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Alteração 1
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reconhece que a pesca artesanal 
costeira, a apanha de marisco e a 
aquicultura extensiva constituem a pesca 
mais sustentável a nível social, económico 
e ambiental, assumindo um papel 
determinante no desenvolvimento 
socioeconómico das comunidades 
costeiras. Estas formas de pesca têm um 
significativo impacto cultural e diversidade 
territorial, sendo praticadas no continente, 
nas ilhas e em zonas de pesca mais 
remotas. São afetadas por fatores negativos 
como a falta de tratamento das águas, as 
descargas, as marés negras, o crescimento 
desmesurado da construção no litoral e a 
incidência de grandes projetos na costa;

1. Reconhece que a pesca artesanal 
costeira, a apanha de marisco e a 
aquicultura extensiva constituem a pesca 
mais sustentável a nível social, económico 
e ambiental, assumindo um papel 
determinante no desenvolvimento 
socioeconómico das comunidades 
costeiras. Estas formas de pesca têm um 
significativo impacto cultural e diversidade 
territorial, sendo praticadas no continente, 
nas ilhas e em zonas de pesca mais 
remotas. São afetadas por fatores negativos 
como a falta de tratamento das águas, as 
descargas, as marés negras, o crescimento 
desmesurado da construção no litoral, a 
incidência de grandes projetos na costa e a 
carência de regimes regulamentares 
claramente definidos para o 
desenvolvimento local sustentável, 
essencialmente no que concerne à 
aquicultura;

Or. en

Alteração 2
Catherine Bearder

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1 Reconhece que a pesca artesanal costeira, 
a apanha de marisco e a aquicultura 
extensiva constituem a pesca mais 
sustentável a nível social, económico e 
ambiental, assumindo um papel 

1. Reconhece que a pesca artesanal 
costeira, a apanha de marisco e a
aquicultura cuidadosamente 
regulamentada e bem gerida constituem a 
pesca mais sustentável a nível social, 
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determinante no desenvolvimento 
socioeconómico das comunidades 
costeiras. Estas formas de pesca têm um 
significativo impacto cultural e diversidade 
territorial, sendo praticadas no continente, 
nas ilhas e em zonas de pesca mais 
remotas. São afetadas por fatores negativos 
como a falta de tratamento das águas, as 
descargas, as marés negras, o crescimento 
desmesurado da construção no litoral e a 
incidência de grandes projetos na costa;

económico e ambiental, assumindo um 
papel determinante no desenvolvimento 
socioeconómico das comunidades 
costeiras. Estas formas de pesca têm um 
significativo impacto cultural e diversidade 
territorial, sendo praticadas no continente, 
nas ilhas pelas pequenas comunidades 
costeiras e em zonas de pesca mais 
remotas. São afetadas por fatores negativos 
como a falta de um tratamento eficaz das 
águas, as catástrofes naturais e 
provocadas pelo homem, a pesca 
excessiva e a concorrência das operações 
de pesca industrial em larga escala, as 
marés negras, o crescimento desmesurado 
da construção no litoral, e estão em risco 
de mutações a nível do emprego local e a 
incidência de grandes projetos na costa, 
como a dragagem de agregados e o 
desenvolvimento de parques eólicos 
marítimos;

Or. en

Alteração 3
Maurice Ponga

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reconhece que a pesca artesanal 
costeira, a apanha de marisco e a 
aquicultura extensiva constituem a pesca 
mais sustentável a nível social, económico 
e ambiental, assumindo um papel 
determinante no desenvolvimento 
socioeconómico das comunidades 
costeiras. Estas formas de pesca têm um 
significativo impacto cultural e diversidade 
territorial, sendo praticadas no continente, 
nas ilhas e em zonas de pesca mais 
remotas. São afetadas por fatores 
negativos como a falta de tratamento das 
águas, as descargas, as marés negras, o 

1. Reconhece que a pesca artesanal 
costeira, a apanha de marisco e a 
aquicultura extensiva constituem uma
pesca sustentável a nível social, económico 
e ambiental, assumindo um papel 
determinante no desenvolvimento 
socioeconómico das comunidades 
costeiras. Estas formas de pesca têm um 
significativo impacto cultural e diversidade 
territorial, sendo praticadas no continente, 
nas ilhas e nas regiões ultraperiféricas. 
São ameaçadas, nomeadamente, por 
fatores negativos como a falta de 
tratamento das águas, as descargas, as 
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crescimento desmesurado da construção no 
litoral e a incidência de grandes projetos na 
costa;

marés negras, o crescimento desmesurado 
da construção no litoral, a incidência de 
grandes projetos na costa e as 
consequências ligadas às alterações 
climáticas;

Or. fr

Alteração 4
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reconhece que a pesca artesanal 
costeira, a apanha de marisco e a 
aquicultura extensiva constituem a pesca 
mais sustentável a nível social, económico 
e ambiental, assumindo um papel 
determinante no desenvolvimento 
socioeconómico das comunidades 
costeiras. Estas formas de pesca têm um 
significativo impacto cultural e diversidade 
territorial, sendo praticadas no continente, 
nas ilhas e em zonas de pesca mais 
remotas. São afetadas por fatores negativos 
como a falta de tratamento das águas, as 
descargas, as marés negras, o crescimento 
desmesurado da construção no litoral e a 
incidência de grandes projetos na costa;

1. Reconhece que a pesca artesanal 
costeira, a apanha de marisco e a 
aquicultura extensiva constituem a pesca 
mais sustentável a nível social, económico 
e ambiental, assumindo um papel 
determinante no desenvolvimento 
socioeconómico das comunidades 
costeiras. Estas formas de pesca têm um 
significativo impacto cultural e diversidade 
territorial, sendo praticadas no continente, 
nas ilhas e em zonas de pesca mais 
remotas. São afetadas por fatores negativos 
como a falta de tratamento das águas, as 
descargas, as marés negras, o crescimento 
desmesurado da construção no litoral e a 
incidência de grandes projetos na costa; 
destaca o impacto negativo de uma 
conjuntura económica desfavorável para 
os territórios fortemente dependentes 
deste tipo de pesca; 

Or. es

Alteração 5
Dimitar Stoyanov

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Reconhece que a pesca artesanal 
costeira, a apanha de marisco e a 
aquicultura extensiva constituem a pesca 
mais sustentável a nível social, económico 
e ambiental, assumindo um papel 
determinante no desenvolvimento 
socioeconómico das comunidades 
costeiras. Estas formas de pesca têm um 
significativo impacto cultural e diversidade 
territorial, sendo praticadas no continente, 
nas ilhas e em zonas de pesca mais 
remotas. São afetadas por fatores negativos 
como a falta de tratamento das águas, as 
descargas, as marés negras, o crescimento 
desmesurado da construção no litoral e a 
incidência de grandes projetos na costa;

1. Reconhece que a pesca artesanal em 
pequena escala, a apanha de marisco e a 
aquicultura extensiva constituem a pesca 
mais sustentável a nível social, económico 
e ambiental, assumindo um papel 
determinante no desenvolvimento 
socioeconómico das comunidades 
costeiras. Estas formas de pesca têm um 
significativo impacto cultural e diversidade 
territorial, sendo praticadas no continente, 
nas ilhas e em zonas de pesca mais 
remotas. São afetadas por fatores negativos 
como a falta de tratamento das águas, as 
descargas, as marés negras, o crescimento 
desmesurado da construção no litoral e a 
incidência de grandes projetos na costa;

Or. bg

Alteração 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Rejeita firmemente a proposta da 
Comissão tendente a instituir concessões 
de pesca transferíveis, já que esse 
dispositivo conduziria à concentração dos 
direitos de pesca num pequeno número de 
operadores e, por conseguinte, no 
desaparecimento de numerosas empresas 
de pesca artesanal;

Or. fr

Alteração 7
Luís Paulo Alves
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Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Recorda que a pequena pesca não só 
promove a coesão socioeconómica e 
garante o sustento de muitas famílias, 
como também constitui um fator de 
fixação das comunidades piscatórias ao 
longo das zonas costeiras; salienta a 
importância da manutenção de uma 
abordagem do setor produtivo pesqueiro 
tendo em conta os níveis biológico, 
ecológico, económico e social, de forma a 
que crie um balanço sustentável, entre a 
situação dos recursos existentes nas 
diferentes zonas marítimas e a defesa do 
tecido socioeconómico das comunidades 
costeiras que dependem da pesca de 
proximidade para garantir o emprego e a 
sua prosperidade;

Or. pt

Alteração 8
Dimitar Stoyanov

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Destaca o papel decisivo dos 
pescadores tradicionais na preservação da 
biodiversidade e reconhece o efeito 
positivo das suas constatações no que diz 
respeito aos problemas ambientais, atuais
e futuros, como a poluição e o 
esgotamento das populações de peixes; 
solicita que as diferentes categorias de 
pescadores sejam tratadas sem 
discriminação, de forma a preservar a 
pesca artesanal tradicional;

Or. bg
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Alteração 9
Alain Cadec, Maurice Ponga

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Insiste na necessidade de promover o 
acesso dos jovens às profissões da pesca e 
de acompanhar os pescadores através de 
ações de formação profissional;

Or. fr

Alteração 10
Maurice Ponga

Projeto de parecer
Parágrafo 2

Projeto de parecer Alteração

2. Destaca a escassez de dados estatísticos 
em termos de coesão social, económica e 
territorial, e apela à necessidade de 
promover indicadores a nível europeu que 
proporcionem dados socioeconómicos, 
científicos e ambientais;

2. Nota a escassez de dados estatísticos 
exatos em termos de avaliação dos 
recursos haliêuticos e de capturas 
realizadas tanto pelos pescadores 
profissionais como pela pesca de recreio e 
apela a um reforço dos meios para a 
recolha desses dados; sublinha 
igualmente pobreza dos dados estatísticos 
em termos de coesão social, económica e 
territorial, e apela à necessidade de 
promover indicadores a nível europeu que 
proporcionem dados socioeconómicos, 
científicos e ambientais;

Or. fr

Alteração 11
Catherine Bearder
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Destaca a escassez de dados estatísticos 
em termos de coesão social, económica e 
territorial, e apela à necessidade de 
promover indicadores a nível europeu que 
proporcionem dados socioeconómicos, 
científicos e ambientais;

2. Destaca a necessidade de aumentar a 
investigação relativa à coesão social, 
económica e territorial, e apela à 
necessidade de promover estatísticas e
indicadores a nível europeu que 
proporcionem dados socioeconómicos, 
científicos e ambientais que reconheçam e 
evidenciem a variedade das diferenças 
geográficas, culturais e regionais;

Or. en

Alteração 12
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Destaca a escassez de dados estatísticos 
em termos de coesão social, económica e 
territorial, e apela à necessidade de 
promover indicadores a nível europeu que 
proporcionem dados socioeconómicos, 
científicos e ambientais;

2. Destaca a escassez de dados estatísticos 
em termos de coesão social, económica e 
territorial, e apela à necessidade de 
promover indicadores a nível europeu que 
proporcionem dados socioeconómicos, 
científicos e ambientais fiáveis e 
suficientemente significativos;

Or. es

Alteração 13
Ana Miranda

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Aborda o facto de não existir uma 
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definição unânime de "pesca artesanal"
na União Europeia, pois a definição 
existente, baseada nas dimensões do 
barco, está desfasada e não corresponde à 
realidade, pelo que propõe que a 
Comissão estude uma futura definição em 
termos de governação que atente em 
diversos critérios, como as 
particularidades e diversidades regionais, 
a geomorfologia, os aspetos técnicos da 
pesca, os aspetos sociais, científicos, 
biológicos e ambientais;

Or. es

Alteração 14
Maurice Ponga

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Relembra a importância de promover 
uma pesca artesanal sustentável e, 
nomeadamente, a necessidade de reforçar 
a rastreabilidade dos produtos da pesca, 
da aquicultura e da conquilicultura;

Or. fr

Alteração 15
Maurice Ponga

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Dada a situação precária e o declínio de 
algumas comunidades costeiras 
dependentes da pesca, bem como a falta de 
alternativas de diversificação económica, 
deve recorrer-se aos instrumentos, fundos 

3. Dada a situação precária e o declínio de 
algumas comunidades costeiras 
dependentes da pesca, bem como a falta de 
alternativas de diversificação económica, é 
necessário reforçar os instrumentos, 
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e mecanismos existentes para garantir a 
coesão em termos de emprego e 
sustentabilidade ecológica, reconhecendo 
especificamente este facto no quadro da 
nova PCP, com uma maior cogestão e 
participação do setor da pesca artesanal na 
tomada de decisões e incentivando 
estratégias locais nas zonas costeiras 
dependentes da pesca;

fundos e mecanismos existentes para 
garantir a coesão em termos de emprego e 
sustentabilidade ecológica, reconhecendo 
especificamente este facto no quadro da 
nova PCP; insiste, além disso, na 
necessidade de privilegiar uma maior 
cogestão e participação do setor da pesca 
artesanal na tomada de decisões 
incentivando estratégias locais nas zonas 
costeiras dependentes da pesca e de 
desenvolver estratégias regionais; apela , 
relativamente a esta questão, para a 
criação de conselhos consultivos 
regionais para as bacias das Caraíbas e o 
Oceano Índico Sudoeste;

Or. fr

Alteração 16
Catherine Bearder

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Dada a situação precária e o declínio de 
algumas comunidades costeiras 
dependentes da pesca, bem como a falta de 
alternativas de diversificação económica, 
deve recorrer-se aos instrumentos, fundos e 
mecanismos existentes para garantir a 
coesão em termos de emprego e 
sustentabilidade ecológica, reconhecendo 
especificamente este facto no quadro da
nova PCP, com uma maior cogestão e 
participação do setor da pesca artesanal na 
tomada de decisões e incentivando 
estratégias locais nas zonas costeiras 
dependentes da pesca;

3. Dada a situação precária e o declínio de 
algumas comunidades costeiras 
dependentes da pesca, bem como a falta de 
alternativas de diversificação económica, 
deve recorrer-se aos instrumentos, fundos e 
mecanismos existentes para garantir a 
coesão em termos de emprego e 
sustentabilidade ecológica, reconhece que 
nos novos quadros da CFP e do QFP, com 
uma maior cogestão e participação do setor 
da pesca artesanal na tomada de decisões,
incentivando estratégias locais nas zonas 
costeiras dependentes da pesca; espera que 
os governos regionais e locais apoiem os 
projetos de desenvolvimento, de 
investigação e formação, recorrendo ao 
financiamento adequado do FSE e do 
FEDER;

Or. en
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Alteração 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Dada a situação precária e o declínio de 
algumas comunidades costeiras dependentes 
da pesca, bem como a falta de alternativas de 
diversificação económica, deve recorrer-se aos 
instrumentos, fundos e mecanismos existentes 
para garantir a coesão em termos de emprego e 
sustentabilidade ecológica, reconhecendo 
especificamente este facto no quadro da nova 
PCP, com uma maior cogestão e participação 
do setor da pesca artesanal na tomada de 
decisões e incentivando estratégias locais nas 
zonas costeiras dependentes da pesca;

3. Dada a situação precária e o declínio de 
algumas comunidades costeiras dependentes 
da pesca, bem como a falta de alternativas de 
diversificação económica, deve recorrer-se 
aos instrumentos, fundos e mecanismos 
existentes para garantir a coesão em termos 
de emprego e sustentabilidade ecológica, 
reconhecendo especificamente este facto no 
quadro da nova PCP, com uma maior 
cogestão e participação do setor da pesca 
artesanal na tomada de decisões e 
incentivando estratégias locais e projetos de 
cooperação transfronteiriços nessa matéria 
nas zonas costeiras dependentes da pesca;

Or. ro

Alteração 18
Dimitar Stoyanov

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Dada a situação precária e o declínio de 
algumas comunidades costeiras 
dependentes da pesca, bem como a falta de 
alternativas de diversificação económica, 
deve recorrer-se aos instrumentos, fundos e 
mecanismos existentes para garantir a 
coesão em termos de emprego e 
sustentabilidade ecológica, reconhecendo 
especificamente este facto no quadro da 
nova PCP, com uma maior cogestão e 
participação do setor da pesca artesanal na 
tomada de decisões e incentivando 

3. Dada a situação precária e o declínio de 
algumas comunidades costeiras 
dependentes da pesca, bem como a falta de 
alternativas de diversificação económica, 
deve recorrer-se aos instrumentos, fundos e 
mecanismos existentes e elaborar novos 
mecanismos que sejam eficazes para 
garantir a coesão em termos de emprego e 
sustentabilidade ecológica, reconhecendo 
especificamente este facto no quadro da 
nova PCP, com uma maior cogestão e 
participação do setor da pesca artesanal na 
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estratégias locais nas zonas costeiras 
dependentes da pesca;

tomada de decisões e incentivando 
estratégias locais nas zonas costeiras 
dependentes da pesca;

Or. bg

Alteração 19
Jens Nilsson

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Destaca o potencial gigantesco e 
inexplorado da aquicultura 
ecologicamente sustentável para criar 
condições favoráveis às PME na cadeia 
de produção e de valor, assim como 
empregos nas regiões costeiras e do 
interior;

Or. sv

Alteração 20
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Encoraja a simplificação dos 
procedimentos de acesso aos 
financiamentos europeus, nomeadamente 
através da criação de uma tabela de 
custos únicos para o reembolso e de 
subvenções globais destinadas para 
alguns organismos profissionais;

Or. fr
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Alteração 21
Luís Paulo Alves

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considera necessário estabelecer um 
regime diferenciado, em complemento das 
medidas que se possam tomar em relação 
à pesca artesanal, para certas regiões 
europeias, em particular para as regiões 
ultraperiféricas, cujas populações 
dependem de atividades diversificadas 
relacionadas com os recursos marinhos;

Or. pt

Alteração 22
Luís Paulo Alves

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Salienta que a frota 
sobredimensionada da União Europeia 
deve ser ajustada, mas que este 
ajustamento não deve ser efetuado à custa 
da frota artesanal, porque tal situação 
conduzirá a perdas socioeconómicas e 
culturais das zonas costeiras; tal 
ajustamento deve, porém, assentar numa 
abordagem ecossistémica, em que as 
decisões específicas de gestão da frota 
artesanal sejam tomadas a nível regional, 
sempre no respeito pelo princípio da 
subsidiariedade, garantindo um regime de 
pesca diferenciado, que dê prioridade no 
acesso aos recursos e proteja as frotas 
artesanais de proximidade, garantindo o 
envolvimento das comunidades 
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piscatórias locais;

Or. pt

Alteração 23
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita, por isso, à Comissão Europeia que 
o futuro Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas reserve uma 
percentagem específica para a pesca artesanal, 
a apanha de marisco e a aquicultura extensiva, 
e que seja criado um programa específico de 
apoio à pequena pesca, orientado para as 
comunidades costeiras dependentes da pesca, 
dando prioridade de acesso a estes recursos 
àqueles que pescam e apanham marisco da 
forma mais ambiental e socialmente 
sustentável.

4. Solicita, por isso, à Comissão Europeia que 
o futuro Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas reserve uma 
percentagem específica para a pesca 
artesanal, a apanha de marisco e a aquicultura 
extensiva, e que seja criado um programa 
específico de apoio à pequena pesca, 
orientado para as comunidades costeiras 
dependentes da pesca, dando prioridade de 
acesso a estes recursos àqueles que pescam e 
apanham marisco da forma mais ambiental e 
socialmente sustentável; considera que o 
financiamento público da pesca deve 
respeitar integralmente os objetivos da 
estratégia Europa 2020 e revestir um caráter 
simplificado de modo a originar um grau 
elevado de acessibilidade ao financiamento 
para as comunidades costeiras dependentes 
desta atividade.

Or. ro

Alteração 24
Alain Cadec, Maurice Ponga

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita, por isso, à Comissão Europeia 
que o futuro Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas reserve uma 

4. Solicita, por isso, que o futuro Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas apoie a pesca artesanal, a 
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percentagem específica para a pesca 
artesanal, a apanha de marisco e a 
aquicultura extensiva, e que seja criado um 
programa específico de apoio à pequena 
pesca, orientado para as comunidades 
costeiras dependentes da pesca, dando 
prioridade de acesso a estes recursos 
àqueles que pescam e apanham marisco 
da forma mais ambiental e socialmente 
sustentável.

conquilicultura e a aquicultura extensiva, 
e contenha um dispositivo específico de 
apoio à pequena pesca, orientado para as 
comunidades costeiras dependentes da 
pesca, favorecendo, nomeadamente, a
renovação e a modernização dos navios 
de pesca.

Or. fr

Alteração 25
Catherine Bearder

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita, por isso, à Comissão Europeia 
que o futuro Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas reserve uma 
percentagem específica para a pesca 
artesanal, a apanha de marisco e a 
aquicultura extensiva, e que seja criado
um programa específico de apoio à
pequena pesca, orientado para as 
comunidades costeiras dependentes da 
pesca, dando prioridade de acesso a estes 
recursos àqueles que pescam e apanham 
marisco da forma mais ambiental e 
socialmente sustentável.

4. Solicita, por isso, à Comissão Europeia 
que considere, para além do futuro Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas, reservar uma percentagem 
específica de apoio financeiro regional
para a pesca artesanal, a apanha de marisco 
e a aquicultura sustentável, e que 
programas específicos apoiem a pequena 
pesca sustentável, a comercialização e a 
promoção desta fonte de alimentos nas
comunidades locais dependentes da pesca, 
dando prioridade de acesso a estes recursos 
àqueles que pescam da forma mais 
ambiental e socialmente sustentável.

Or. en

Alteração 26
Jens Nilsson

Projeto de parecer
N.º 4



AM\897305PT.doc 17/19 PE486.100v01-00

PT

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita, por isso, à Comissão Europeia 
que o futuro Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas reserve uma 
percentagem específica para a pesca 
artesanal, a apanha de marisco e a 
aquicultura extensiva, e que seja criado um 
programa específico de apoio à pequena 
pesca, orientado para as comunidades 
costeiras dependentes da pesca, dando 
prioridade de acesso a estes recursos 
àqueles que pescam e apanham marisco da 
forma mais ambiental e socialmente 
sustentável.

4. Solicita, por isso, à Comissão Europeia 
que o futuro Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas reserve uma 
percentagem específica para a pesca 
artesanal, a apanha de marisco e a 
aquicultura sustentável do ponto de vista 
ambiental, e que seja criado um programa 
específico de apoio à pequena pesca, 
orientado para as comunidades costeiras 
dependentes da pesca, dando prioridade de 
acesso a estes recursos àqueles que pescam 
e apanham marisco da forma mais 
ambiental e socialmente sustentável.

Or. sv

Alteração 27
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita, por isso, à Comissão Europeia 
que o futuro Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas reserve uma 
percentagem específica para a pesca 
artesanal, a apanha de marisco e a 
aquicultura extensiva, e que seja criado um 
programa específico de apoio à pequena 
pesca, orientado para as comunidades 
costeiras dependentes da pesca, dando 
prioridade de acesso a estes recursos 
àqueles que pescam e apanham marisco da 
forma mais ambiental e socialmente 
sustentável.

4. Solicita, por isso, à Comissão Europeia 
que o futuro Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas reserve uma 
percentagem específica para a pesca 
artesanal, a apanha de marisco e a 
aquicultura extensiva, e que seja criado um 
programa específico de apoio à pequena 
pesca, orientado para as comunidades 
costeiras e insulares dependentes 
principalmente da pesca, dando prioridade 
de acesso a estes recursos àqueles que 
pescam e apanham marisco da forma mais 
ambiental e socialmente sustentável.

Or. es
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Alteração 28
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Propõe a criação de um rótulo 
europeu que certifique os produtos de 
pesca artesanal que respeitam os 
princípios da PCP, a fim de incentivar as 
boas práticas.

Or. fr

Alteração 29
Luís Paulo Alves

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4–A. Recorda que, ao contrário da frota 
industrial, é a frota artesanal e seletiva 
que promove uma maior empregabilidade 
de cidadãos europeus, que representa 
uma maior sustentabilidade e que 
potencia outras atividades ligadas ao mar 
nas comunidades costeiras locais.

Or. pt

Alteração 30
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Apela à regionalização completa da 
definição de pequena pesca e de pesca 
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artesanal.

Or. en


