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Alteração 93
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 42.º, 43.º, n.º 2, 
91.º, n.º 1, 100.º, n.º 2, 173.º, n.º 3, 175.º, 
188.º, 192.º, n.º 1, 194.º, n.º 2, e 195.º, n.º
2,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 42.º, 43.º, n.º 2, 
91.º, n.º 1, 100.º, n.º 2, 173.º, n.º 3, 175.º, 
188.º, 192.º, n.º 1, 194.º, n.º 2, 195.º, n.º 2 e 
349.º;

Or. fr

Justificação

Por motivos de coerência jurídica, convém voltar a inserir o artigo 349.º do TFUE como base 
jurídica do Regulamento. As suas disposições derrogatórias estão plenamente justificadas 
pelas características expostas no artigo 349.º do TFUE, nomeadamente a localização em
zonas marítimas distintas das da Europa continental.

Alteração 94
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 42.º, 43.º, n.º 2, 
91.º, n.º 1, 100.º, n.º 2, 173.º, n.º 3, 175.º, 
188.º, 192.º, n.º 1, 194.º, n.º 2, e 195.º, n.º 
2,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 42.º, 43.º, n.º 2, 
91.º, n.º 1, 100.º, n.º 2, 173.º, n.º 3, 175.º, 
188.º, 192.º, n.º 1, 194.º, n.º 2, e 195.º, n.º 2
e 349.º;

Or. fr

Alteração 95
Younous Omarjee
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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 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, 
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. fr

Justificação

A integração dos navios de pesca que arvoram pavilhão de um país terceiro e nele estejam 
registados parece inaplicável no que diz respeito à atribuição e ao controlo das ajudas 
europeias.

Alteração 96
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O FEAMP deve ter em conta a 
situação específica das regiões 
ultraperiféricas e reconhecer plenamente 
o artigo 349.º do TFUE. A situação das 
regiões ultraperiféricas e a especificidade 
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do setor das pescas nestas regiões impõe 
que a política comum das pescas e os 
fundos a ela associados, mais 
especificamente o FEAMP, possam ser 
adaptados e se adaptem às 
especificidades, aos condicionalismos, aos 
custos suplementares e às circunstâncias 
específicas destas regiões, profundamente 
diferentes das do resto da União 
Europeia. Podem ser-lhes concedidas, a 
este título, medidas específicas e 
derrogatórias.

Or. fr

Alteração 97
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 98
Younous Omarjee
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

O desenvolvimento da polivalência e da diversificação das atividades de pesca e de 
aquicultura contribui para aumentar a capacidade de resistência dos agentes económicos.

Alteração 99
Patrice Tirolien

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 

(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 
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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.

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 e de aquicultura 
costeiras e interiores e promovendo a 
polivalência das atividades de pesca e 
aquicultura.

Or. fr

Alteração 100
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) O objetivo global da política comum 
das pescas consiste em assegurar que as 
atividades de pesca e de aquicultura 
contribuam para condições ambientais 
sustentáveis a longo prazo e para o 
desenvolvimento económico e social do 
setor, 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.

Or. fr

Alteração 101
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) O financiamento da política comum 
das pescas e da política marítima integrada 
através de um único fundo, o FEAMP, 
deve satisfazer a necessidade de 
simplificação e reforçar a integração das 
duas políticas. O alargamento da gestão 
partilhada à organização comum dos 
mercados, incluindo a compensação para 
as regiões ultraperiféricas e as atividades 
de controlo e de recolha de dados, deve 
também contribuir para a simplificação, 
reduzir os encargos administrativos da 
Comissão e dos Estados-Membros e 
assegurar uma maior coerência e eficiência 
do apoio concedido.

(11) O financiamento da política comum 
das pescas e da política marítima integrada 
através de um único fundo, o FEAMP, 
deve satisfazer a necessidade de 
simplificação e reforçar a integração das 
duas políticas. O alargamento da gestão 
partilhada à organização comum dos 
mercados, incluindo a compensação para 
as regiões ultraperiféricas, as atividades de 
controlo e de recolha de dados e os 
instrumentos complementares de 
execução da política marítima integrada, 
deve também contribuir para a 
simplificação, reduzir os encargos 
administrativos da Comissão e dos 
Estados-Membros e assegurar uma maior 
coerência e eficiência do apoio concedido.

Or. fr

Justificação

Convém incluir uma parte da política marítima integrada nas medidas em gestão partilhada 
para que participe na sua execução operacional nos Estados da União.

Alteração 102
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É conveniente que as despesas da 
política comum das pescas e da política 
marítima integrada sejam financiadas pelo 
orçamento da União mediante um único 
fundo, o FEAMP, quer diretamente, quer 
em gestão partilhada com os Estados-
Membros. Esta última deve aplicar-se às 
medidas de apoio à pesca, à aquicultura e 
ao desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais, mas também à 

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

organização comum dos mercados, à 
compensação para as regiões 
ultraperiféricas, às atividades de controlo e 
de recolha de dados e aos instrumentos 
complementares de execução da política 
marítima integrada. A gestão direta deve 
aplicar-se aos pareceres científicos, às 
contribuições voluntárias para as 
organizações regionais de gestão das 
pescas, aos conselhos consultivos e às 
operações de execução de uma política 
marítima integrada. É conveniente 
especificar os tipos de medidas que podem 
beneficiar do financiamento do FEAMP.

Or. fr

Alteração 103
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

parceiros devem ser associados à 
preparação de contratos de parceria, bem 
como à preparação, execução, 
monitorização e avaliação da programação.

Or. es

Alteração 104
Patrice Tirolien

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 por Estado-Membro
ou de programas operacionais regionais, 
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.

Or. fr

Alteração 105
Younous Omarjee
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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 nacional ou de 
programas operacionais regionais 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 nacional ou programas 
operacionais regionais. 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.

Or. fr

Justificação

Um PO único não é possível devido à existência, em vários países da União Europeia, de 
diferentes zonas marítimas de pesca.

Alteração 106
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) O investimento no capital humano é (32) O investimento no capital humano é 



PE494.851v02-00 12/94 AM\914639PT.doc

PT

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.

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 ao longo da 
vida, a integração dos jovens, uma 
cooperação entre cientistas e pescadores 
que favoreça a divulgação de 
conhecimentos e serviços de 
aconselhamento que contribuam para 
melhorar o desempenho global e aumentar 
a competitividade dos operadores.

Or. fr

Justificação

O FEAMP deveria poder apoiar a renovação das gerações através do apoio à inserção dos 
jovens, no intuito de contribuir para o objetivo do quadro estratégico comum de reforçar a 
competitividade do setor das pescas e da aquicultura. Como consequência, modifica-se e 
cria-se, respetivamente, o artigo 31.º e o 31.º-A.

Alteração 107
Younous Omarjee

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 necessidade crescente de
representação dos pescadores da pequena 
pesca costeira, assim como de outros tipos 
de pesca, no diálogo social, o FEAMP 
deve apoiar as organizações que promovem 
tal diálogo nas instâncias apropriadas.

Or. fr

Justificação

A necessidade de uma representação adequada no diálogo social é sentida por todos os 
pescadores da pesca europeia. Esta é uma abordagem global indispensável.
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Alteração 108
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) Atendendo à fraca representação dos 
pescadores da pequena pesca costeira e da 
aquicultura extensiva no diálogo social, o 
FEAMP deve apoiar as organizações que 
promovem tal diálogo nas instâncias 
apropriadas, em todos os domínios e a 
nível europeu, estatal, regional e local. 

Or. es

Alteração 109
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

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

(35) Dado o potencial que a polivalência 
profissional e a diversificação, tal como 
definidas no artigo 3.º, oferecem aos 
pescadores da pequena pesca costeira e o 
papel crucial que assume nas comunidades 
costeiras, convém que o FEAMP contribua 
para a diversificação da sua atividade, 
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 apropriadas.

Or. fr

Justificação

A polivalência das atividades de pesca é uma possibilidade que a União apoia muito pouco, 
ainda que possa permitir que as empresas reforcem o seu volume de negócios e contribuam 
para uma gestão equilibrada dos recursos, continuando a ser agentes económicos de pleno 
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direito do setor das pescas. Em caso de crise, a polivalência confere uma resistência não 
negligenciável às empresas perante fatores aleatórios do mercado ou associados aos 
recursos.

Alteração 110
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

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

(35) Dado o potencial que a diversificação 
oferece aos pescadores da pequena pesca 
costeira e o papel crucial que assume nas 
comunidades costeiras, convém que o 
FEAMP contribua para a diversificação, 
financiando a criação de empresas, os 
investimentos para a transformação dos 
navios destes pescadores e as atividades de 
formação necessárias para a aquisição de 
competências profissionais em atividades 
complementares à da pesca profissional, 
desde que os seus rendimentos se 
mantenham inferiores aos do exercício da 
pesca profissional. Excecionalmente, 
dada a necessidade de acompanhar os 
operadores que desejem abandonar o 
setor da pesca e da aquicultura, o 
FEAMP deverá contribuir para a 
reafetação dos pescadores fora do setor de 
pesca, 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 
no domínio em causa.

Or. fr

Alteração 111
Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

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

(35) Dado o potencial que a diversificação 
oferece aos pescadores da pequena pesca 
costeira e o papel crucial que assume nas 
comunidades costeiras, convém que o 
FEAMP contribua para a diversificação no 
âmbito das atividades de pesca e das 
atividades auxiliares, financiando a 
criação de empresas, os investimentos para 
a transformação dos navios destes 
pescadores e as atividades de formação 
necessárias para a aquisição de 
competências profissionais em domínios 
específicos, desligados de outras
atividades de pesca.

Or. es

Alteração 112
Ana Miranda

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, bem como a 
melhoria das condições de habitabilidade.

Or. es

Alteração 113
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 38
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 114
Younous Omarjee

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 

(38) A introdução de sistemas de gestão 
das atividades de pesca profissional deverá 
tornar o setor mais competitivo. Por 
conseguinte, importa que o FEAMP apoie 
a diversificação e a criação de postos de 
trabalho nas comunidades de pesca, 
encorajando paralelamente a criação de 
empresas, a instalação na pesca e a 
transmissão de empresas.



AM\914639PT.doc 17/94 PE494.851v02-00

PT

transferíveis não se aplicam aos navios da 
pequena pesca costeira.

Or. fr

Alteração 115
Patrice Tirolien

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 fim de fazer da pesca um setor do 
futuro, 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 instalação de jovens 
pescadores.

Or. fr

Alteração 116
Ana Miranda

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 

(41) É essencial integrar as preocupações 
ambientais no FEAMP e apoiar a execução 
das medidas de conservação no âmbito da 
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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.

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, 
mediante uma abordagem plurianual da 
gestão da pesca, que estabeleça, com 
caráter prioritário, planos plurianuais que 
reflitam as particularidades biológicas das 
diferentes espécies e a especificidade de 
cada uma das pescas.

Or. es

Alteração 117
Ana Miranda

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, 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, 
nomeadamente no âmbito da aquicultura
extensiva.

Or. es

Alteração 118
Ana Miranda
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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 as atividades pedagógicas ou 
ambientais.

Or. es

Alteração 119
Patrice Tirolien

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 e as atividades 
pedagógicas, promocionais ou ambientais.

Or. fr

Alteração 120
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 49
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Texto da Comissão Alteração

(49) As empresas aquícolas podem 
igualmente aumentar os rendimentos 
conferindo valor acrescentado aos seus 
produtos, graças à transformação e 
comercialização da sua própria produção, 
ou introduzindo novas espécies com boas 
perspetivas de mercado, o que lhes permite 
diversificar a sua produção.

(49) As empresas aquícolas podem 
igualmente aumentar os rendimentos 
conferindo valor acrescentado aos seus 
produtos, graças à transformação e 
comercialização da sua própria produção, 
ou introduzindo novas espécies, 
biologicamente compatíveis com as 
espécies existentes, com boas perspetivas 
de mercado, o que lhes permite diversificar
a sua produção.

Or. es

Alteração 121
Ana Miranda

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 
extensiva. No mesmo intuito, o FEAMP 
deve igualmente apoiar uma aquicultura 
que preste serviços ambientais especiais.

Or. es

Alteração 122
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 54
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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.

(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, a
marés negras ou à ausência ou 
deficiências no saneamento integral das 
águas, fenómenos climáticos adversos, 
alterações súbitas da qualidade da água, 
doenças ou pragas e destruição das 
instalações de produção.

Or. es

Alteração 123
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

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

(56) Nas zonas de pesca, o 
desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais deverá incentivar 
abordagens inovadoras destinadas a criar 
crescimento e emprego, designadamente 
acrescentando valor aos produtos da pesca 
e diversificando a economia local, quando 
necessário, para outras atividades 
económicas, no setor das pescas.

Or. es
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Alteração 124
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

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

(56) Nas zonas de pesca e de aquicultura, 
o desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais deverá incentivar 
abordagens inovadoras destinadas a criar 
crescimento e emprego, designadamente 
acrescentando valor aos produtos da pesca 
e da aquicultura e diversificando a 
economia local para novas atividades 
económicas, entre as quais as 
proporcionadas pelo «crescimento azul» e 
por setores marítimos mais vastos, 
mantendo e reforçando o emprego e as 
empresas dos setores da pesca e da 
aquicultura do território, na perspetiva de 
conservar, no litoral, um setor primário 
dinâmico.

Or. fr

Alteração 125
Patrice Tirolien

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. 

(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. 
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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.

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 valorização 
das capturas, nomeadamente das de fraco 
valor comercial, o FEAMP deve 
igualmente apoiar a transformação destes 
produtos.

Or. fr

Alteração 126
Ana Miranda

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 as 
associações de organizações de produtores. 
É necessário manter a compensação da 
ajuda à armazenagem e da ajuda aos planos 
de produção e de comercialização.

Or. es

Alteração 127
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) Atendendo à concorrência crescente 
com que se confrontam os pescadores da 

(63) Atendendo à concorrência crescente 
com que se confrontam os pescadores da 
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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.

pequena pesca costeira e a dependência de 
certas comunidades costeiras em relação 
à pesca, 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 128
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) As atividades de pesca nas regiões 
ultraperiféricas da União Europeia estão a 
braços com dificuldades, nomeadamente 
devido aos custos suplementares ligados ao 
escoamento de determinados produtos da 
pesca, dadas as desvantagens específicas 
reconhecidas pelo artigo 349.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia.

(64) As atividades de pesca nas regiões 
ultraperiféricas da União Europeia estão a 
braços com dificuldades, nomeadamente 
devido aos custos suplementares de 
produção, de transformação e de 
comercialização de produtos da pesca e da 
aquicultura, dadas as desvantagens 
específicas reconhecidas pelo artigo 349.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia.

Or. fr

Alteração 129
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) Para manter a competitividade de 
determinados produtos da pesca das 
regiões ultraperiféricas da União Europeia 
comparativamente à de produtos similares 
de outras regiões da União Europeia, a 

(65) Para manter a competitividade de 
determinados produtos da pesca e da 
aquicultura das regiões ultraperiféricas da 
União Europeia comparativamente à de 
produtos similares de outras regiões da 
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União Europeia estabeleceu, em 1992, 
medidas para compensar os custos 
suplementares correspondentes. As 
medidas para 2007-2013 foram 
estabelecidas pelo Regulamento (CE) 
n.º 791/2007 do Conselho. É necessário 
manter o apoio destinado a compensar os 
custos suplementares ligados ao 
escoamento de determinados produtos da 
pesca a partir de 1 de janeiro de 2014.

União Europeia, a União Europeia 
estabeleceu, em 1992, medidas para 
compensar os custos suplementares 
correspondentes. As medidas para 2007-
2013 foram estabelecidas pelo 
Regulamento (CE) n.º 791/2007 do 
Conselho. É necessário manter o apoio 
destinado a compensar os custos 
suplementares ligados ao escoamento de 
determinados produtos da pesca a partir de 
1 de janeiro de 2014. É necessário alargar 
o apoio no âmbito do Regulamento (CE) 
n.º 791/2007 do Conselho, a partir de 1 de 
janeiro de 2014, para compensar os custos 
suplementares ligados à produção, à 
transformação e à comercialização de 
produtos da pesca e da aquicultura para 
exportação, no mercado comunitário ou 
no mercado local.

Or. fr

Alteração 130
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 66

Texto da Comissão Alteração

(66) Dadas as diferentes condições de 
escoamento nas regiões ultraperiféricas em 
causa, assim como as flutuações das 
capturas, das unidades populacionais e da 
procura do mercado, deverá ser deixada 
aos Estados-Membros em causa a 
determinação dos produtos da pesca 
elegíveis para compensação, as respetivas 
quantidades máximas e os montantes da 
compensação, no limite do montante global 
atribuído a cada Estado-Membro.

(66) Dadas as diferentes condições de 
produção, transformação e 
comercialização de produtos de pesca e de 
aquicultura nas regiões ultraperiféricas em 
causa, assim como as flutuações das 
capturas, das unidades populacionais e da 
procura do mercado, deverá ser deixada 
aos Estados-Membros em causa a 
determinação dos produtos ou das 
categorias de produtos da pesca e da 
aquicultura elegíveis para compensação, 
as respetivas quantidades máximas e os 
montantes da compensação, no limite do 
montante global atribuído a cada Estado-
Membro.



PE494.851v02-00 26/94 AM\914639PT.doc

PT

Or. fr

Alteração 131
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) Os Estados-Membros devem fixar o 
montante da compensação a um nível que 
possibilite a compensação adequada dos 
custos suplementares resultantes das 
desvantagens específicas das regiões 
ultraperiféricas e, em especial, os custos de 
transporte dos produtos para o continente 
europeu. Para evitar a sobrecompensação, 
esses montantes devem ser proporcionais 
aos custos suplementares que a ajuda se 
destina a compensar e não devem, em caso 
algum, exceder 100 % das despesas de 
transporte e outras despesas conexas para o 
continente europeu. Para tal, devem 
também ser tidos em conta outros tipos de 
intervenção pública que afetem o nível dos 
custos suplementares.

(68) Os Estados-Membros devem fixar o 
montante da compensação a um nível que 
possibilite a compensação adequada dos 
custos suplementares resultantes das 
desvantagens específicas das regiões 
ultraperiféricas. Para evitar a 
sobrecompensação, esses montantes devem 
ser proporcionais aos custos suplementares 
que a ajuda se destina a compensar e não 
devem, em caso algum, exceder 100 % das 
despesas de transporte e outras despesas 
conexas para o continente europeu. Para 
tal, devem também ser tidos em conta 
outros tipos de intervenção pública que 
afetem o nível dos custos suplementares.

Or. fr

Justificação

As ajudas não devem limitar as trocas entre as regiões ultraperiféricas.

Alteração 132
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 68-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(68-A) A fim de contribuir para a 
manutenção das atividades de pesca nas 
regiões ultraperiféricas, o FEAMP deve 
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contribuir para a substituição do motor 
principal ou auxiliar de um navio de 
pesca, para a construção de novos portos 
e para o financiamento da construção e 
manutenção de dispositivos de 
concentração de peixes ancorados em 
novos locais de desembarque ou de novas 
lotas. A mais-valia para a proteção do 
ambiente deverá constituir um elemento 
importante na seleção destes 
financiamentos.

Or. fr

Alteração 133
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 68-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(68-A) Em reconhecimento das 
especificidades das regiões 
ultraperiféricas mencionadas no artigo 
349.º do TFUE e do apoio primordial ao 
desenvolvimento económico destas 
regiões, mais particularmente às 
atividades de pesca e de aquicultura, o 
FEAMP deve prever disposições especiais 
relativas à sua contribuição para a 
substituição dos motores, para a 
construção de novos portos, de novos 
locais de desembarque ou de lotas, assim 
como para instrumentos específicos de 
gestão coletiva dos recursos, como os 
dispositivos ancorados coletivos de 
concentração de peixes utilizados para a 
aplicação de um plano plurianual de 
gestão de recursos.

Or. fr

Justificação

Este novo considerando tem como objetivo precisar que a especificidade das regiões 
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ultraperiféricas não se expressa apenas sob o prisma do POSEI, mas também de adaptações 
de outras disposições do projeto de regulamento ou até mesmo do acrescento de medidas 
particulares (tais como os DCP).

Alteração 134
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 79

Texto da Comissão Alteração

(79) A interconexão de certos sistemas de 
informação geridos por estes setores pode 
exigir a mobilização dos seus próprios 
mecanismos de financiamento de uma 
forma coerente e em conformidade com as 
disposições do Tratado. O ordenamento do 
espaço marítimo e a gestão integrada das 
zonas costeiras são essenciais para o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
marinhas e das regiões costeiras e 
contribuem ambos para os objetivos de 
uma gestão ecossistémica e o 
desenvolvimento de ligações terra/mar. 
Estes instrumentos são igualmente 
importantes para a gestão das diversas 
utilizações das nossas costas, mares e 
oceanos, a fim de permitir o seu 
desenvolvimento económico sustentável e 
estimular o investimento transfronteiriço, 
enquanto a execução da diretiva-quadro 
«Estratégia Marinha» permitirá definir 
melhor os limites da sustentabilidade das 
atividades humanas com impacto no meio 
marinho. Além disso, é necessário 
melhorar o conhecimento do mundo 
marinho e estimular a inovação, facilitando 
a recolha, a partilha gratuita, a reutilização 
e a divulgação de dados relativos à situação 
dos oceanos e mares.

(79) A interconexão de certos sistemas de 
informação geridos por estes setores pode 
exigir a mobilização dos seus próprios 
mecanismos de financiamento de uma 
forma coerente e em conformidade com as 
disposições do Tratado. O ordenamento do 
espaço marítimo e a gestão integrada das 
zonas costeiras são essenciais para o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
marinhas e das regiões costeiras e 
contribuem ambos para os objetivos de 
uma gestão ecossistémica e o 
desenvolvimento de ligações terra/mar. 
Estes instrumentos são igualmente 
importantes para a gestão das diversas 
utilizações das nossas costas, mares e 
oceanos, a fim de permitir o seu 
desenvolvimento económico sustentável e 
estimular o investimento transfronteiriço, 
enquanto a execução da diretiva-quadro 
«Estratégia Marinha» permitirá definir 
melhor os limites da sustentabilidade das 
atividades humanas com impacto no meio 
marinho. Além disso, é necessário 
melhorar o conhecimento do mundo 
marinho e estimular a inovação, facilitando 
a recolha, a partilha gratuita, a reutilização 
e a divulgação de dados relativos à situação 
dos oceanos e mares e ao estado das 
pescas, pondo estes dados à disposição dos 
utilizadores finais e do público em geral. 

Or. es
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Alteração 135
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 80

Texto da Comissão Alteração

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

(80) Importa ainda que o FEAMP apoie o 
crescimento económico sustentável, o 
emprego, a inovação e a competitividade 
nos setores marítimos e nas regiões 
costeiras. É especialmente importante 
identificar os obstáculos de caráter 
regulamentar e as lacunas em matéria de 
qualificações suscetíveis de entravar o 
crescimento em setores marítimos 
emergentes e prospetivos, bem como as 
operações destinadas a fomentar o 
investimento na inovação tecnológica 
necessária para promover o potencial 
económico das aplicações marinhas e 
marítimas. Nas zonas especiais de 
conservação, na aceção do artigo 6.º da 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho, do 
artigo 4.º da Diretiva 2009/147/CE e do 
artigo 13.º, n.º 4, da Diretiva 2008/56/CE, 
as atividades de pesca e aquícolas dos 
Estados-Membros são conduzidas de 
forma a atenuar o seu impacto nessas 
zonas. Nas zonas protegidas, deve 
restringir-se a instalação de projetos de 
aquicultura intensiva que possam afetar a 
conservação e a proteção dos espaços 
protegidos.

Or. es

Alteração 136
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 84
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Texto da Comissão Alteração

(84) Convém que o FEAMP mantenha, a 
título de assistência técnica, um apoio 
preparatório, administrativo e técnico, bem 
como um apoio às medidas de informação, 
à ligação em rede, às avaliações, às 
auditorias, aos estudos e aos intercâmbios 
de experiências, a fim de facilitar a 
execução do programa operacional e 
promover abordagens e práticas inovadoras 
para uma execução simples e transparente. 
A assistência técnica deve igualmente 
incluir a criação de uma rede europeia de 
grupos de ação local da pesca, com vista ao 
reforço das capacidades, à divulgação de 
informações, ao intercâmbio de 
experiências e boas práticas e ao apoio à 
cooperação entre as parcerias locais.

(84) Convém que o FEAMP mantenha, a 
título de assistência técnica, um apoio 
preparatório, administrativo e técnico, bem 
como um apoio às medidas de informação, 
à ligação em rede, às avaliações, às 
auditorias, aos estudos e aos intercâmbios 
de experiências, a fim de facilitar a 
execução do programa operacional e 
promover abordagens e práticas inovadoras 
para uma execução simples e transparente, 
inclusive a favor dos operadores e das 
organizações de pescadores. A assistência 
técnica deve igualmente incluir a criação 
de uma rede europeia de grupos de ação 
local da pesca, com vista ao reforço das 
capacidades, à divulgação de informações, 
ao intercâmbio de experiências e boas 
práticas e ao apoio à cooperação entre as 
parcerias locais.

Or. fr

Alteração 137
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 93

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. fr
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Alteração 138
Patrice Tirolien

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 os programas 
operacionais sejam 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.

Or. fr

Alteração 139
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 99

Texto da Comissão Alteração

(99) Importa que a responsabilidade pela 
monitorização do programa seja partilhada 
entre a autoridade de gestão e o comité de 
monitorização criado para o efeito. Para 
tal, há que especificar as respetivas 
responsabilidades. A monitorização do 
programa deve implicar a elaboração de 
um relatório anual de execução, a 
transmitir à Comissão.

(99) Importa que a responsabilidade pela 
monitorização dos programas seja 
partilhada entre a autoridade de gestão e o 
comité de monitorização criado para o 
efeito. Para tal, há que especificar as 
respetivas responsabilidades. A 
monitorização dos programas deve 
implicar a elaboração de um relatório anual 
de execução, a transmitir à Comissão.

Or. fr
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Alteração 140
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 100

Texto da Comissão Alteração

(100) Com vista a melhorar a transparência 
e o acesso à informação sobre as 
oportunidades de financiamento e os 
beneficiários dos projetos, deve ser criado 
em cada Estado-Membro um sítio Web ou 
um portal Web único que preste 
informações sobre o programa operacional, 
incluindo listas das operações apoiadas no 
âmbito de cada programa operacional. Esta 
informação deverá dar ao público em geral 
e, em especial, aos contribuintes da União, 
uma ideia razoável, tangível e concreta 
sobre o modo como o financiamento da 
União é gasto no âmbito do FEAMP. Além 
deste objetivo, a publicação dos dados 
relevantes deve permitir uma mais ampla 
difusão da possibilidade de solicitar o 
financiamento da União. Contudo, no 
pleno respeito do direito fundamental à 
proteção de dados e em conformidade com 
o acórdão do Tribunal de Justiça nos 
processos apensos Schecke não deve ser 
solicitada a publicação dos nomes de 
pessoas singulares.

(100) Com vista a melhorar a transparência 
e o acesso à informação sobre as 
oportunidades de financiamento e os 
beneficiários dos projetos, deve ser criado 
em cada Estado-Membro um sítio Web ou 
um portal Web único que preste 
informações sobre o programa operacional
nacional ou os programas operacionais 
regionais, incluindo listas das operações 
apoiadas no âmbito de cada programa 
operacional. Esta informação deverá dar ao 
público em geral e, em especial, aos 
contribuintes da União, uma ideia razoável, 
tangível e concreta sobre o modo como o 
financiamento da União é gasto no âmbito 
do FEAMP. Além deste objetivo, a 
publicação dos dados relevantes deve 
permitir uma mais ampla difusão da 
possibilidade de solicitar o financiamento 
da União. Contudo, no pleno respeito do 
direito fundamental à proteção de dados e 
em conformidade com o acórdão do 
Tribunal de Justiça nos processos apensos 
Schecke não deve ser solicitada a 
publicação dos nomes de pessoas 
singulares.

Or. fr

Alteração 141
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 100

Texto da Comissão Alteração

(100) Com vista a melhorar a transparência (100) Com vista a melhorar a transparência 
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e o acesso à informação sobre as 
oportunidades de financiamento e os 
beneficiários dos projetos, deve ser criado 
em cada Estado-Membro um sítio Web ou 
um portal Web único que preste 
informações sobre o programa operacional, 
incluindo listas das operações apoiadas no 
âmbito de cada programa operacional. Esta 
informação deverá dar ao público em geral 
e, em especial, aos contribuintes da União, 
uma ideia razoável, tangível e concreta 
sobre o modo como o financiamento da 
União é gasto no âmbito do FEAMP. Além 
deste objetivo, a publicação dos dados 
relevantes deve permitir uma mais ampla 
difusão da possibilidade de solicitar o 
financiamento da União. Contudo, no 
pleno respeito do direito fundamental à 
proteção de dados e em conformidade com 
o acórdão do Tribunal de Justiça nos 
processos apensos Schecke19 não deve ser 
solicitada a publicação dos nomes de 
pessoas singulares.

e o acesso à informação sobre as 
oportunidades de financiamento e os 
beneficiários dos projetos, deve ser criado 
em cada Estado-Membro um sítio Web ou 
um portal Web único que preste 
informações sobre o programa operacional
nacional ou os programas operacionais 
regionais, incluindo listas das operações 
apoiadas no âmbito de cada programa 
operacional. Esta informação deverá dar ao 
público em geral e, em especial, aos 
contribuintes da União, uma ideia razoável, 
tangível e concreta sobre o modo como o 
financiamento da União é gasto no âmbito 
do FEAMP. Além deste objetivo, a 
publicação dos dados relevantes deve 
permitir uma mais ampla difusão da 
possibilidade de solicitar o financiamento 
da União. Contudo, no pleno respeito do 
direito fundamental à proteção de dados e 
em conformidade com o acórdão do 
Tribunal de Justiça nos processos apensos 
Schecke não deve ser solicitada a 
publicação dos nomes de pessoas 
singulares.

Or. fr

Alteração 142
Patrice Tirolien

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, da pesca interior e da 
aquicultura;

Or. fr

Alteração 143
Patrice Tirolien
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Zona de pesca»: uma zona que dispõe 
de costa marítima ou margens lacustres, ou 
que inclui uma lagoa ou um estuário 
fluvial, e em que existe um nível de 
emprego significativo no setor das pescas 
ou da aquicultura, que tenha sido designada 
como tal pelo Estado-Membro;

5. «Zona de pesca e de aquicultura»: uma 
zona que dispõe de costa marítima ou 
margens lacustres, ou que inclui uma lagoa 
ou um estuário fluvial, e em que existe um 
nível de emprego significativo no setor das 
pescas ou da aquicultura, que tenha sido 
designada como tal pelo Estado-Membro;

Or. fr

Alteração 144
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 145
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) «Projetos coletivos»: projetos de 
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interesse comum executados de forma 
coletiva pelos operadores ou pelas 
organizações em nome dos produtores, ou 
ainda por outras organizações 
reconhecidas pelo Estado-Membro, em 
particular com vista a:
a) contribuir de forma sustentável para 
uma melhor gestão ou conservação dos 
recursos;
b) promover métodos ou artes de pesca 
seletivos e a redução das capturas 
acessórias;
c) remover do fundo do mar artes de 
pesca perdidas a fim de combater a pesca 
fantasma;
d) melhorar as condições de trabalho e a 
segurança;
e) contribuir para a transparência dos 
mercados de produtos da pesca e da 
aquicultura, nomeadamente para a 
rastreabilidade;
f) melhorar a qualidade e a segurança dos 
alimentos;
(g) Desenvolver, reestruturar ou melhorar 
zonas aquícolas;
h) investir em equipamentos 
e infraestruturas de produção, 
transformação ou comercialização, 
incluindo para tratamento de 
desperdícios;
i) melhorar as competências profissionais 
ou elaborar novos métodos e instrumentos 
de formação;
j) promover a parceria entre cientistas e 
profissionais do setor das pescas;
k) desenvolver a constituição de redes e o 
intercâmbio de experiências e boas 
práticas entre organizações que 
promovam a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres e outras partes 
interessadas;
l) melhorar a gestão e o controlo das 
condições de acesso às zonas de pesca, em 
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especial através da elaboração de planos 
de gestão locais aprovados pelas 
autoridades competentes nacionais;
n) reforçar a comunicação interna e 
externa das organizações de pescadores e 
de aquicultores e das organizações de 
produtores.

Or. fr

Alteração 146
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) «Organização de pescadores ou de 
aquicultores»: organização profissional 
reconhecida pelo Estado-Membro que 
represente os interesses do setor da pesca 
e que tenha por missão gerir o acesso aos 
recursos e das atividades de pesca 
profissional e de aquicultura, à exceção 
das organizações de produtores definidas 
no Regulamento (UE) n.º ... que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura.

Or. fr

Alteração 147
Ana Miranda

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 

(18) «Pequena pesca costeira»: atividade 
de recolha de organismos aquáticos vivos 
no seu meio natural, ou a utilização 
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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 
comunitária25;

intencional de meios que permitam a 
referida recolha ou captura, na costa ou 
em zonas de pesca contíguas, continentais 
ou marítimas, por unidades de pesca 
inferiores a 15 metros, geridas de forma 
autónoma ou por empresas familiares, 
que utilizem artes de pesca seletivas e 
cujas campanhas não excedam as 36 
horas;

Or. es

Alteração 148
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) «Projetos coletivos»: ações de 
interesse comum de alcance mais amplo 
do que o das medidas normalmente 
tomadas pelas empresas privadas, e cujas 
ajudas podem beneficiar as organizações 
de pescadores, as organizações de 
produtores e as associações de 
organizações de produtores, assim como 
outras estruturas que representem um ou 
mais elos do setor da pesca e da 
aquicultura, o Estado, as coletividades 
públicas ou os organismos de 
investigação.

Or. fr

Alteração 149
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 19-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(19-A) «Aquicultura», a criação ou o 
cultivo de organismos aquáticos 
utilizando técnicas que visem aumentar a 
produção dos organismos em questão 
para além das capacidades naturais do 
meio, distinguindo aquicultura extensiva 
de aquicultura intensiva.

Or. es

Alteração 150
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) «Sistemas de gestão das atividades 
de pesca profissional»: os mecanismos 
coletivos de atribuição das autorizações de 
pesca profissional ou de gestão dos 
esforços de pesca desenvolvidos à escala 
nacional, regional, local ou das zonas 
marítimas relativamente a espécies 
sujeitas a quota ou fora de quota na zona 
das 12 milhas marítimas ou para além 
dela. Estes sistemas são aplicados pelas 
autoridades públicas ou pelas 
organizações de pescadores.

Or. fr

Alteração 151
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 152
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 153
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Apoio aos pescadores sujeitos a 
cessações temporárias das suas atividades 
e a prejuízos conjunturais decorrentes de 
dificuldades aleatórias;

Or. fr

Justificação

O FEAMP deve contribuir para a compensação dos pescadores por cessações temporárias e 
perdas sofridas devido a fatores externos excecionais.
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Alteração 154
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Renovação e modernização da frota 
de pesca;

Or. fr

Justificação

Constata-se que a frota europeia está obsoleta (metade dos navios tem mais de 25 anos). Esta 
situação coloca graves problemas em termos de segurança a bordo e de respeito pelo 
ambiente marinho. Assim, o FEAMP deve apoiar a renovação da frota sob determinadas 
condições estritas, financiando a substituição de navios obsoletos por navios modernos. Estes 
investimentos não devem, em caso algum, aumentar a capacidade dos navios.

Alteração 155
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Aumento da competitividade e da 
viabilidade das pescas, especialmente da 
frota da pequena pesca costeira, e 
melhoramento das condições de segurança 
e de trabalho, fomentando a promoção de 
emprego digno que respeite 
escrupulosamente as normas laborais a 
nível europeu e internacional, uma 
adequada proteção social e o diálogo 
social;

Or. es
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Alteração 156
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 157
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 158
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Redução do impacto da pesca no meio 
marinho, favorecendo o uso das artes de 
pesca mais sustentáveis;

Or. es
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Alteração 159
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 160
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Tendo em conta a escassez de 
indicadores de tipo científico no que diz 
respeito ao estado das pescas, de tipo 
económico e de tipo social, é necessário 
definir e promover o fornecimento de 
conhecimentos científicos e a recolha de 
dados e indicadores nos âmbitos
ambiental, económico e social;

Or. es

Alteração 161
Ana Miranda

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 

1. As ajudas aos investimentos ficam 
limitadas:
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operadores:

(a) às micro, pequenas e médias 
empresas;

(b) às empresas não abrangidas na 
anterior alínea a), com menos de 750 
trabalhadores ou com um volume de 
negócios inferior a 200 milhões EUR.
Os Estados-Membros asseguram que seja 
dada prioridade às micro e pequenas 
empresas.

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

Or. es

Alteração 162
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – 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

Alteração 163
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – 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;
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Or. fr

Alteração 164
Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A construção de novos navios de 
pesca, exceto nas regiões ultraperiféricas;

Or. fr

Alteração 165
Alain Cadec

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

Texto da Comissão Alteração

(c) A cessação temporária das atividades 
de pesca;

Suprimido

Or. fr

Alteração 166
Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

(d) A pesca experimental; Suprimido

Or. fr
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Alteração 167
Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Em derrogação, o financiamento do 
dispositivo de concentração de peixes 
ancorados poderá beneficiar de 
financiamento do FEAMP nas regiões 
ultraperiféricas.

Or. fr

Justificação

Com vista a conservar um modelo tradicional de pequena pesca costeira, permitindo, 
simultaneamente, a exploração de recursos pelágicos, deveriam ser financiados, no seio das 
regiões ultraperiféricas, dispositivos de concentração de peixes ancorados.

Alteração 168
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Um montante total de 4 170 000 000 
EUR, no máximo, dos recursos referidos 
no n.º 1 é atribuído ao desenvolvimento 
sustentável das pescas, da aquicultura e das 
zonas de pesca, no âmbito do título V, 
capítulos I, II e III.

Or. en

Alteração 169
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

3. Um montante total de 600 000 000 
EUR, no mínimo, dos recursos referidos 
no n.º 1 é atribuído às medidas de controlo 
e execução previstas no artigo 78.º.

Or. en

Alteração 170
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Um montante total de 600 000 000 
EUR, no mínimo, dos recursos referidos 
no n.º 1 é atribuído às medidas de recolha 
de dados previstas no artigo 79.º.

Or. en

Alteração 171
Ana Miranda

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 
pequena pesca costeira e da aquicultura 
extensiva na frota de pesca;

Or. es

Alteração 172
Younous Omarjee
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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 nacional ou 
programas operacionais regionais a fim 
de dar execução às prioridades da União 
que serão cofinanciadas pelo FEAMP.

Or. fr

Alteração 173
Patrice Tirolien

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 nacional ou 
programas operacionais regionais a fim 
de dar execução às prioridades da União 
que serão cofinanciadas pelo FEAMP.

Or. fr

Alteração 174
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Princípios orientadores para o programa 
operacional

Princípios orientadores para os programas 
operacionais

Or. fr
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Alteração 175
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na elaboração do programa operacional, os 
Estados-Membros devem ter em conta os 
seguintes princípios orientadores:

Na elaboração do programa operacional
nacional ou dos programas operacionais 
regionais, os Estados-Membros devem ter 
em conta os seguintes princípios 
orientadores:

Or. fr

Alteração 176
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na elaboração do programa operacional, os 
Estados-Membros devem ter em conta os 
seguintes princípios orientadores:

Na elaboração do programa operacional
nacional ou dos programas operacionais 
regionais, os Estados-Membros devem ter 
em conta os seguintes princípios 
orientadores:

Or. fr

Alteração 177
Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Sempre que aplicável, a coerência 
das medidas ao abrigo das prioridades da 
União para o FEAMP, mencionadas no 
artigo 38.º, n.º 1, alínea d), do presente 
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regulamento com os quadros de ação 
prioritária Natura 2000, a que se refere o 
artigo 8.º, n.º 4, da [Diretiva 92/43/CEE 
do Conselho relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens].

Or. fr

Alteração 178
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) 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 
a que se refere o artigo 8.º, n.º 4, da 
[Diretiva 92/43/CEE do Conselho relativa 
à preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens] e com a 
consecução de um bom estado ecológico 
até 2020 nos termos da Diretiva-Quadro 
Estratégia Marinha.

Or. en

Alteração 179
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Teor do programa operacional Teor dos programas operacionais

Or. fr
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Alteração 180
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Teor do programa operacional Teor dos programas operacionais

Or. fr

Alteração 181
Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

Além dos elementos referidos no artigo 
24.º do Regulamento (UE) 
n.º [Regulamento (UE) n.º [...] que 
estabelece disposições comuns], o 
programa operacional deve incluir:

Além dos elementos referidos no artigo 
24.º do Regulamento (UE) 
n.º [Regulamento (UE) n.º [...] que 
estabelece disposições comuns], os
programas operacionais devem incluir:

Or. fr

Alteração 182
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 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 

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

Or. es

Alteração 183
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Os critérios de condicionalidade ao 
desenvolvimento sustentável, se se optou 
por estabelecer uma grelha de critérios de 
sustentabilidade que ultrapasse a 
regulamentação em vigor e dê lugar, após 
validação da Comissão, à bonificação da 
ajuda (anexo I);

Or. fr

Alteração 184
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 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 económica dos 
setores da aquicultura extensiva e 
intensiva, bem como o seu impacto social 
e económico, e do setor da transformação,

Or. es

Alteração 185
Patrice Tirolien
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa operacional deve incluir os 
métodos de cálculo dos custos 
simplificados, dos custos adicionais ou da 
perda de rendimentos, em conformidade 
com o artigo 103.º, ou o método de cálculo 
da compensação com base em critérios 
pertinentes identificados para cada uma das 
atividades exercidas no âmbito do artigo 
38.º, n.º 1.

2. Os programas operacionais devem
incluir os métodos de cálculo dos custos 
simplificados, dos custos adicionais ou da 
perda de rendimentos, em conformidade 
com o artigo 103.º, ou o método de cálculo 
da compensação com base em critérios 
pertinentes identificados para cada uma das 
atividades exercidas no âmbito do artigo 
38.º, n.º 1.

Or. fr

Alteração 186
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa operacional deve incluir os 
métodos de cálculo dos custos 
simplificados, dos custos adicionais ou da 
perda de rendimentos, em conformidade 
com o artigo 103.º, ou o método de cálculo 
da compensação com base em critérios 
pertinentes identificados para cada uma das 
atividades exercidas no âmbito do artigo 
38.º, n.º 1.

2. Os programas operacionais devem
incluir os métodos de cálculo dos custos 
simplificados, dos custos adicionais ou da 
perda de rendimentos, em conformidade 
com o artigo 103.º, ou o método de cálculo 
da compensação com base em critérios 
pertinentes identificados para cada uma das 
atividades exercidas no âmbito do artigo 
38.º, n.º 1.

Or. fr

Alteração 187
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 188
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 189
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 21 – título
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Texto da Comissão Alteração

Aprovação do programa operacional Aprovação dos programas operacionais

Or. fr

Alteração 190
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão aprova o programa 
operacional por meio de um ato de 
execução.

2. A Comissão aprova os programas 
operacionais por meio de um ato de 
execução.

Or. fr

Alteração 191
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 22 – título

Texto da Comissão Alteração

Alteração do programa operacional Alteração dos programas operacionais

Or. fr

Alteração 192
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão aprova, por meio de atos de 1. A Comissão aprova, por meio de atos de 
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execução, a alteração de um programa 
operacional.

execução, a alteração dos programas 
operacionais.

Or. fr

Alteração 193
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta as novas prioridades 
estabelecidas na decisão referida no 
segundo parágrafo, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão, até 31 de 
outubro do ano anterior ao ano de execução 
em causa, a alteração ao programa 
operacional.

Tendo em conta as novas prioridades 
estabelecidas na decisão referida no 
segundo parágrafo, os Estados-Membros 
devem apresentar à Comissão, até 31 de 
outubro do ano anterior ao ano de execução 
em causa, a alteração aos programas 
operacionais.

Or. fr

Alteração 194
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Plano de ação para a pesca artesanal e 

costeira
1. Os Estados-Membros devem anexar ao 
respetivo programa operacional um plano 
de ação para a pesca artesanal e costeira. 
No respeito dos objetivos do presente 
regulamento e do [regulamento PCP], 
este plano de ação deve prever uma 
estratégia para o desenvolvimento, a 
competitividade e a sustentabilidade da 
pesca artesanal e costeira.
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2. A Comissão aprova o plano de ação 
previsto no n.º 1 com o programa 
operacional, em conformidade com o 
artigo 21.º.

Or. fr

Justificação

A pesca artesanal e costeira tem um papel fundamental na vitalidade das zonas costeiras. 
Assim, importa que o FEAMP apoie o desenvolvimento, a competitividade e a 
sustentabilidade deste tipo de pesca. A alteração propõe que cada Estado-Membro anexe ao 
seu programa operacional um plano de ação explanando as medidas tomadas para este 
efeito.

Alteração 195
Catherine Bearder

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, desde que 
contribuam para o cumprimento do 
disposto nos artigos 2.º e 3.º do 
Regulamento PCP, 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

Alteração 196
Younous Omarjee

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;

- favorecer a divulgação e a exploração 
económica e comercial dos resultados da 
investigação e da inovação.

Or. fr

Justificação

O FEAMP deve poder incluir os objetivos fixados na Estratégia Europa 2020, nomeadamente 
a melhoria das condições de investigação e de desenvolvimento tecnológico e da inovação.

Alteração 197
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea a-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A inserção dos jovens na profissão 
mediante um apoio à instalação na 
prática da pequena pesca costeira e à 
renovação das gerações, nomeadamente 
graças aos dispositivos de transmissão de 
empresas.

Or. fr
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Alteração 198
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-A
Promover a integração dos jovens

1. A fim de garantir a renovação das 
gerações de profissionais, assegurar a 
conservação e a transmissão dos 
conhecimentos técnicos e empíricos 
ligados à prática das atividades de pesca e 
encorajar a criação e a manutenção de 
empregos no setor da pesca, o FEAMP 
pode contribuir para prémios individuais 
aos pescadores de menos de 40 anos:
2. Só podem beneficiar do apoio previsto 
no n.º 1 os produtores que ingressem no 
setor e:
a) Possuam qualificações e competências 
profissionais adequadas;
b) Estejam pela primeira vez a criar uma 
micro ou pequena empresa aquícola na 
qualidade de chefe de empresa;
c) Apresentem um plano empresarial para 
o desenvolvimento das suas atividades de 
pesca.
d) Possuam as possibilidades de pesca 
necessárias para a sua atividade
3. A fim de adquirir as qualificações 
profissionais adequadas, os pescadores 
que ingressam no setor podem beneficiar 
de apoio ao abrigo do artigo 31.º, n.º 1, 
alínea a).

Or. fr

Alteração 199
Patrice Tirolien
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Proposta de regulamento
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-A
Promover a inclusão social

1. A fim de dinamizar o espírito 
empresarial na pesca, o FEAMP pode 
apoiar a criação de empresas de pesca por 
novos pescadores. A medida dá resposta 
ao objetivo de garantir a renovação das 
gerações de profissionais, de assegurar a 
conservação e a transmissão dos 
conhecimentos técnicos e empíricos 
ligados à prática das atividades de pesca e 
de encorajar a criação e a manutenção de 
empregos no setor da pesca. O FEAMP 
prevê:
a) Prémios individuais aos pescadores 
com menos de 40 anos que possam 
demonstrar que trabalharam pelo menos 
cinco anos como pescadores ou que têm 
formação profissional equivalente e que 
adquiriram pela primeira vez a 
propriedade total ou parcial de um navio 
de pesca de comprimento de fora a fora 
inferior a 12 metros, equipado para 
pescar no mar e que tenha entre cinco e 
trinta anos. O prémio não deve exceder 
15 % do custo de aquisição da 
propriedade nem exceder o montante de 
50 000 EUR.
b) Um acompanhamento técnico, jurídico 
e financeiro para a criação ou aquisição 
de uma empresa para projetos de 
conceção e de construção de navios. A fim 
de adquirir as qualificações profissionais 
adequadas, os pescadores que ingressam 
no setor podem beneficiar de apoio ao 
abrigo do artigo 29.º.
c) Contratos de patrocínio celebrados 
entre um profissional que esteja a 
abandonar a profissão e um jovem 
profissional que deseje adquirir a 



PE494.851v02-00 60/94 AM\914639PT.doc

PT

empresa. O patrocínio abrange a 
transmissão de conhecimentos e de 
ferramentas por um período de 3 a 5 anos.
2. Só podem beneficiar do apoio previsto 
no n.º 1 os jovens que ingressem no setor 
e:
a) Possuam qualificações e competências 
profissionais adequadas;
b) Estejam pela primeira vez a criar uma 
micro ou pequena empresa aquícola na 
qualidade de chefe de empresa;
c) Apresentem um plano empresarial para 
o desenvolvimento das suas atividades de 
pesca.
d) Disponham das autorizações de pesca 
necessárias para a sua atividade.
3. O apoio previsto no n.º 1, alínea c), só 
pode ser concedido no âmbito de uma 
filiação familiar direta.

Or. fr

Alteração 200
Alain Cadec

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 das pescas e o 
desenvolvimento de atividades 
complementares ligadas à atividade da
pesca.

Or. fr

Justificação

O FEAMP destina-se a conceder ajudas estruturais ao setor das pescas para reforçar a sua 
competitividade e sustentabilidade. O apoio à diversificação das atividades de pesca noutros 
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setores contraria este objetivo. Importa, pelo contrário, incentivar a criação de empresas no 
setor das pescas, dando ao mesmo tempo a possibilidade de desenvolver atividades 
complementares ligadas à atividade da pesca.

Alteração 201
Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 202
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O FEAMP pode contribuir para os 
prémios individuais dos pescadores com 
menos de 40 anos que tenham trabalhado 
pelo menos cinco anos como pescadores 
ou que tenham adquirido formação 
profissional equivalente, e que adquiram 
pela primeira vez a propriedade total ou 
parcial de um navio de pesca artesanal e 
costeira.

Or. fr

Justificação

A fim de contribuir para a viabilidade das atividades da pesca, o FEAMP deve apoiar o 
acesso dos jovens pescadores à propriedade de um navio, dentro das possibilidades previstas 
no âmbito do FEP atual.
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Alteração 203
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Investimentos com vista à renovação da 

frota
1. O FEAMP pode contribuir para o 
investimento em navios de pesca
adicionais, novos ou em segunda mão, 
para compensar o desmantelamento de 
navios vetustos ou a sua reafetação a 
outras atividades que não a pesca.
2. O apoio é concedido aos proprietários 
de navios de pesca.
3. O apoio deve garantir um nível 
superior de segurança a bordo, eficácia 
energética e seletividade das artes de 
pesca. Não deve resultar num aumento da 
capacidade de pesca.
4. São conferidos à Comissão poderes
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 150.º, para 
determinar os critérios de vetustez dos 
navios referidos no n.º 1.

Or. fr

Justificação

Constata-se que a frota europeia está obsoleta (metade dos navios tem mais de 25 anos). Esta 
situação coloca graves problemas em termos de segurança a bordo e de respeito pelo 
ambiente marinho. Assim, o FEAMP deve apoiar a renovação da frota sob determinadas 
condições estritas, financiando a substituição de navios obsoletos por navios modernos. Estes 
investimentos não devem, em caso algum, aumentar a capacidade de pesca.

Alteração 204
Alain Cadec
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Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

O autor discorda da introdução de concessões de pesca transferíveis. Este dispositivo levaria 
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à monetarização dos direitos de pesca e colocaria em risco a pesca artesanal e costeira.

Alteração 205
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

Apoio a sistemas de concessões de pesca 
transferíveis da PCP

Apoio à execução do sistema de gestão 
das atividades de pesca profissional

Or. fr

Alteração 206
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

Apoio a sistemas de concessões de pesca 
transferíveis da PCP

Apoio a sistemas de promoção de 
oportunidades de pesca.

Or. es

Alteração 207
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de estabelecer ou alterar sistemas 
de concessões de pesca transferíveis em 
conformidade com o artigo 27.º do 
[regulamento relativo à PCP], o FEAMP 
pode apoiar:

1. A fim de estabelecer ou alterar sistemas 
de gestão das atividades de pesca 
profissional com vista a desenvolver uma 
utilização racional e sustentável dos 
recursos, o FEAMP pode apoiar:
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Or. fr

Alteração 208
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A conceção e o desenvolvimento dos 
meios técnicos e administrativos 
necessários para a criação ou o 
funcionamento de um sistema de 
concessões de pesca transferíveis;

(a) A conceção e o desenvolvimento dos 
meios técnicos e administrativos 
necessários para a criação ou o 
funcionamento de um sistema de gestão 
das atividades de pesca profissional;

Or. fr

Alteração 209
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A conceção e o desenvolvimento dos 
meios técnicos e administrativos 
necessários para a criação ou o
funcionamento de um sistema de 
concessões de pesca transferíveis;

(a) A conceção e o desenvolvimento dos 
meios técnicos e administrativos 
necessários para a criação ou o 
funcionamento de sistemas que promovam 
o acesso prioritário aos recursos para as 
operações mais sustentáveis;

Or. es

Alteração 210
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) A participação das partes interessadas 
na conceção e no desenvolvimento dos 
sistemas de concessões de pesca 
transferíveis;

(b) A participação das partes interessadas 
na conceção e no desenvolvimento dos 
sistemas de gestão das atividades de pesca;

Or. fr

Alteração 211
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A monitorização e a avaliação dos
sistemas de concessões de pesca 
transferíveis;

(c) A monitorização e a avaliação desses
sistemas;

Or. fr

Alteração 212
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A gestão dos sistemas de concessões de 
pesca transferíveis.

(d) A gestão desses sistemas.

Or. fr

Alteração 213
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O apoio previsto no n.º 1, alíneas a), b) e 
c), só pode ser concedido a autoridades 
públicas. O apoio previsto no n.º 1, alínea 
d), é concedido a autoridades públicas, a 
pessoas singulares ou coletivas ou a 
organizações de produtores reconhecidas 
que participem na gestão coletiva de 
concessões de pesca transferíveis 
agrupadas, em conformidade com o artigo 
28.º, n.º 4, do regulamento relativo à 
política comum das pescas.

2. O apoio previsto no n.º 1, alíneas a), b) e 
c), pode ser concedido a autoridades 
públicas ou a organizações de pescadores 
profissionais reconhecidas pelo 
Estado-Membro. O apoio previsto no n.º 1, 
alínea d), é concedido a autoridades 
públicas, a pessoas singulares ou coletivas 
ou a organizações de pescadores 
profissionais reconhecidas que participem 
na gestão coletiva.

Or. fr

Alteração 214
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio referido no n.º 1 só pode ser 
concedido a autoridades públicas.

2. O apoio referido no n.º 1 pode ser 
concedido a autoridades públicas, pessoas 
singulares ou coletivas, organizações de 
pescadores ou organizações de produtores
reconhecidas, que participem na 
aplicação das medidas de conservação no 
âmbito da PCP.

Or. fr

Alteração 215
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
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Ajudas públicas à cessação definitiva das 
atividades de pesca

1. O FEAMP pode contribuir para o 
financiamento da cessação definitiva das 
atividades de pesca de navios de pesca, 
desde que se integre num plano 
plurianual estabelecido nos termos do 
artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º… 
relativo à política comum das pescas. A 
cessação definitiva das atividades de pesca 
de um navio de pesca só poderá ter lugar 
nas seguintes condições:
a) demolição do navio de pesca;
b) sua reafetação, sob pavilhão de um 
Estado-Membro e com registo na União, a 
atividades que não a pesca;
c) sua reafetação à criação de recifes 
artificiais. Os Estados-Membros zelam
por que, juntamente com estas operações, 
se proceda a uma avaliação do impacto no 
ambiente.
2. As ajudas públicas à cessação definitiva 
das atividades de pesca pagas aos 
proprietários de navios de pesca são 
aplicáveis à capacidade de pesca do navio 
e, se for caso disso, às licenças de pesca a 
ela associadas.
3. A Comissão prevê, por meio de um ato 
de execução, as condições de aplicação do 
presente artigo.

Or. fr

Alteração 216
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 35-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-B



AM\914639PT.doc 69/94 PE494.851v02-00

PT

Ajudas públicas à cessação temporária da 
atividade da pesca

1. O FEAMP pode contribuir para o 
financiamento das medidas de ajuda à 
cessação temporária da atividade de pesca 
a favor dos pescadores e proprietários de 
navios de pesca, desde que este se integre 
num plano plurianual estabelecido nos 
termos do artigo 9.º do Regulamento (UE) 
n.º… relativo à política comum das 
pescas.
2. Para a concessão de compensações ou 
pagamentos ao abrigo do presente artigo, 
não são tidas em conta as cessações 
sazonais recorrentes das atividades de 
pesca.
3. A Comissão prevê, por meio de um ato 
de execução, as condições de aplicação do 
presente artigo.

Or. fr

Alteração 217
Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 218
Patrice Tirolien

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Gestão, restauração e monitorização de 
zonas marinhas protegidas com vista à 
execução das medidas de proteção espacial 
previstas no artigo 13.º, n.º 4, da Diretiva 
2008/56/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho;

(e) Definição, seleção e criação do 
processo, bem como gestão, restauração e 
monitorização de zonas marinhas 
protegidas com vista à execução das 
medidas de proteção espacial previstas no 
artigo 13.º, n.º 4, da Diretiva 2008/56/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho;

Or. en

Alteração 219
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O FEAMP promove a investigação 
em matéria de práticas e artes de pesca, 
avaliação de unidades populacionais e 
impacto das atividades de pesca no 
ecossistema, com vista a reduzir ao 
mínimo ou evitar os efeitos nocivos da 
pesca as espécies e nos habitats marinhos.

Or. en

Alteração 220
Alain Cadec
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A substituição ou modernização dos 
motores principais ou auxiliares, a fim de 
reduzir a emissão de poluentes ou de 
gases com efeito de estufa e aumentar a 
eficiência energética dos navios sem 
aumentar a sua capacidade;

Or. fr

Justificação

O FEAMP deve apoiar a substituição e a modernização dos motores. Estes investimentos não 
devem aumentar a capacidade dos navios.

Alteração 221
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio não pode contribuir para a 
substituição ou modernização de motores 
principais ou auxiliares. O apoio só pode 
ser concedido a proprietários de navios de 
pesca e uma única vez durante o período de 
programação para o mesmo navio de pesca.

2. O apoio só pode ser concedido a 
proprietários de navios de pesca e uma 
única vez durante o período de 
programação para o mesmo navio de pesca.

Or. fr

Justificação

O FEAMP deve apoiar a substituição e a modernização dos motores. Estes investimentos não 
devem aumentar a capacidade dos navios.

Alteração 222
Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio não pode contribuir para a 
substituição ou modernização de motores 
principais ou auxiliares. O apoio só pode 
ser concedido a proprietários de navios de 
pesca e uma única vez durante o período de 
programação para o mesmo navio de pesca.

2. O apoio não pode contribuir para a 
substituição ou modernização de motores 
principais ou auxiliares, com a exceção da 
melhoria das condições de segurança,
como no caso dos navios auxiliares do 
setor da pesca de marisco. O apoio só 
pode ser concedido a proprietários de 
navios de pesca e uma única vez durante o 
período de programação para o mesmo 
navio de pesca.

Or. es

Alteração 223
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 40 – título

Texto da Comissão Alteração

Qualidade dos produtos e utilização das 
capturas indesejadas

Qualidade dos produtos do mar 

Or. fr

Alteração 224
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar investimentos a 
bordo destinados a melhorar a qualidade do 
pescado capturado.

1. O FEAMP pode apoiar investimentos a 
bordo destinados a melhorar a qualidade 
dos produtos da pesca.

Or. fr
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Alteração 225
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de acompanhar a 
comercialização dos produtos de fraco 
valor comercial, o FEAMP pode apoiar 
campanhas de sensibilização para os 
produtos da pesca menos conhecidos do 
consumidor.

Or. fr

Alteração 226
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de incrementar a utilização de 
capturas indesejadas, o FEAMP pode 
apoiar investimentos a bordo destinados a 
utilizar da melhor forma as capturas 
indesejadas de unidades populacionais 
comerciais e valorizar partes 
subaproveitadas do peixe capturado, em 
conformidade com o artigo 15.º do 
[regulamento relativo à política comum 
das pescas] e com o artigo 8.º, alínea b), 
do [Regulamento (UE) n.º que estabelece 
uma organização comum dos mercados 
dos produtos da pesca e da aquicultura].

Suprimido

Or. fr
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Alteração 227
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Não é concedido apoio ao abrigo do 
presente artigo mais de uma vez durante o 
período de programação para o mesmo 
navio de pesca ou para o mesmo 
beneficiário.

Suprimido

Or. fr

Alteração 228
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. O apoio referido no n.º 1 só pode ser 
concedido a proprietários de navios de 
pesca da União cujos navios tenham 
exercido atividades de pesca no mar 
durante, pelo menos, 60 dias, nos dois anos 
anteriores à data de apresentação do 
pedido, salvo derrogação prevista pelo 
Estado-Membro para os novos 
profissionais;

Or. fr

Alteração 229
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. A ajuda mencionada no n.º 2 pode 
ser concedida a organizações de 
produtores ou a organizações 
profissionais no âmbito de projetos 
coletivos.

Or. fr

Alteração 230
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º-A
Fundos mutualistas em caso de doenças

dos animais, de contaminação, de 
poluição proveniente de fontes difusas, de 

incidente ambiental e de condições 
climatéricas extraordinárias

1. Os Estados-Membros podem prever, 
relativamente às contribuições financeiras 
para fundos mutualistas reconhecidos, o 
pagamento aos pescadores de 
compensações destinadas a cobrir perdas 
económicas decorrentes do surgimento de 
surtos de doenças dos animais, de uma 
contaminação, de um incidente 
ambiental, de uma poluição proveniente 
de fontes difusas reconhecida pelas 
autoridades públicas ou de condições 
climatéricas extraordinárias. Para este 
efeito, o FEAMP poderá contribuir com 
participações financeiras para os fundos 
mutualistas, com vista ao pagamento de 
compensações financeiras aos pescadores 
pelas perdas económicas decorrentes de 
surtos de doenças dos animais, de uma 
contaminação, de um incidente 
ambiental, de uma poluição proveniente 
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de fontes difusas ou de condições 
climatéricas extraordinárias
2. Para efeitos da presente diretiva, 
entende-se por:
(a) «Fundo mutualista»: um sistema 
reconhecido pelo Estado-Membro, nos 
termos da sua legislação nacional, que 
permita aos pescadores participantes 
contratarem seguros e serem 
compensados por perdas económicas 
relacionadas com o surgimento de surtos
de doenças dos animais, uma 
contaminação, um incidente ambiental, 
uma poluição proveniente de fontes 
difusas ou condições climatéricas 
extraordinárias.
(b) «Incidente ambiental»: uma 
ocorrência específica de poluição, 
contaminação ou degradação da 
qualidade do ambiente relacionada com 
um acontecimento específico e de âmbito 
geográfico limitado. Os incidentes 
ambientais não abrangem os riscos 
ambientais gerais não relacionados com 
um acontecimento específico, como as 
alterações climáticas.
(c) «Poluição proveniente de fontes 
difusas reconhecida pelas autoridades 
públicas»: qualquer poluição cuja origem 
não possa ser localizada num ponto 
específico, mas que proceda de diversos 
pontos não identificados e repartidos 
numa área significativa, e seja 
reconhecida pelas autoridades públicas do 
Estado-Membro.
(d) «Condição climatérica 
extraordinária»: um episódio climatérico 
desfavorável à prática da atividade ou 
catástrofe natural resultante de um tal 
fenómeno.
3. A Comissão prevê, por meio de um ato 
de execução, as condições de aplicação do 
presente artigo.

Or. fr
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Justificação

Propõe-se que se introduza a possibilidade, para o setor da pesca, de participar na 
constituição de fundos mutualistas com base no que é apresentado no projeto de regulamento 
FEADER.

Alteração 231
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O FEAMP pode apoiar investimentos 
que melhorem as infraestruturas dos 
portos de pesca, locais de desembarque e 
lotas. Estes investimentos visam, 
nomeadamente:

(a) A melhoria da qualidade e da frescura
dos produtos desembarcados;

(b) A melhoria das condições de 
desembarque, transformação, 
armazenagem e lota;
(c) As medidas destinadas a reduzir as 
capturas indesejadas e as medidas que 
permitam otimizar a utilização das 
capturas indesejadas de unidades 
populacionais comerciais, caso estas 
sejam desembarcadas, e valorizar partes 
subaproveitadas do peixe capturado;
(d) A eficiência energética;
e) A proteção do ambiente, nomeadamente 
a recolha, armazenagem e tratamento de 
resíduos, em particular de resíduos 
marinhos;
(f) A melhoria das condições de segurança 
e de trabalho;
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(g) O abastecimento de combustível, gelo, 
água e eletricidade;
(h) O equipamento de reparação ou 
manutenção dos navios de pesca;

(i) A construção, modernização e 
ampliação de cais a fim de melhorar as 
condições de segurança durante as 
operações de desembarque 
ou carregamento;
(j) A gestão informatizada das atividades 
de pesca;
(k) A ligação em rede de portos de pesca, 
locais de desembarque e lotas.

Or. fr

Justificação

O autor propõe o aumento dos investimentos do FEAMP nos portos, tendo assim em conta a 
importância estratégica destes últimos para a competitividade e a sustentabilidade das 
atividades de pesca e das zonas costeiras.

Alteração 232
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 42.º-A
Auxílios à cessação temporária das 

atividades de pesca
1. O FEAMP pode contribuir para o 
financiamento de medidas de apoio à 
cessação temporária das atividades de 
pesca em benefício de pescadores e 
proprietários de navios de pesca, nos 
seguintes casos:
(a) No âmbito de um plano plurianual, tal 
como definido no artigo 9.º do 
[regulamento PCP];
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(b) Em caso de aplicação das medidas de 
urgência adotadas pela Comissão 
referidas no artigo 13.º do [regulamento 
PCP];
(c) Em caso de período de repouso 
biológico, decidido em conformidade com 
o [regulamento PCP];
(d) Em caso de aplicação das medidas 
previstas no artigo 39.º, durante o período 
de substituição dos motores.
2. Para a concessão de compensações ou 
pagamentos ao abrigo do presente artigo, 
não são tidas em conta as cessações 
sazonais recorrentes das atividades de 
pesca.
3. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 150.º, com 
vista a determinar as disposições de 
aplicação do presente artigo.

Or. fr

Justificação

O FEAMP deve apoiar os pescadores sujeitos a cessações temporárias das suas atividades, 
nomeadamente em caso de aplicação de medidas de urgência ou de períodos de repouso 
biológico nos termos do regulamento de base.

Alteração 233
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de promover formas de 
aquicultura com um elevado potencial de 
crescimento, o FEAMP pode apoiar 
investimentos no desenvolvimento da 
aquicultura em mar aberto e para fins não 
alimentares.

1. A fim de promover formas de 
aquicultura com um elevado potencial de 
crescimento, o FEAMP pode apoiar 
investimentos no desenvolvimento da 
aquicultura em mar aberto e para fins não 
alimentares. Para a aquicultura em mar 
aberto, são declaradas zonas de cultivo as 
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zonas situadas fora das águas interiores 
delimitadas pelas linhas de base 
reservadas para a aquicultura extensiva, a 
pesca de pequena escala e a pesca de 
marisco;

Or. es

Alteração 234
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A identificação e o mapeamento das 
zonas mais adequadas para o 
desenvolvimento da aquicultura, se for 
caso disso tendo em conta processos de 
ordenamento do espaço marítimo;

(a) A identificação e o mapeamento das 
zonas mais adequadas para o 
desenvolvimento da aquicultura, se for 
caso disso tendo em conta processos de 
ordenamento do espaço marítimo, 
preservando as zonas de cultivo dedicadas 
às culturas tradicionais extensivas, 
consagrando-lhe as atuais zonas de 
produção e o espaço de proteção 
circundante;

Or. es

Alteração 235
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de dinamizar o espírito 
empresarial na aquicultura, o FEAMP pode 
apoiar a criação de empresas aquícolas por 
novos aquicultores.

1. A fim de dinamizar o espírito 
empresarial na aquicultura, o FEAMP pode 
apoiar a criação de empresas aquícolas por 
pequenos e médios aquicultores, 
fomentando, nomeadamente, a 
aquicultura extensiva.
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Or. es

Alteração 236
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar a preparação e a 
execução de planos de produção e 
comercialização referidos no artigo 32.° do 
[Regulamento (UE) n.º que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura].

1. O FEAMP apoia a preparação e a 
execução de planos de produção e 
comercialização referidos no artigo 32.º do 
[Regulamento (UE) n.º … que estabelece 
uma organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura].

Or. fr

Justificação

A preparação e a execução dos planos de produção e de comercialização constituem medidas 
fundamentais da OCM que apelam a um apoio do FEAMP.

Alteração 237
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1 – alínea c) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– 1 % em 2014. Suprimido

Or. fr

Justificação

A degressividade das ajudas e as modalidades que propõem taxas de intervenção arbitrárias 
são inadequadas relativamente às problemáticas de mercado e de recursos. Convém 
reconsiderar os mecanismos de ajudas à armazenagem tendo em conta, paralelamente, os 
objetivos da PCP e os seus calendários de execução, quer se trate do rendimento máximo 
sustentável ou da redução das devoluções.
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Alteração 238
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1 – alínea c) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– 0,8 % em 2015. Suprimido

Or. fr

Justificação

Idem

Alteração 239
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1 – alínea c) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– 0,6 % em 2016. Suprimido

Or. fr

Justificação

Idem

Alteração 240
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1 – alínea c) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– 0,4 % em 2017. Suprimido

Or. fr
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Justificação

Idem

Alteração 241
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1 – alínea c) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– 0,2 % em 2018. Suprimido

Or. fr

Justificação

Idem

Alteração 242
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio referido no n.º 1 é 
progressivamente eliminado até 2019.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A degressividade das ajudas e as modalidades que propõem taxas de intervenção arbitrárias 
são inadequadas relativamente às problemáticas de mercado e de recursos. Convém 
reconsiderar os mecanismos de ajudas à armazenagem tendo em conta, paralelamente, os 
objetivos da PCP e os seus calendários de execução, quer se trate do rendimento máximo 
sustentável ou da redução das devoluções.

Alteração 243
Patrice Tirolien
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Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhorar as condições de colocação no 
mercado:

(a) Melhorar as condições de colocação no 
mercado, nomeadamente no âmbito da 
transição para o rendimento máximo 
sustentável:

Or. fr

Alteração 244
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) das espécies excedentárias ou 
subexploradas,

Suprimido

Or. en

Alteração 245
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea a – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) dos produtos que dão rendimentos 
irregulares,

Or. fr

Alteração 246
Patrice Tirolien
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Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) das capturas indesejadas 
desembarcadas em conformidade com o 
artigo 15.º do [regulamento relativo à 
política comum das pescas] e com o artigo 
8.º, alínea b), segundo travessão, do 
[Regulamento (UE) n.º que estabelece 
uma organização comum dos mercados 
dos produtos da pesca e da aquicultura],

Suprimido

Or. fr

Justificação

Como o desembarque de todas as capturas não constitui uma verdadeira solução para o 
problema das devoluções, não convém mencioná-lo aqui. A única alternativa ao desembarque 
de todas as capturas é encorajar o desenvolvimento e a execução de engenhos mais seletivos.

Alteração 247
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio referido no n.º 1 só pode ser 
concedido por intermédio dos instrumentos 
financeiros previstos no título IV do 
[Regulamento (UE) n.º [...] que estabelece 
disposições comuns].

2. O apoio referido no n.º 1 pode ser 
concedido nomeadamente por intermédio 
dos instrumentos financeiros previstos no 
título IV do [Regulamento (UE) n.º [...] 
que estabelece disposições comuns].

Or. fr

Alteração 248
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O FEAMP pode apoiar o regime de 
compensação, instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 791/2007 do 
Conselho, relativo aos custos 
suplementares suportados pelos operadores 
no exercício de atividades de pesca, 
cultura e comercialização de 
determinados produtos da pesca dos 
Açores, da Madeira, das ilhas Canárias, 
da Guiana Francesa e da Reunião.

1. O FEAMP pode apoiar um regime de 
compensação relativo aos custos 
suplementares suportados pelos operadores
das regiões ultraperiféricas no exercício 
de produção, transformação e 
comercialização para exportação, para o 
mercado comunitário ou no mercado 
local, de produtos da pesca e da 
aquicultura.

Or. fr

Alteração 249
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro em causa 
estabelece, para as regiões referidas no 
n.º 1, a lista dos produtos da pesca e da 
aquicultura, bem como as quantidades 
correspondentes, que são elegíveis para a
compensação.

2. Cada Estado-Membro em causa 
estabelece, para as regiões referidas no 
n.º 1, os produtos ou as categorias de 
produtos da pesca e da aquicultura
admissíveis para a receção de uma 
compensação, as quantidades máximas
correspondentes e o montante da 
compensação, dentro do limite da dotação 
global atribuída a cada Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 250
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro em causa
estabelece, para as regiões referidas no n.º 
1, a lista dos produtos da pesca e da 
aquicultura, bem como as quantidades 
correspondentes, que são elegíveis para a 
compensação.

2. Cada Estado-Membro em causa 
estabelece, para as regiões referidas no n.º 
1, em parceria com as autoridades 
regionais competentes, a lista dos produtos 
da pesca e da aquicultura, bem como as 
quantidades correspondentes, que são 
elegíveis para a compensação.

Or. pt

Alteração 251
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro em causa 
estabelece, para as regiões referidas no
n.º 1, a lista dos produtos da pesca e da 
aquicultura, bem como as quantidades 
correspondentes, que são elegíveis para a 
compensação.

2. Cada Estado-Membro em causa 
estabelece, em concertação com as 
autoridades públicas eleitas competentes e 
com as organizações regionais de gestão 
das pescas, para as regiões referidas no 
n.º 1, a lista dos produtos da pesca e da 
aquicultura, bem como as quantidades 
correspondentes, que são elegíveis para a 
compensação.

Or. fr

Alteração 252
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Resultantes da pesca ilícita, não 
declarada ou não regulamentada.
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Or. pt

Alteração 253
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 73-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 73.º-A
Operadores

1. A compensação é paga aos operadores 
que exercem atividades de pesca e 
aquicultura nas regiões em causa.
2. Os Estados-Membros em causa tomam 
as medidas necessárias para garantir a 
viabilidade económica dos operadores que 
recebam a compensação.

Or. pt

Alteração 254
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros em causa devem 
comunicar à Comissão um plano de 
compensação para cada região em causa, 
que inclua a lista e quantidades referidas no 
artigo 73.º, o nível de compensação 
previsto no artigo 74.º e a autoridade 
competente de acordo com o artigo 108.º.

1. Os Estados-Membros em causa, em 
parceria com as autoridades regionais 
competentes, devem comunicar à 
Comissão um plano de compensação para 
cada região em causa, que inclua a lista e 
quantidades referidas no artigo 73.º, o nível 
de compensação previsto no artigo 74.º e a 
autoridade competente de acordo com o 
artigo 108.º.

Or. pt
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Alteração 255
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 75-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 75.º-A
Modulação

A fim de ter em conta a evolução das 
circunstâncias, os Estados-Membros em 
causa, em parceria com as autoridades 
regionais competentes, podem modular a 
lista e as quantidades referidas no artigo 
73.º, n.º 2, bem como o nível de 
compensação previsto no artigo 74.º.

Or. pt

Alteração 256
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 75-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 75.º-A
Medidas específicas para as regiões 

ultraperiféricas
Tendo em conta as especificidades das 
atividades de pesca e de aquicultura nas 
regiões ultraperiféricas, bem como o 
artigo 349.º do TFUE e o facto de as 
regiões ultraperiféricas fazerem parte de
zonas e ambientes de pesca totalmente 
diferentes dos da Europa continental, o 
FEAMP pode:
1. Contribuir para a substituição do motor 
principal ou auxiliar de um navio de 
pesca, apenas para proprietários de 
navios de pesca da União cujos navios 
tenham exercido atividades de pesca no 
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mar durante, pelo menos, 60 dias, nos 
dois anos anteriores à data de 
apresentação do pedido;
2. Conceder, nos termos do artigo 38.º do 
presente regulamento, ajuda para a 
aquisição e manutenção de dispositivos de 
concentração de peixes ancorados e 
geridos coletivamente no âmbito de um 
plano plurianual;
3. Apoiar, em derrogação do artigo 41.º, 
n.º 4, do presente regulamento, a 
construção de novos portos, de novos 
locais de desembarque ou de novas lotas;
4. Apoiar a instalação de jovens 
pescadores, nomeadamente para a 
construção de novos navios;
5. Apoiar a aquisição de material de 
segurança, nomeadamente o material 
obrigatório;
6. Apoiar medidas que não sejam 
previstas pelo FEAMP e que permitam 
atender às especificidades das regiões 
ultraperiféricas, tal como previsto no 
artigo 349.º do TFUE.

Or. fr

Justificação

A fim de atender às especificidades e exigências dos profissionais das regiões ultramarinas e 
a uma melhor legibilidade, propõe-se a reunião, num só artigo, das medidas que se lhe 
referem ou que sejam objeto de derrogação.

Alteração 257
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Título IV-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

TÍTULO IV-A – Medidas financiadas em 
gestão partilhada
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Capítulo IV-A – Medidas relativas à PMI 
em gestão partilhada
Artigo 72.º-A
O FEAMP prevê a possibilidade de:
1. Reforçar a participação dos 
profissionais da pesca e da aquicultura na 
execução da PMI.
São elegíveis as seguintes operações:
(a) Cartografia das zonas de atividades ou 
de aquicultura;
(b) Avaliação socioeconómica das 
atividades de pesca ou de aquicultura;
(c) Participação nas iniciativas de 
concertação;
(d) Experimentação de métodos de gestão;
(e) Cooperação transfronteiriça ou 
transnacional entre organizações de 
pescadores, incluindo com organizações 
de países terceiros;
2. Apoiar a execução do ordenamento do 
espaço marítimo e da gestão integrada das 
zonas costeiras, encorajando:
(a) As iniciativas regionais ou locais de 
ligação dos intervenientes em rede;
(b) Ações-piloto, nomeadamente nos 
domínios da prevenção e da luta contra a 
poluição, assim como da segurança 
marítima.

Or. fr

Justificação

É essencial criar pontos de articulação entre as atividades de pesca e de aquicultura e a 
execução da política marítima integrada. Propõe-se a introdução de um capítulo sobre a 
política marítima integrada em gestão integrada, que não ponha em causa as medidas 
previstas em gestão direta pela Comissão. A ideia é favorecer a apropriação das ferramentas 
pelos intervenientes e uma antecipação de uma eventual diretiva relativa ao ordenamento do 
território marítimo. A introdução de um capítulo relativo à PMI em gestão partilhada visa 
reforçar a execução da PMI nos diferentes Estados-Membros. A aproximação das dotações 
financeiras dedicadas à pesca, à aquicultura e à PMI precisa de ser mais concreta através de 
sinergias reforçadas.
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Alteração 258
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Uma assistência técnica nos termos 
do artigo 51.º do Regulamento que 
estabelece disposições comuns QEC[.../...]

Or. fr

Alteração 259
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para cada programa operacional, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
tenha sido criado um sistema de gestão e 
de controlo que garanta a clara atribuição e 
separação de funções entre a autoridade de 
gestão, o organismo pagador e o organismo 
de certificação. Os Estados-Membros são 
responsáveis por assegurar o bom 
funcionamento do sistema ao longo de todo 
o período de execução do programa.

Para cada programa operacional, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
tenha sido criado um sistema de gestão e 
de controlo que garanta a clara atribuição e 
separação de funções entre a autoridade de 
gestão, o organismo pagador e o organismo 
de certificação. Os Estados-Membros são 
responsáveis por assegurar o bom 
funcionamento do sistema ao longo de todo 
o período de execução do programa
nacional ou dos programas regionais.

Or. fr

Alteração 260
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Para cada programa operacional, os 
Estados-Membros designam as seguintes 
autoridades:

1. Para cada programa operacional 
nacional ou para programas regionais, os 
Estados-Membros, em parceria com as 
autoridades regionais e locais e com os 
representantes do setor da pesca e da 
aquicultura, designam as seguintes 
autoridades:

Or. fr

Alteração 261
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A autoridade de gestão, que pode ser 
um organismo de direito público ou um 
organismo de direito privado que atue ao 
nível nacional ou regional, ou o próprio 
Estado-Membro quando este assuma a
execução dessa tarefa, que fica 
encarregado da gestão do programa em 
questão;

(a) A autoridade de gestão, que pode ser 
um organismo de direito público ou um 
organismo de direito privado que atue ao 
nível nacional ou regional, ou o próprio 
Estado-Membro ou a região quando estes 
assumam a execução dessa tarefa, que fica 
encarregado da gestão do programa em 
questão;

Or. es

Alteração 262
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Anexo 3

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr
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