseguinte, é crucial que o FEAMP seja 
acessível às empresas aquícolas
sustentáveis, em especial as PME, e 
contribua para o estabelecimento de novos 
aquicultores. A fim de aumentar a 
competitividade e melhorar o desempenho 
económico das atividades aquícolas, é vital 
estimular a inovação e o espírito 
empresarial. Por conseguinte, é necessário 
que o FEAMP apoie as operações
sustentáveis e inovadoras e o 
desenvolvimento das empresas,
contribuindo para assegurar que a
aquicultura seja sustentável e que cumpra 
as disposições das diretivas-quadro Água, 
Habitats, Avaliação de Impacto Ambiental 
e Estratégia Marinha.

Or. en
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Alteração 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Está provado que a associação de 
novas formas de rendimento às atividades 
aquícolas confere uma mais-valia ao 
desenvolvimento das empresas. O FEAMP 
deve, pois, apoiar atividades 
complementares de âmbito não-aquícola, 
como o turismo de pesca e as atividades 
pedagógicas ou ambientais.

(48) Está provado que a associação de 
novas formas de rendimento às atividades 
aquícolas confere uma mais-valia ao 
desenvolvimento das empresas. O FEAMP 
deve, pois, apoiar atividades 
complementares de âmbito não-aquícola, 
como o turismo de pesca, o turismo 
aquícola de divulgação do setor aquícola 
e dos seus produtos e as atividades 
pedagógicas ou ambientais.

Or. es

Alteração 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Dada a necessidade de identificar as 
zonas mais adequadas para o 
desenvolvimento da aquicultura tendo em 
conta o acesso às águas e ao espaço, o 
FEAMP deve apoiar as autoridades 
nacionais nas suas opções estratégicas ao 
nível nacional.

(50) Dada a necessidade de identificar as 
zonas mais adequadas para o 
desenvolvimento da aquicultura tendo em 
conta o acesso às águas e ao espaço, o 
FEAMP deve apoiar as autoridades 
nacionais e subnacionais nas suas opções 
estratégicas em função das respetivas
competências.

Or. es

Alteração 108
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Dada a necessidade de identificar as 
zonas mais adequadas para o 
desenvolvimento da aquicultura tendo em 
conta o acesso às águas e ao espaço, o 
FEAMP deve apoiar as autoridades 
nacionais nas suas opções estratégicas ao 
nível nacional.

(50) Dada a necessidade de identificar as 
zonas mais adequadas para o 
desenvolvimento da aquicultura tendo em 
conta o acesso às águas e ao espaço, o 
FEAMP deve apoiar as autoridades 
nacionais nas suas opções estratégicas ao 
nível nacional, em conformidade com a 
política da UE relativa à gestão das zonas 
costeiras e ao ordenamento do espaço 
marítimo.

Or. en

Alteração 109
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 a aprendizagem ao longo da vida e a 
ligação em rede, estimulando a divulgação 
de conhecimentos e serviços de 
aconselhamento que contribuam para 
reduzir o impacto ambiental das 
atividades aquícolas e para melhorar o 
desempenho global e aumentar a 
competitividade dos operadores.

Or. en
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Alteração 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de promover uma aquicultura 
sustentável do ponto de vista ambiental, é 
conveniente que o FEAMP apoie 
atividades aquícolas altamente 
respeitadoras do ambiente, a conversão das 
empresas aquícolas para sistemas de 
ecogestão, a utilização de sistemas de 
auditoria e a conversão para a aquicultura 
biológica. No mesmo intuito, o FEAMP 
deve igualmente apoiar uma aquicultura 
que preste serviços ambientais especiais.

(52) A fim de promover uma aquicultura 
sustentável do ponto de vista ambiental, é 
conveniente que o FEAMP apoie 
atividades aquícolas altamente 
respeitadoras do ambiente, a conversão das 
empresas aquícolas para sistemas de 
ecogestão, a utilização de sistemas de 
auditoria e a conversão para a aquicultura 
sustentável.

Or. es

Alteração 111
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de promover uma aquicultura 
sustentável do ponto de vista ambiental, é 
conveniente que o FEAMP apoie 
atividades aquícolas altamente 
respeitadoras do ambiente, a conversão das 
empresas aquícolas para sistemas de 
ecogestão, a utilização de sistemas de 
auditoria e a conversão para a aquicultura 
biológica. No mesmo intuito, o FEAMP 
deve igualmente apoiar uma aquicultura 
que preste serviços ambientais especiais.

(52) A fim de promover uma aquicultura 
sustentável do ponto de vista ambiental, é 
conveniente que o FEAMP apoie 
atividades aquícolas ecossistémicas e
altamente respeitadoras do ambiente, a 
conversão das empresas aquícolas para 
sistemas de ecogestão, a utilização de 
sistemas de auditoria e a conversão para a 
aquicultura biológica. No mesmo intuito, o 
FEAMP deve igualmente apoiar uma 
aquicultura que preste serviços ambientais 
especiais.

Or. en
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Alteração 112
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Dada a importância da proteção do 
consumidor, o FEAMP deve dar aos 
aquicultores o apoio adequado para 
prevenir e atenuar os eventuais riscos para 
a saúde pública e animal resultantes da 
aquicultura.

(53) Dada a importância da proteção do 
consumidor, o FEAMP deve dar aos 
aquicultores o apoio adequado para 
prevenir e atenuar os eventuais riscos para 
a saúde e bem-estar públicos e animais
resultantes da aquicultura.

Or. en

Alteração 113
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Atendendo ao risco ligado aos 
investimentos nas atividades aquícolas, 
convém que o FEAMP contribua para a 
segurança das empresas, financiando o 
acesso a um seguro das populações 
aquícolas e, por conseguinte, protegendo 
o rendimento dos produtores em caso de 
perdas anormais de produção devidas, 
nomeadamente, a catástrofes naturais, 
fenómenos climáticos adversos, alterações 
súbitas da qualidade da água, doenças ou 
pragas e destruição das instalações de 
produção.

Suprimido

Or. en

Alteração 114
Christofer Fjellner
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Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) A fim de garantir a viabilidade das 
pescas e da aquicultura num mercado 
altamente competitivo, é necessário 
estabelecer disposições relativamente ao 
apoio à execução do [Regulamento (UE) 
n.º que estabelece uma organização comum 
dos mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura] e às atividades de 
comercialização e transformação realizadas 
pelos operadores para maximizar o valor 
dos produtos da pesca e da aquicultura.
Convém dar especial atenção à promoção 
de operações que integrem as atividades de 
produção, transformação e comercialização 
na cadeia de abastecimento. Com vista à 
adaptação à nova política de proibição 
das devoluções, o FEAMP deve 
igualmente apoiar a transformação das 
capturas indesejadas.

(61) A fim de garantir a viabilidade das 
pescas e da aquicultura num mercado 
altamente competitivo, é necessário 
estabelecer disposições relativamente ao 
apoio à execução do [Regulamento (UE) 
n.º que estabelece uma organização comum 
dos mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura] e às atividades de 
comercialização e transformação realizadas 
pelos operadores para maximizar o valor 
dos produtos da pesca e da aquicultura.
Convém dar especial atenção à promoção 
de operações que integrem as atividades de 
produção, transformação e comercialização 
na cadeia de abastecimento.

Or. en

Justificação

As ajudas não devem fornecer incentivos que visem as capturas indesejadas.

Alteração 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) A fim de garantir a viabilidade das 
pescas e da aquicultura num mercado 
altamente competitivo, é necessário 
estabelecer disposições relativamente ao 
apoio à execução do [Regulamento (UE) 
n.º que estabelece uma organização comum 
dos mercados dos produtos da pesca e da 

(61) A fim de garantir a viabilidade das 
pescas e da aquicultura num mercado 
altamente competitivo, é necessário 
estabelecer disposições relativamente ao 
apoio à execução do [Regulamento (UE) 
n.º que estabelece uma organização comum 
dos mercados dos produtos da pesca e da 
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aquicultura] e às atividades de 
comercialização e transformação realizadas 
pelos operadores para maximizar o valor 
dos produtos da pesca e da aquicultura. 
Convém dar especial atenção à promoção 
de operações que integrem as atividades de 
produção, transformação e comercialização 
na cadeia de abastecimento. Com vista à 
adaptação à nova política de proibição 
das devoluções, o FEAMP deve 
igualmente apoiar a transformação das 
capturas indesejadas.

aquicultura] e às atividades de 
comercialização e transformação realizadas 
pelos operadores para maximizar o valor 
dos produtos da pesca e da aquicultura. 
Convém dar especial atenção à promoção 
de operações que integrem as atividades de 
produção, transformação e comercialização 
na cadeia de abastecimento.

Or. es

Alteração 116
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) A fim de garantir a viabilidade das 
pescas e da aquicultura num mercado 
altamente competitivo, é necessário 
estabelecer disposições relativamente ao 
apoio à execução do [Regulamento (UE) 
n.º que estabelece uma organização comum 
dos mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura] e às atividades de 
comercialização e transformação realizadas 
pelos operadores para maximizar o valor 
dos produtos da pesca e da aquicultura.
Convém dar especial atenção à promoção 
de operações que integrem as atividades de 
produção, transformação e comercialização 
na cadeia de abastecimento. Com vista à 
adaptação à nova política de proibição das 
devoluções, o FEAMP deve igualmente 
apoiar a transformação das capturas 
indesejadas.

(61) A fim de garantir a viabilidade das 
pescas e da aquicultura num mercado 
altamente competitivo, é necessário 
estabelecer disposições relativamente ao 
apoio à execução do [Regulamento (UE) 
n.º que estabelece uma organização comum 
dos mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura] e às atividades de 
comercialização e transformação realizadas 
pelos operadores para maximizar o valor 
dos produtos da pesca e da aquicultura.
Convém dar especial atenção à promoção 
de operações que integrem as atividades de 
produção, transformação e comercialização 
na cadeia de abastecimento. Com vista à 
adaptação à nova política de proibição das 
devoluções, o FEAMP deve igualmente 
apoiar o registo e a transformação das 
capturas indesejadas e financiar incentivos 
à comercialização por parte das 
autoridades públicas conformes com os 
objetivos da proibição das devoluções e da 
minimização das capturas acessórias, 
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como a criação de um fundo público que 
irá gerir as receitas provenientes da 
proibição das devoluções e utilizar essas 
receitas para cobrir os custos dos 
pareceres científicos, da avaliação das 
unidades populacionais de peixes e da 
monitorização e controlo.

Or. en

Alteração 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) Convém apoiar em prioridade as 
organizações de produtores e as 
associações de organizações de produtores.
É necessário eliminar gradualmente a 
compensação da ajuda à armazenagem e 
da ajuda aos planos de produção e de 
comercialização, já que tais apoios 
perderam interesse devido à evolução da 
estrutura do mercado da União para este 
tipo de produtos e à importância crescente 
de poderosas organizações de produtores.

(62) Convém apoiar em prioridade as 
organizações de produtores e outras 
organizações pesqueiras representativas, 
em particular as associações de 
pescadores e as associações de 
organizações de produtores.

Or. es

Alteração 118
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) Convém apoiar em prioridade as 
organizações de produtores e as 
associações de organizações de produtores.
É necessário eliminar gradualmente a 

(62) Convém apoiar em prioridade as 
organizações de produtores e as 
associações de organizações de produtores.
É necessário eliminar a compensação da 
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compensação da ajuda à armazenagem e da 
ajuda aos planos de produção e de 
comercialização, já que tais apoios 
perderam interesse devido à evolução da 
estrutura do mercado da União para este 
tipo de produtos e à importância crescente 
de poderosas organizações de produtores.

ajuda à armazenagem e da ajuda aos planos 
de produção e de comercialização, já que 
tais apoios perderam interesse devido à 
evolução da estrutura do mercado da União 
para este tipo de produtos e à importância 
crescente de poderosas organizações de 
produtores.

Or. en

Justificação

Os apoios concedidos ao abrigo desta medida são subutilizados pelas organizações de 
produtores no atual quadro financeiro. Em vez de prosseguir o apoio a esta medida, a ajuda 
à armazenagem deve ser totalmente eliminada, nomeadamente em virtude de a UE (a título 
de derrogação) ser responsável por 100 % do financiamento a favor desta medida e de se 
destinar exclusivamente a espécies comerciais.

Alteração 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) Atendendo à concorrência crescente 
com que se confrontam os pescadores da 
pequena pesca costeira, convém que o 
FEAMP apoie as iniciativas empresariais 
destes pescadores destinadas a aumentar o 
valor do pescado capturado, 
nomeadamente graças à sua transformação 
ou comercialização direta.

(63) Atendendo à concorrência crescente 
com que se confrontam os pescadores da 
pesca costeira, convém que o FEAMP 
apoie as iniciativas empresariais destes
pescadores destinadas a aumentar o valor 
do pescado capturado, nomeadamente 
graças à sua transformação ou 
comercialização direta.

Or. es

Alteração 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 69
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Texto da Comissão Alteração

(69) É fundamental que os Estados-
Membros e os operadores estejam 
equipados para a realização de controlos de 
alto nível e possam, assim, garantir o 
cumprimento das regras da política comum 
das pescas, permitindo, simultaneamente, a 
exploração sustentável dos recursos 
aquáticos vivos; por conseguinte, o 
FEAMP deve apoiar os Estados-Membros 
e os operadores em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho. Ao instaurar uma cultura do 
cumprimento, este apoio contribuirá para o 
crescimento sustentável.

(69) Tendo em conta as características 
das diferentes pescarias e a sua relação 
custo-eficácia, é fundamental que os 
Estados-Membros e os operadores estejam 
equipados para a realização de controlos de 
alto nível e possam, assim, garantir o 
cumprimento das regras da política comum 
das pescas, permitindo, simultaneamente, a 
exploração sustentável dos recursos 
aquáticos vivos; por conseguinte, o 
FEAMP deve apoiar os Estados-Membros 
e os operadores em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho. Ao instaurar uma cultura do 
cumprimento, este apoio contribuirá para o 
crescimento sustentável.

Or. es

Alteração 121
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 69

Texto da Comissão Alteração

(69) É fundamental que os 
Estados-Membros e os operadores estejam 
equipados para a realização de controlos de 
alto nível e possam, assim, garantir o 
cumprimento das regras da política comum 
das pescas, permitindo, simultaneamente, a 
exploração sustentável dos recursos 
aquáticos vivos; por conseguinte, o 
FEAMP deve apoiar os Estados-Membros 
e os operadores em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho. Ao instaurar uma cultura do 
cumprimento, este apoio contribuirá para o 
crescimento sustentável.

(69) É fundamental que os 
Estados-Membros e os operadores estejam 
equipados para a realização de controlos
periódicos e de alto nível e possam, assim, 
garantir o cumprimento das regras da 
política comum das pescas, permitindo, 
simultaneamente, a exploração sustentável 
dos recursos aquáticos vivos; por 
conseguinte, o FEAMP deve apoiar os 
Estados-Membros e os operadores em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1224/2009 do Conselho. Ao instaurar 
uma cultura do cumprimento, este apoio 
contribuirá para o crescimento sustentável.

Or. en
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Alteração 122
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) É necessário, no âmbito do FEAMP e 
na lógica de um fundo único, continuar a 
conceder apoio aos Estados-Membros, 
com base no Regulamento (CE) 
n.º 861/2006, no respeitante às despesas 
relativas à execução do regime de controlo 
da União.

(70) É necessário, no âmbito do FEAMP e 
na lógica de um fundo único, aumentar o
apoio aos Estados-Membros, com base no 
Regulamento (CE) n.º 861/2006, no 
respeitante às despesas relativas à execução 
do regime de controlo da União.

Or. en

Alteração 123
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) É necessário adotar disposições 
destinadas a apoiar a recolha, gestão e 
utilização de dados sobre as pescas, 
especificados no programa plurianual da 
União, em especial para apoiar os 
programas nacionais, bem como a gestão e 
a utilização dos dados para a análise 
científica e a execução da PCP. Convém, 
no âmbito do FEAMP e na lógica de um 
fundo único, continuar a conceder apoio 
aos Estados-Membros, com base no 
Regulamento (CE) n.º 861/2006, no 
respeitante às despesas relativas à recolha, 
gestão e utilização de dados sobre as 
pescas.

(73) É necessário adotar disposições 
destinadas a apoiar a recolha, gestão e 
utilização de dados sobre as pescas, 
especificados no programa plurianual da 
União, em especial para apoiar os 
programas nacionais, bem como a gestão e 
a utilização dos dados para a análise 
científica e a execução da PCP. Convém, 
no âmbito do FEAMP e na lógica de um 
fundo único, aumentar o apoio aos 
Estados-Membros, com base no 
Regulamento (CE) n.º 861/2006, no 
respeitante às despesas relativas à recolha, 
gestão e utilização de dados sobre as 
pescas.

Or. en
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Alteração 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) É necessário adotar disposições 
destinadas a apoiar a recolha, gestão e 
utilização de dados sobre as pescas, 
especificados no programa plurianual da 
União, em especial para apoiar os 
programas nacionais, bem como a gestão e 
a utilização dos dados para a análise 
científica e a execução da PCP. Convém, 
no âmbito do FEAMP e na lógica de um 
fundo único, continuar a conceder apoio 
aos Estados-Membros, com base no 
Regulamento (CE) n.º 861/2006, no 
respeitante às despesas relativas à recolha, 
gestão e utilização de dados sobre as 
pescas.

(73) É necessário adotar disposições 
destinadas a apoiar a recolha, gestão e 
utilização de dados sobre as pescas, 
especificados no programa plurianual da 
União, em especial para apoiar os 
programas nacionais e subnacionais, bem 
como a gestão e a utilização dos dados para 
a análise científica e a execução da PCP. 
Convém, no âmbito do FEAMP e na lógica 
de um fundo único, continuar a conceder 
apoio aos Estados-Membros, com base no 
Regulamento (CE) n.º 861/2006, no 
respeitante às despesas relativas à recolha, 
gestão e utilização de dados sobre as 
pescas.

Or. es

Alteração 125
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) A PMI tem por objetivo apoiar a 
utilização sustentável dos mares e oceanos 
e elaborar processos de decisão integrados, 
coerentes e articulados para as questões 
respeitantes aos oceanos, mares, regiões 
costeiras, insulares e ultraperiféricas e 
setores marítimos, em conformidade com a 
Comunicação da Comissão «Uma política 
marítima integrada para a União Europeia.

(75) A PMI tem por objetivo apoiar a 
utilização sustentável dos mares e oceanos 
e elaborar processos de decisão integrados, 
coerentes e articulados para as questões 
respeitantes aos oceanos, mares, regiões 
costeiras, insulares e ultraperiféricas e 
setores marítimos, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 1255/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 30 
de novembro de 2011 que estabelece um 
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programa de apoio ao aprofundamento da 
política marítima integrada1 e a 
Comunicação da Comissão «Uma política 
marítima integrada para a União 
Europeia».

__________________
1 JO L 321 de 5.12.2011, p. 1

Or. en

Alteração 126
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Considerando 76

Texto da Comissão Alteração

(76) É necessário um financiamento 
contínuo para permitir executar e 
desenvolver a política marítima integrada 
para a União Europeia, conforme expresso
pelo Conselho, pelo Parlamento Europeu 
e pelo Comité das Regiões nas suas 
declarações.

(76) É necessário um financiamento 
contínuo para permitir executar e 
desenvolver a política marítima integrada 
para a União Europeia, conforme expresso
no Regulamento (UE) n.º 1255/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 30 
de novembro de 2011 que estabelece um 
programa de apoio ao aprofundamento da 
política marítima integrada1 e nas 
declarações do Conselho, do Parlamento 
Europeu e do Comité das Regiões. O 
desenvolvimento dos assuntos marítimos 
através de um apoio financeiro às ações 
da PMI terá um impacto significativo em 
termos de coesão económica, social e 
territorial.
__________________
1 JO L 321 de 5.12.2011, p. 1

Or. en

Alteração 127
Georgios Koumoutsakos
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Proposta de regulamento
Considerando 76-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(76-A) Neste contexto, o FEAMP deve 
destinar-se a apoiar os trabalhos 
preparatórios de ações que visem 
promover os objetivos estratégicos da 
PMI, tendo devidamente em conta os seus 
efeitos cumulativos, com base numa 
abordagem ecossistémica, o crescimento 
económico sustentável, o emprego, a 
inovação e a competitividade nas regiões 
costeiras, insulares e ultraperiféricas, bem 
como a promoção da dimensão 
internacional da PMI.

Or. en

Alteração 128
Martina Anderson

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 sua coesão 
económica, social e territorial e para a 
sustentabilidade ambiental.

Or. en
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Alteração 129
Georgios Koumoutsakos

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 sua coesão 
económica, social e territorial. Por 
conseguinte, é muito importante melhorar 
e reforçar a cooperação e a coordenação 
externas em relação aos objetivos da PMI, 
com base na Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar 
(CNUDM);

Or. en

Alteração 130
Georgios Koumoutsakos

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 

(80) Importa ainda que o FEAMP apoie o 
crescimento económico sustentável, o 
emprego, a inovação e a competitividade 
nos setores marítimos e nas regiões 
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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.

costeiras, insulares e ultraperiféricas da 
União. Por conseguinte, é importante 
promover o desenvolvimento do turismo 
costeiro, marítimo e insular. 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. en

Alteração 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

(88) Atendendo à importância de assegurar 
a conservação dos recursos biológicos 
marinhos e proteger as unidades 
populacionais, em especial da pesca ilegal, 
devem ser excluídos de apoio do FEAMP 
os operadores que não cumpram as regras 
da PCP, 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.
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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.

Or. es

Alteração 132
Kriton Arsenis

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, mais concretamente, os objetivos de 
restabelecimento e manutenção das 
unidades populacionais das espécies 
exploradas acima de níveis que permitam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015, e de consecução e 
manutenção de um bom estado ambiental 
até 2020, e que constituam, portanto, uma 
ameaça grave para uma exploração dos 
recursos biológicos marinhos vivos, 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 
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regulamento PCP.

Or. en

Alteração 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 89

Texto da Comissão Alteração

(89) É necessário que os Estados-Membros 
adotem medidas adequadas para garantir o 
correto funcionamento dos sistemas de 
gestão e de controlo. Para o efeito, devem 
designar uma autoridade de gestão, um 
organismo pagador e um organismo de 
certificação para cada programa 
operacional e especificar as respetivas 
responsabilidades. Estas responsabilidades 
devem incidir na boa execução financeira, 
na organização da avaliação, na 
certificação das despesas, na auditoria e na 
observância do direito da União. Há que 
prever reuniões regulares entre a Comissão 
e as autoridades nacionais em causa, tendo 
em vista o acompanhamento da 
intervenção. No que respeita à gestão e ao 
controlo, é necessário, em especial, 
estabelecer as modalidades segundo as 
quais os Estados-Membros garantem a 
criação e o funcionamento satisfatórios dos 
sistemas.

(89) É necessário que os Estados-Membros 
adotem medidas adequadas para garantir o 
correto funcionamento dos sistemas de 
gestão e de controlo. Para o efeito, devem 
designar uma autoridade de gestão, um 
organismo pagador e um organismo de 
certificação para cada programa 
operacional subnacional e especificar as 
respetivas responsabilidades. Estas 
responsabilidades devem incidir na boa 
execução financeira, na organização da 
avaliação, na certificação das despesas, na 
auditoria e na observância do direito da 
União. Há que prever reuniões regulares 
entre a Comissão e as autoridades 
nacionais em causa, tendo em vista o 
acompanhamento da intervenção. No que 
respeita à gestão e ao controlo, é 
necessário, em especial, estabelecer as 
modalidades segundo as quais os Estados-
Membros garantem a criação e o 
funcionamento satisfatórios dos sistemas.

Or. es

Alteração 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 93
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Texto da Comissão Alteração

(93) É necessário simplificar as regras e os 
procedimentos que regem as autorizações e 
os pagamentos para garantir um fluxo de 
tesouraria regular. Um pré-financiamento 
de 4 % da contribuição do FEAMP 
ajudaria a acelerar a execução do programa 
operacional.

(93) É necessário simplificar as regras e os 
procedimentos que regem as autorizações e 
os pagamentos para garantir um fluxo de 
tesouraria regular. Um pré-financiamento 
de 7 % da contribuição do FEAMP 
ajudaria a acelerar a execução do programa 
operacional.

Or. es

Alteração 135
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 98

Texto da Comissão Alteração

(98) É necessário que o programa 
operacional seja objeto de monitorização e 
avaliação, para melhorar a sua qualidade e 
demonstrar as suas realizações. Convém 
que a Comissão estabeleça um quadro 
comum de monitorização e avaliação que 
assegure, nomeadamente, a 
disponibilização tempestiva dos dados 
pertinentes. Neste contexto, há que 
estabelecer uma lista de indicadores e a 
Comissão deve avaliar o impacto da 
política do FEAMP relativamente aos seus 
objetivos estratégicos.

(98) É necessário que o programa 
operacional seja objeto de monitorização e 
avaliação, para melhorar a sua qualidade e 
demonstrar as suas realizações. Convém 
que a Comissão estabeleça um quadro 
comum de monitorização e avaliação que 
assegure, nomeadamente, a 
disponibilização pública e tempestiva dos 
dados pertinentes. Neste contexto, há que 
estabelecer uma lista de indicadores e a 
Comissão deve avaliar o impacto da 
política do FEAMP relativamente aos seus 
objetivos estratégicos.

Or. en

Alteração 136
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Considerando 101-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(101-A) É especialmente importante 
assegurar o respeito das condições ex ante 
relativas à capacidade administrativa para 
cumprir os requisitos em matéria de dados 
para a gestão das pescas e a 
implementação de um regime de controlo, 
inspeção e execução da União;

Or. en

Alteração 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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) Do desenvolvimento sustentável das 
zonas de pesca e da pesca continental;

Or. es

Alteração 138
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) E da Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha (DQEM).

Or. en

Alteração 139
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) «Zona de recuperação de unidades 
populacionais de peixes»: um espaço 
geográfico claramente delimitado, nas 
águas territoriais costeiras de um 
Estado-Membro, incluindo zonas de 
desova, de reprodução e de alimentação 
das unidades populacionais, no qual todas 
as atividades de pesca são proibidas;

Or. en

Alteração 140
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «Capacidade de pesca»: a aptidão 
de um navio para capturar peixe. Os 
indicadores que podem ser utilizados para 
quantificar a capacidade de pesca são as 
características do navio, incluindo a 
arqueação do navio em GT (arqueação 
bruta), a sua potência em kW 
(quilowatts), nos termos dos artigos 4.º e 
5.º do Regulamento (CEE) n.º 2930/861 
do Conselho1, as artes e técnicas de pesca 
que emprega e o número de dias 
dedicados à pesca;
____________________

1 JO L 274 de 25.9.1986, p. 1.

Or. en
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Alteração 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

(10) «Pesca interior»: a pesca efetuada 
com fins comerciais por navios que 
operem exclusivamente em águas 
interiores ou por outros engenhos 
utilizados na pesca no gelo;

(10) «Pesca continental»: a pesca efetuada 
com fins comerciais, com ou sem a ajuda 
de navios que operem exclusivamente em 
águas continentais ou por outros engenhos 
utilizados na pesca no gelo;

Or. es

Alteração 142
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

(15-A) «Rendimento máximo 
sustentável»: a quantidade máxima de 
capturas que pode ser indefinidamente 
obtida de uma unidade populacional sem 
prejudicar a capacidade de reprodução 
dessa população nem provocar o seu 
colapso, reportando-se ao FMSY e ao 
SSBMSY;

Or. en

Alteração 143
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

(15-B) «Aproximação»: quando não pode 
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ser determinado o rendimento máximo 
sustentável, aplicam-se as metodologias 
estabelecidas na parte B, 3.1 e 3.2, da 
Decisão 2010/477/UE da Comissão 
relativa aos critérios e às normas 
metodológicas de avaliação do bom estado 
ambiental das águas marinhas para a 
Diretiva-Quadro Estratégia Marinha 
(Diretiva 2008/56/CE), para determinar 
uma aproximação pertinente;

Or. en

Alteração 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

(18) «Pequena pesca costeira»: a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior 
a 12 metros e que não utilizam artes 
rebocadas enumeradas no quadro 3 do 
anexo I do Regulamento (CE) n.º 26/2004 
da Comissão, de 30 de dezembro de 2003, 
relativo ao ficheiro da frota de pesca 
comunitária;

(18) "Pesca costeira litoral": a pesca 
exercida por navios de pesca que acedem a 
zonas de pesca locais, que aglutina o 
tecido social tradicional das comunidades 
pesqueiras, é gerida por PME e por 
empresas familiares, de geração em 
geração, que realiza saídas diárias para a 
pesca e não congela nem processa as suas 
capturas a bordo;

Or. es

Alteração 145
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) «Capturas indesejadas»: todas as 
capturas acessórias indesejadas por terem 
pouco ou nenhum valor comercial, 
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possuírem uma dimensão inferior ao 
tamanho mínimo de desembarque ou 
pertencerem a uma espécie protegida;

Or. en

Alteração 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «Navios que operam exclusivamente 
em águas interiores»: os navios que 
exercem atividades de pesca comercial em 
águas interiores e não estão incluídos no 
ficheiro da frota de pesca da União.

(19) «Navios que operam exclusivamente 
em águas continentais»: os navios que 
exercem atividades de pesca comercial em 
águas continentais e não estão incluídos no 
ficheiro da frota de pesca da União.

Or. es

Alteração 147
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Assegurar que as atividades de pesca e 
de aquicultura garantam a 
sustentabilidade ambiental a longo prazo, 
que é um pressuposto das condições 
económicas e sociais e contribui para a 
disponibilidade de produtos alimentares;

Or. en

Alteração 148
Georgios Koumoutsakos
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Promover uma pesca e uma aquicultura
competitivas, que sejam economicamente 
viáveis e sustentáveis do ponto de vista 
social e ambiental;

Or. en

Alteração 149
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – 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, incluindo a 
transformação;

Or. en

Justificação

O objetivo do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas deve ser a promoção da 
competitividade de todos os setores da pesca, incluindo a transformação de pescado – isto se 
quisermos atingir os objetivos da PCP.

Alteração 150
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Assegurar a recolha sistemática e 
harmonizada de dados biológicos, 
técnicos, ambientais e socioeconómicos 
sólidos e oportunos, necessários para uma 
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gestão ecossistémica das pescas e da 
aquicultura;

Or. en

Alteração 151
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Assegurar que as atividades de 
pesca e aquicultura cumprem as 
disposições da Política Comum das Pescas 
e da legislação ambiental da União, 
dando especial atenção ao reforço do 
controlo e da execução;

Or. en

Alteração 152
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – 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
sustentável, da inclusão social e da criação 
de empregos e apoio à mobilidade laboral 
nas comunidades costeiras e interiores 
dependentes da pesca e da aquicultura;

Or. en

Alteração 153
Françoise Grossetête



PE492.694v01-00 60/87 AM\907165PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 6 – 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.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A gestão dos recursos haliêuticos e a atenuação das alterações climáticas são dois domínios 
distintos que convém tratar separadamente.

Alteração 154
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 2 – parte introdutória

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, 
competitiva e baseada no conhecimento,
incluindo a transformação associada,
mediante uma atenção especial aos 
seguintes domínios:

Or. en

Justificação

As prioridades da União devem abranger o fomento da inovação, da competitividade e do 
conhecimento de todos os setores da pesca, incluindo a transformação de pescado.

Alteração 155
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 2 – alínea a)
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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 e da transferência 
de conhecimentos, desde que não deem 
origem a um aumento da capacidade;

Or. en

Alteração 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 6 – 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 competitividade e da 
viabilidade das pescas, especialmente da 
frota da pesca costeira, e melhoramento das 
condições de segurança e de trabalho;

Or. es

Alteração 157
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 6 – 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;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Alteração 158
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 3 – 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 sustentável,
inovadora, competitiva e baseada no 
conhecimento e nos ecossistemas, 
mediante uma atenção especial aos 
seguintes domínios:

Or. en

Alteração 159
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 160
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(4) Promover uma pesca sustentável e 
eficiente em termos de recursos, mediante 
uma atenção especial aos seguintes 
domínios:

(4) Assegurar uma gestão da pesca 
sustentável e ecossistémica, mediante uma 
atenção especial aos seguintes domínios:
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Or. en

Alteração 161
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(e) Redução do impacto da pesca no meio 
marinho;

(a) Minimização e, quando possível, 
eliminação dos impactos da pesca no meio 
marinho;

Or. en

Alteração 162
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(f) Proteção e restauração da 
biodiversidade e ecossistemas marinhos, 
incluindo os serviços que prestam.

(b) Proteção e restauração da 
biodiversidade e ecossistemas marinhos, 
incluindo os serviços que prestam, e 
consecução de um bom estado ecológico 
até 2020;

Or. en

Alteração 163
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Minimização e, quando possível, 
eliminação de todas as capturas 
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acessórias;

Or. en

Alteração 164
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 4 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Garantia de que as atividades de 
pesca cumprem as disposições da 
legislação ambiental da União, 
nomeadamente da Diretiva 2008/56/CE, 
da Diretiva 1992/43/CEE e da Diretiva 
2009/147/CE;

Or. en

Alteração 165
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 4 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-C) A consecução de um bom estado 
ambiental, na aceção da Diretiva-Quadro 
Estratégia Marinha;

Or. en

Justificação

O FEAMP também deve visar a consecução de um bom estado ambiental, até 2020, na 
aceção da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha.

Alteração 166
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(5) Promover uma aquicultura sustentável e 
eficiente em termos de recursos, mediante 
uma atenção especial aos seguintes 
domínios:

(5) Promover uma aquicultura sustentável, 
ecossistémica e eficiente em termos de 
recursos, mediante uma atenção especial 
aos seguintes domínios:

Or. en

Alteração 167
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Avaliação, redução e, quando 
possível, eliminação dos impactos das 
atividades aquícolas nos ecossistemas 
marinhos, terrestres e de água doce;

Or. en

Alteração 168
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promoção de uma aquicultura com um 
nível elevado de proteção do ambiente, da 
saúde e bem-estar dos animais e da saúde e 
segurança públicas.

(b) Promoção de uma aquicultura com um 
nível elevado de proteção do ambiente, da 
saúde e bem-estar dos animais e da saúde e 
segurança públicas, com especial atenção 
à aquicultura de espécies herbívoras, à 
produção de alimentos para consumo 
humano e à aquicultura biológica.
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Or. en

Alteração 169
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 5 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Garantia de que o desenvolvimento 
da aquicultura seja compatível com os 
objetivos da Diretiva 2008/56/CE.

Or. en

Alteração 170
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O fornecimento de conhecimentos 
científicos e a recolha de dados;

(a) O fornecimento de conhecimentos 
científicos e a recolha dos dados 
necessários para a gestão ecossistémica 
da pesca e da aquicultura, incluindo os 
dados imprescindíveis para o 
restabelecimento e a manutenção das 
unidades populacionais das espécies 
exploradas acima de níveis que permitam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável até 2015 e obter um bom 
estado ambiental até 2020;

Or. en

Alteração 171
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – 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, à monitorização e 
à execução, através do reforço da 
capacidade institucional e da eficiência da 
administração pública.

Or. en

Alteração 172
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 10

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.

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 e o apoio do Regulamento (CE) 
n.º [que estabelece um programa para o 
ambiente e a ação climática (LIFE)]. 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. en
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Justificação

É importante assegurar a coordenação entre os fundos, mas esta referência já consta do 
regulamento que estabelece as disposições comuns.

Alteração 173
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

1. Não podem beneficiar de apoio do 
FEAMP, durante um período 
determinado, os pedidos apresentados 
pelos seguintes operadores:

1. Não podem beneficiar de apoio do 
FEAMP os pedidos apresentados pelos 
seguintes operadores:

Or. en

Alteração 174
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Operadores que tenham cometido uma
infração grave, na aceção do artigo 42.º do 
Regulamento (CE) n.º 1005/2008 ou do 
artigo 90.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 1224/2009;

(a) Operadores que tenham cometido
qualquer infração, na aceção do artigo 
42.º do Regulamento (CE) n.º 1005/2008 
ou do artigo 90.º, n.º 1, do Regulamento
(CE) n.º 1224/2009;

Or. en

Alteração 175
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Operadores que tenham cometido 
outros incumprimentos das regras da PCP 
que coloquem gravemente em risco a 
sustentabilidade das unidades 
populacionais de peixes em causa.

(c) Operadores que tenham cometido 
outros incumprimentos das regras da PCP e 
dos requisitos em matéria de política 
ambiental da União que coloquem em 
risco a sustentabilidade das unidades 
populacionais de peixes em causa e a 
consecução de um bom estado ambiental 
até 2020.

Or. en

Alteração 176
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos apresentados por operadores 
que tenham cometido uma irregularidade 
no quadro do FEP ou do FEAMP não são 
admissíveis durante um período 
determinado.

2. Os pedidos apresentados por operadores 
que tenham cometido uma irregularidade 
no quadro do FEP ou do FEAMP não são 
admissíveis.

Or. en

Alteração 177
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) À determinação do período referido 
nos n.ºs 1 e 2, que deve ser proporcional à 
gravidade ou recorrência da infração ou 
do incumprimento;

Suprimido

Or. en
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Alteração 178
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Operações que coloquem em risco a 
sustentabilidade dos recursos biológicos e
dos ecossistemas marinhos;

Or. en

Alteração 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A construção de novos navios de pesca 
e o abate ou a importação de navios de 
pesca;

(b) A construção de novos navios de pesca 
ou a importação de navios de pesca;

Or. es

Alteração 180
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A construção de novos navios de pesca 
e o abate ou a importação de navios de 
pesca;

(b) A importação de navios de pesca;

Or. fr
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Justificação

A frota europeia está a ficar obsoleta e deve poder ser melhorada, de molde a garantir boas 
condições de trabalho e uma segurança óptima para os pescadores. Para além de artes de 
pesca mais selectivas, deve ter-se em consideração a eficiência energética dos navios.

Alteração 181
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os investimentos a bordo de navios 
relativamente aos quais o Estado-Membro 
de pavilhão não tenha demonstrado 
existir um certo equilíbrio entre a 
capacidade da frota e as possibilidades de 
pesca disponíveis, conforme prevê o 
[regulamento relativo à política comum 
das pescas];

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 5 ao artigo 13.º, n.º 1, alínea c-A).

Alteração 182
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os investimentos a bordo ou em 
equipamentos individuais no caso de 
frotas que operem num regime de 
sobrecapacidade;

Or. en
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Alteração 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A cessação temporária das atividades 
de pesca;

Suprimido

Or. es

Alteração 184
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A cessação temporária das atividades 
de pesca;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Os pescadores que cessem temporariamente a sua actividade para permitir a recuperação 
das unidades populacionais de peixes não devem ficar sem recursos.

Alteração 185
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A pesca experimental; Suprimido

Or. sv
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Justificação

A pesca experimental deve ser elegível no âmbito do FEAMP desde que se centre no ensaio
de técnicas e/ou artes de pesca mais seletivas para determinar o efeito que têm nas 
populações de peixes e/ou no ambiente marinho. O repovoamento experimental pode resultar 
em unidades populacionais de peixes insustentáveis.

Alteração 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A pesca experimental; Suprimido

Or. es

Alteração 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O repovoamento direto, a menos que 
expressamente previsto como medida de 
conservação num instrumento jurídico da 
União ou em caso de repovoamento 
experimental.

Suprimido

Or. es

Alteração 188
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea f)



PE492.694v01-00 74/87 AM\907165PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(f) O repovoamento direto, a menos que 
expressamente previsto como medida de 
conservação num instrumento jurídico da 
União ou em caso de repovoamento 
experimental.

(f) O repovoamento direto, a menos que 
expressamente previsto como medida de 
conservação num instrumento jurídico da 
União.

Or. sv

Alteração 189
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O desmantelamento de navios deve ser 
apoiado a título excecional, em condições 
especiais que exijam a redução imediata 
da capacidade de pesca da frota.

Or. en

Alteração 190
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A cessação temporária das atividades de 
pesca deve ser elegível, a título 
excecional, ao abrigo do FEAMP, em 
condições especiais que justifiquem a 
adoção desta medida, nomeadamente 
circunstâncias ambientais imprevisíveis 
ou restrições nos planos de gestão.

Or. en
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Alteração 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

(iii) a parte representada pela frota da 
pequena pesca costeira na frota de pesca;

(iii) a parte representada pela frota da pesca 
costeira litoral na frota de pesca;

Or. es

Alteração 192
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) o nível de sustentabilidade 
ambiental das atividades de pesca e 
aquicultura;

Or. en

Alteração 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro estabelece um 
programa operacional único a fim de dar 
execução às prioridades da União que 
serão cofinanciadas pelo FEAMP.

1. Cada Estado-Membro estabelece um 
programa operacional único, que integra 
os programas operacionais subnacionais, 
a fim de dar execução às prioridades da 
União que serão cofinanciadas pelo 
FEAMP.
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Or. es

Alteração 194
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros asseguram que
todas as pessoas singulares ou coletivas 
com um interesse suficiente no processo 
decisório ambiental relacionado com a 
execução da política comum das pescas 
tenham um direito efetivo de revisão dos 
programas operacionais. Essas pessoas 
têm acesso a um tribunal ou a outro 
organismo público independente e 
imparcial com competência para rever a 
legalidade processual e material dos 
programas operacionais e de quaisquer 
atos de execução e decisões relacionados.

Or. en

Alteração 195
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 19 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Se for caso disso, a coerência das 
medidas previstas no âmbito das 
prioridades da União para o FEAMP 
referidas no artigo 38.º, n.º 1, alínea d), do 
presente regulamento com os quadros de 
ação prioritária para a rede Natura 2000 
nos termos do artigo 8.º, n.º 4, da Diretiva 
92/43/CEE do Conselho e com a 
consecução de um bom estado ecológico 
nos termos da Diretiva 2008/56/CE.
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Or. en

Alteração 196
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma demonstração de uma abordagem 
pertinente, integrada no programa, em 
matéria de inovação e ambiente, incluindo 
as necessidades específicas das zonas 
Natura 2000, bem como de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas;

(c) Uma demonstração de uma abordagem 
pertinente, integrada no programa, em 
matéria de inovação e ambiente, incluindo 
as necessidades específicas das zonas 
Natura 2000, a criação de zonas de 
recuperação de unidades populacionais 
de peixes, a atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas;

Or. en

Alteração 197
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea o) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(o) Relativamente ao objetivo da recolha 
de dados para a gestão sustentável das 
pescas a que se refere o artigo 6.º, ponto 6, 
e o artigo 18.º, n.º 4, e em conformidade 
com o programa plurianual da União 
referido no artigo 37.º, n.º 5, do 
[regulamento relativo à política comum das 
pescas]:

(o) Relativamente ao objetivo da recolha 
de dados para a gestão sustentável e 
ecossistémica das pescas a que se refere o 
artigo 6.º, ponto 6, e o artigo 18.º, n.º 4, e 
em conformidade com o programa 
plurianual da União referido no artigo 37.º, 
n.º 5, do [regulamento relativo à política 
comum das pescas]:

Or. en

Alteração 198
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea o) – subalínea i) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– uma avaliação da situação económica dos 
setores da aquicultura e da transformação,

– uma avaliação da situação ambiental e
económica dos setores da aquicultura e da 
transformação,

Or. en

Alteração 199
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea o) – subalínea i) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– uma avaliação dos efeitos do setor das 
pescas no ecossistema,

– uma avaliação dos efeitos do setor das 
pescas no ecossistema a fim de permitir 
comparações entre os diferentes tipos de 
atividades de pesca e segmentos de frota,
em conformidade com as disposições do 
[regulamento relativo à política comum 
das pescas].

Or. en

Alteração 200
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea o) – subalínea i) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– uma avaliação dos efeitos do setor das 
pescas no ecossistema,

– uma avaliação dos efeitos do setor das 
pescas e das atividades aquícolas no 
ecossistema,

Or. en
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Alteração 201
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar, por meio de atos 
de execução, as regras relativas aos 
procedimentos, formato e calendários para:

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, as regras relativas aos 
procedimentos, formato e calendários para:

Or. en

Alteração 202
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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

1. A fim de estimular a inovação na pesca, 
o FEAMP pode apoiar projetos destinados 
a criar ou introduzir produtos novos ou 
substancialmente melhorados por 
referência ao estado da arte, bem como 
processos e sistemas de gestão e 
organização novos ou melhorados, em 
conformidade com os objetivos 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º do 
regulamento relativo à política comum 
das pescas.

Or. en

Alteração 203
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1
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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 
substancialmente melhorados por 
referência ao estado da arte, bem como 
processos e sistemas de gestão e 
organização novos ou melhorados.

1. A fim de estimular a inovação na pesca, 
o FEAMP pode apoiar projetos destinados 
a criar ou introduzir produtos novos ou 
substancialmente melhorados por 
referência ao estado da arte, bem como 
processos e sistemas de gestão e 
organização novos ou melhorados, desde 
que contribuam para o cumprimento do 
disposto nos artigos 2.º e 3.º do 
Regulamento PCP.

Or. en

Justificação

Qualquer inovação apoiada ao abrigo do FEAMP deve apoiar claramente e estar em 
conformidade com os objetivos estabelecidos no Regulamento PCP de base.

Alteração 204
Christofer Fjellner

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

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

Or. sv

Alteração 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As operações financiadas ao abrigo do 
presente artigo devem ser efetuadas em 
colaboração com um organismo científico 
ou técnico, reconhecido pelo 
Estado-Membro, que deve validar os seus 
resultados.

2. As operações financiadas ao abrigo do 
presente artigo devem ser efetuadas em 
colaboração com um organismo científico 
ou técnico, reconhecido pelo 
Estado-Membro, reconhecido na 
classificação empresarial prevista na 
legislação nacional aplicável aos 
contratos celebrados pelas administrações 
públicas.

Or. es

Alteração 206
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As operações financiadas ao abrigo do 
presente artigo devem ser efetuadas em 
colaboração com um organismo científico 
ou técnico, reconhecido pelo
Estado-Membro, que deve validar os seus 
resultados.

2. As operações financiadas ao abrigo do 
presente artigo devem ser efetuadas em 
colaboração com um organismo científico 
ou técnico, reconhecido pelo
Estado-Membro, que deve validar os seus 
resultados e disponibilizá-los ao público.

Or. en

Justificação

Quando é concedida ajuda pública às operações, deve haver total transparência no que se 
refere à atribuição e utilização dos fundos e aos benefícios decorrentes.

Alteração 207
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) A prestação de aconselhamento 
profissional e científico sobre o 
desenvolvimento de atividades de pesca e 
aquicultura sustentáveis, com especial 
atenção à limitação e, quando possível, 
eliminação dos impactos dessas atividades 
nos ecossistemas marinhos, terrestres e de 
água doce;

Or. en

Alteração 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os estudos de viabilidade e o 
aconselhamento referidos, respetivamente, 
no n.º 1, alíneas a) e b), devem ser 
fornecidos por organismos científicos ou 
técnicos reconhecidos, com as necessárias 
competências de aconselhamento, em 
conformidade com a legislação nacional de 
cada Estado-Membro.

2. Os estudos de viabilidade e o 
aconselhamento referidos, respetivamente, 
no n.º 1, alíneas a) e b), devem ser 
fornecidos por organismos científicos ou 
técnicos reconhecidos, com as necessárias 
competências de aconselhamento, em 
conformidade com a classificação 
empresarial prevista na legislação 
nacional aplicável aos contratos 
celebrados pelas administrações públicas.

Or. es

Alteração 209
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio referido no n.º 1 é concedido Suprimido



AM\907165PT.doc 83/87 PE492.694v01-00

PT

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.

Or. sv

Alteração 210
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 32 – título

Texto da Comissão Alteração

Dinamização da diversificação e da 
criação de emprego

Dinamização do empreendedorismo e da 
criação de emprego

Or. fr

Justificação

Deve destacar-se melhor o papel económico positivo da pesca.

Alteração 211
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de facilitar a diversificação e a 
criação de emprego em áreas que não a 
pesca, o FEAMP pode apoiar:

1. A fim de facilitar a criação de emprego, 
o FEAMP pode apoiar a criação de 
empresas no setor da pesca:
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Or. fr

Justificação

Deve destacar-se melhor o papel económico positivo da pesca.

Alteração 212
Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A criação de empresas em áreas que 
não a pesca;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Deve destacar-se melhor o papel económico positivo da pesca.

Alteração 213
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A criação de empresas em áreas que 
não a pesca;

(a) A criação de empresas, no domínio de 
atividades sustentáveis relacionadas com 
o setor marítimo, excluindo a pesca;

Or. en

Alteração 214
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 32 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Deve destacar-se melhor o papel económico positivo da pesca.

Alteração 215
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido aos pescadores que:

2. O apoio previsto no n.º 1 é concedido 
aos pescadores que:

Or. fr

Alteração 216
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apresentem um plano empresarial para 
o desenvolvimento de novas atividades;

(a) Apresentem um plano empresarial para 
o desenvolvimento de atividades;

Or. fr

Alteração 217
Françoise Grossetête
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. 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, 60 dias nos 
dois anos anteriores à data de 
apresentação do pedido. A licença de 
pesca associada ao navio de pesca deve 
ser retirada definitivamente.

Suprimido

Or. fr

Alteração 218
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os beneficiários do apoio referido no 
n.º 1 não podem exercer uma atividade de 
pesca profissional nos cinco anos 
seguintes à receção do último pagamento 
do apoio.

Suprimido

Or. fr

Alteração 219
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os custos elegíveis ao abrigo do n.º 1, 
alínea b), são limitados aos custos da 

Suprimido
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transformação de um navio com vista à 
sua reafetação.

Or. fr

Alteração 220
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O FEAMP pode apoiar os 
investimentos a bordo através do 
desenvolvimento de atividades 
complementares da pesca, como serviços 
ambientais, atividades educativas ou o 
turismo.

Or. en


