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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Proposta da Comissão Europeia

Na perspetiva do próximo período de programação financeira, a Comissão propõe um novo 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, que juntará as medidas elegíveis para 
subvenção da política da pesca e o financiamento da nova política marítima integrada (PMI). 
Com o agrupamento destas duas políticas num único instrumento financeiro, a Comissão visa 
simplificar e reduzir o peso administrativo, e consolidar, no futuro, a nova PMI. 

O FEAMP vai substituir cinco regulamentos: o Regulamento (CE) n.º 1198/2006 do Conselho 
relativo ao Fundo Europeu das Pescas, o Regulamento (CE) n.º 861/2006 do Conselho que 
estabelece medidas financeiras comunitárias relativas à execução da política comum das 
pescas e ao Direito do Mar, as disposições do Regulamento (CE) n.º 1290/2005 (Fundo de 
Garantia) relativas aos produtos da pesca e da aquicultura e o Regulamento (CE) n.° 791/2007 
do Conselho que institui um regime de compensação dos custos suplementares relativos ao 
escoamento de determinados produtos da pesca das regiões ultraperiféricas dos Açores, da 
Madeira, das ilhas Canárias, da Guiana Francesa e da Reunião.

A dotação financeira do novo fundo seria de 6.500 milhões de euros, que equivale 
aproximadamente às despesas efetuadas durante o atual período de programação. Desse 
montante, 5.520 milhões de euros serão destinados principalmente à gestão partilhada da PCP 
entre os Estados-Membros e a Comissão e 1.047 milhões de euros à gestão direta pela 
Comissão da política marítima integrada e de medidas destinadas a favorecer a aplicação das 
duas políticas.

No domínio da pesca, o fundo responde aos objetivos da proposta de reforma do regulamento 
de base da PCP, que visa, entre outras medidas, fomentar a utilização de artes de pesca mais 
respeitadoras dos recursos, com vista à eliminação das devoluções ao mar e à determinação 
estabelecimento do rendimento máximo sustentável (RMS). São, por conseguinte, retomadas 
as medidas elegíveis previstas na proposta sobre a organização comum de mercado (OCM) 
dos produtos da pesca.

A Comissão exclui a possibilidade de conceder ajudas à cessação definitiva ou temporária das 
atividades de pesca por considerar que, no futuro, os ajustamentos de capacidade poderão ser 
realizados por via do novo regime de transferência de direitos.

Privilegia, por outro lado, o apoio à pesca artesanal e manifesta a intenção de desenvolver 
projetos de inovação em matéria de pesca e aquicultura, garantir uma melhor uma maior 
sustentabilidade ambiental através de técnicas mais respeitadoras dos recursos e reforçar a 
luta contra as alterações climáticas. 

O FEAMP coloca especialmente a tónica no desenvolvimento do emprego nas zonas 
costeiras, nomeadamente através de uma diversificação em benefício de outras atividades 
marítimas diferentes das atividades de pesca.
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A proposta relativa ao novo fundo visa igualmente reforçar a viabilidade social, 
reconhecendo, pela primeira vez, o papel que frequentemente os cônjuges desempenham nas 
empresas familiares do setor da pesca, muitas vezes sem qualquer reconhecimento legal. 

Posição da relatora

A relatora de parecer acolhe favoravelmente as medidas previstas pela Comissão para o 
desenvolvimento económico e social das zonas costeiras europeias e corrobora a maioria dos 
objetivos da proposta. Considera positivos os esforços do executivo comunitário para 
melhorar o nível de vida das populações que vivem nessas zonas. 

No entanto, a abordagem da Comissão reduz globalmente os encargos financeiros da 
atividade da pesca, que continua a constituir um setor vital para muitas zonas, privilegiando 
uma maior diversificação para outras atividades marítimas, no interesse igualmente da nova 
política marítima integrada.

Os objetivos do fundo previstos na proposta deveriam ser redefinidos a fim de reforçar o 
importante papel socioeconómico do setor da pesca e reconhecer o papel que igualmente 
desempenham os setores da transformação e comercialização na criação de emprego. 

A relatora apoia o estabelecimento de um regime de direitos de quota transferíveis sempre que 
se limite a determinadas frotas, opondo-se, porém, à supressão das ajudas à cessação 
definitiva e temporária. Essas medidas contribuíram para a adaptação da capacidade de pesca 
e serviram para atenuar os custos económicos gerados por situações críticas, como a 
conclusão de acordos de pesca. Estas ajudas deveriam ser mantidas, independentemente de a 
proposta da Comissão de introduzir um sistema de gestão baseado em concessões de pesca 
transferíveis vir a ser ou não rejeitada, já que este regime necessitaria de um tempo de 
adaptação antes de ter um impacto efetivo sobre a capacidade de pesca da União Europeia. A 
proposta da Comissão prevê ainda algumas raras medidas socioeconómicas de 
acompanhamento dos pescadores, com exceção das medidas relativas à formação a longo 
prazo e a elaboração de planos de empresa destinados ao abandono da atividade, pelo que 
deveriam ser completadas com ajudas para compensar o abandono da profissão na sequência 
da cessação da atividade dos navios, como regimes de reforma antecipada e ajudas fixas.

O setor da pesca, tal como os restantes setores económicos, deve também contribuir para a 
luta contra as alterações climáticas. Por conseguinte, não se justifica minimamente a 
supressão das ajudas para a melhoria da eficiência energética dos motores, cuja modernização 
é igualmente importante para garantir a segurança dos navios.

Por outro lado, a proposta não prevê ações destinadas a melhorar a renovação geracional, o 
que contradiz de alguma forma os esforços destinados a reforçar o desenvolvimento das zonas 
costeiras europeias.

O setor da pesca foi confrontado no passado com situações traumáticas resultantes de 
circunstâncias excecionais, como catástrofes naturais ou enormes vagas de poluição, sem que 
a União Europeia disponha de medidas específicas para fazer face a este tipo de 
acontecimentos. A relatora considera que não se deveria desperdiçar a oportunidade que esta 
nova reforma da política comum da pesca nos oferece para abordar esta problemática, e prevê, 
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por conseguinte, a introdução de uma ajuda específica destinada a compensar as perdas 
verificadas na sequência de acontecimentos extraordinários. 

O projeto de relatório introduz uma nova definição de "operador do setor da captura", o que 
permite, em alguns casos, clarificar o alcance dos beneficiários previstos na proposta da 
Comissão Europeia e, noutros, alargar esta noção a todos os trabalhadores do setor, incluindo 
os pescadores a pé. É o caso das medidas previstas para melhorar a segurança e higiene no 
trabalho que, na proposta da Comissão, estão limitadas aos pescadores "a bordo". 

A relatora introduz ainda uma alteração da definição de pesca artesanal por considerar que 
esta não deve se basear unicamente no comprimento do navio, como propõe a Comissão. Esta 
definição revestir-se-ia, na reforma, de especial importância para fazer progredir o regime de 
direitos de pesca transferíveis, de que a frota artesanal deveria ficar precisamente excluída 
para evitar a concentração dos recursos haliêuticos nas mãos de grandes navios, com as 
consequências socioeconómicas que tal implicaria para muitas regiões costeiras.

O projeto de relatório altera igualmente o texto da Comissão no tocante à medida relativa às 
devoluções e ao RMS, manifestando a sua oposição aos objetivos fixados nestes dois 
domínios pela Comissão na proposta de regulamento de base da política comum das pescas 
(PCP).

No que respeita às medidas de estabilização do mercado elegíveis, o projeto de relatório 
reflete as inquietações do setor europeu, que se opõe à supressão das ajudas ao 
armazenamento privado em 2019 e a supressão imediata das indemnizações compensatórias 
destinadas ao setor do atum.

No domínio da aquicultura, a proposta da Comissão é demasiado restritiva ao limitar as 
ajudas do fundo às PME e às microempresas em matéria de inovação. As grandes empresas 
são as únicas com capacidade para fazer regularmente os investimentos necessários e, 
sabendo-se que a inovação é um dos objetivos prosseguidos por esta proposta, as restrições 
colocadas pela Comissão revelam-se contraditórias. A relatora considera que este setor é um 
setor de futuro que deve ser potenciado, evitando criar entraves no novo instrumento 
financeiro. 

Por outro lado, a Comissão não aposta suficientemente na melhoria das atividades conexas à 
atividade de captura, razão pela qual o presente projeto de parecer contém uma série de 
alterações destinadas a alargar as medidas de apoio à transformação e comercialização, 
setores que não deveriam ser excluídos da aplicação de estratégias de desenvolvimento local. 

Em termos gerais, a relatora está de acordo com as novas orientações introduzidas pela 
Comissão, propondo, porém, adaptações que coincidem frequentemente com os objetivos 
fixados pelo executivo comunitário e outros objetivos, na perspetiva de restabelecer os 
elementos do antigo Fundo Europeu da Pesca que deveriam continuar em vigor durante o 
próximo período de programação financeira.

ALTERAÇÕES
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A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão das Pescas, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A concessão de assistência financeira 
da União ao abrigo do FEAMP a 
operadores que, ex ante, não cumprissem 
os requisitos relacionados com o interesse

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

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

Or. es

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O cumprimento de certas condições 
ex ante é da máxima importância no 
contexto da PCP, em especial no que se 
refere à apresentação de um plano 
estratégico plurianual nacional para a 
aquicultura e à existência de uma 
capacidade administrativa reconhecida 
para cumprir os requisitos em matéria de 
dados para a gestão das pescas e 
implementar um regime de controlo, 
inspeção e execução da União.

suprimido

Or. es

Justificação

A Comissão deveria estudar melhor as condições ex ante para dar primazia às que incidem 
sobre a melhoria da eficácia do fundo.

Alteração 4

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 

(35) Dado o potencial que a diversificação 
oferece aos pescadores 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 
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formação necessárias para a aquisição de 
competências profissionais em domínios 
específicos, desligados das atividades de 
pesca.

necessárias para a aquisição de 
competências profissionais em domínios 
específicos, desligados das atividades de 
pesca.

Or. es

Alteração 5

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 destinados a essa 
finalidade.

Or. es

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

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

(39) O objetivo da política comum das 
pescas é o de assegurar a exploração 
sustentável das unidades populacionais de 
peixes. Ora, a sobrecapacidade foi 
identificada como uma das principais 
causas da sobrepesca. É, por conseguinte, 
primordial adaptar a frota de pesca da 
União aos recursos disponíveis, sendo 
necessário, para a consecução desse 
objetivo, manter as ajudas públicas aos 
regimes de cessação temporária ou 
definitiva e ao desmantelamento dos 
navios. Além disso, o FEAMP deve apoiar 
o estabelecimento e a gestão de sistemas de 
concessões de pesca transferíveis 
destinados a reduzir a sobrecapacidade e a 
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melhorar o desempenho económico e a 
rendibilidade dos operadores em causa.

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

Or. es

Justificação
As ajudas às cessações definitivas e temporárias serviram para reduzir a capacidade da frota 
europeia. Esse apoio serve, além disso, para atenuar o impacto socioeconómico de situações 
críticas para o setor, pelo que não seria apropriado eliminá-lo.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Dada a importância dos portos de 
pesca, dos locais de desembarque e dos 
abrigos, importa que o FEAMP apoie os 
investimentos correspondentes, em 
particular para aumentar a eficiência 

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

energética, a proteção do ambiente e a 
qualidade dos produtos desembarcados, 
bem como melhorar as condições de 
segurança e de trabalho.

Or. es

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

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

(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, despesas decorrentes da remoção e 
destruição dos animais mortos na 
exploração e destruição das instalações de 
produção.

Or. es

Alteração 10

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) 

(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) 
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n.º que estabelece uma organização comum 
dos mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura] e às atividades de 
comercialização e transformação realizadas 
pelos operadores para maximizar o valor 
dos produtos da pesca e da aquicultura. 
Convém dar especial atenção à promoção 
de operações que integrem as atividades de 
produção, transformação e comercialização 
na cadeia de abastecimento. Com vista à 
adaptação à nova política de proibição das 
devoluções, o FEAMP deve igualmente 
apoiar a transformação das capturas 
indesejadas.

n.º que estabelece uma organização comum 
dos mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura] e às atividades de 
comercialização e transformação realizadas 
pelos operadores para maximizar o valor 
dos produtos da pesca e da aquicultura. 
Convém dar especial atenção à promoção 
de operações que integrem as atividades de 
produção, transformação e comercialização 
na cadeia de abastecimento. Com vista à 
adaptação à nova política de redução das 
devoluções, o FEAMP deve igualmente 
apoiar a transformação das capturas 
indesejadas.

Or. es

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 69-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(69-A) As medidas específicas aplicadas 
às regiões ultraperiféricas revelaram-se 
muito úteis para compensar as 
desvantagens inerentes ao seu 
afastamento e insularidade. Na perspetiva 
do próximo período de programação 
financeira, convém ponderar seriamente a 
introdução de medidas similares para os 
territórios insulares da União Europeia 
que partilhem características comuns com 
as regiões onde estes instrumentos de 
política agrícola demonstraram a sua 
eficácia;

Or. es
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 13

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 

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

tesouraria regular. Um pré-financiamento 
de 7 % da contribuição do FEAMP 
ajudaria a acelerar a execução do programa 
operacional.

Or. es

Alteração 14

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»: uma zona limítrofe a 
uma zona costeira, a um curso de água ou 
a um lago, incluindo as lagoas, 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. es

Justificação

A definição proposta pela Comissão ignora a atividade da aquicultura continental que se 
realiza ao longo dos rios, como é a criação de trutas.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Política marítima integrada» (PMI): 
uma política da União que tem por objetivo
fomentar a tomada de decisões
coordenadas e coerentes a fim de 
maximizar o desenvolvimento sustentável,
o crescimento económico e a coesão 
social dos Estados-Membros, 
nomeadamente das regiões costeiras, 
insulares e ultraperiféricas da União, e 
respetivos setores marítimos, graças a 

7) «Política marítima integrada» (PMI): 
uma política da União que tem por objetivo
estabelecer e aplicar um procedimento de
tomada de decisões integrado, coerente, 
transparente e sustentável relativamente 
aos oceanos, aos mares das regiões 
costeiras, insulares e ultraperiféricas e aos
setores marítimos;
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políticas no domínio marítimo coerentes e 
à cooperação internacional;

Or. es

Justificação

A definição é coerente com a estabelecida com base na comunicação da Comissão, de 10 de 
outubro de 2007, sobre a política marítima integrada da União Europeia.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

(18) «Pequena pesca costeira»:  a pesca 
exercida por navios de pesca de 
comprimento de fora a fora inferior a 15 
metros ou cuja faina seja inferior a 24 
horas;

Or. es

Justificação

A atividade artesanal não se define unicamente por uma característica técnica do navio, 
como é o comprimento. Para definir esta atividade há que ter em conta outras considerações 
como a duração da faina.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

(19 bis) "operador do setor da pesca de 
captura", pessoa singular ou coletiva que 
explora, possui ou trabalha por conta 
própria ou numa empresa, dedicado a 
uma atividade ligada a qualquer das fases 
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da cadeia de produção dos produtos da 
pesca de captura.

Or. es

Justificação

É conveniente introduzir uma definição que abarque a tudo o setor da pesca de captura a fim 
de precisar o alcance das ajudas previstas no novo regulamento, de que deveriam 
regularmente beneficiar todos os operadores, incluindo os utilizadores de armações ou os 
pescadores auxiliares da pesca (reparadores de redes, embaladores, etc).

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Promover uma pesca e uma aquicultura
competitivas, incluindo as operações de 
transformação e comercialização, bem 
como a sua sustentabilidade económica, 
social e ambiental;

Or. es

Justificação

A relatora considera ser indispensável reforçar a componente socioeconómica dos objetivos 
do novo fundo, já que não convém esquecer que a pesca é uma atividade muito importante 
para a prosperidade de muitas zonas costeiras da União Europeia.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Diversificação das atividades de pesca, 
incluindo a diversificação para outros 
setores da economia marítima;

Or. es
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Justificação

A relatora propõe que a prioridade proposta pela Comissão seja dividida em duas partes. 
Por outro lado, considera que a diversificação não tem forçosamente de se desenvolver fora 
do setor da pesca. As atividades de pesca poderiam oferecer oportunidades de emprego que 
não deveriam ser sistematicamente ignoradas.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Crescimento da economia marítima, 
incluindo no domínio do combate às 
alterações climáticas.

Or. es

Justificação

A relatora propõe que a prioridade proposta pela Comissão seja dividida em duas partes.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Condições ex ante suprimido
As condições ex ante referidas no anexo 
III do presente regulamento são 
aplicáveis ao FEAMP.

Or. es

Justificação

A Comissão deveria estudar melhor as condições ex ante para dar primazia às que incidem 
sobre a melhoria da eficácia do fundo.
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Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

suprimido

Or. es

Justificação

Este texto da proposta da Comissão gera insegurança jurídica.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

(c) À identificação dos outros casos de 
incumprimento que coloquem gravemente 
em risco a sustentabilidade das unidades 
populacionais em causa, referidos no 
n.º 1, alínea c).

suprimido

Or. es

Justificação

Este texto da proposta da Comissão gera insegurança jurídica.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

As ajudas ao desmantelamento são necessárias para prosseguir com a reestruturação da 
frota europeia e contribuir, desta forma, para uma melhor adaptação da capacidade da 
pesca aos recursos disponíveis. O relatório do Tribunal de Contas sobre o funcionamento do 
FEP recomenda que se melhore a eficácia dessas ajudas, sem, contudo nunca propor a sua 
supressão.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A cessação temporária das atividades 
de pesca;

suprimido

Or. es

Justificação

As ajudas europeias à cessação da atividade da pesca contribuíram para fazer face a 
situações críticas, minimizando simultaneamente os custos sociais inerentes.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os recursos atribuídos a título de 
compensação das regiões ultraperiféricas 
no âmbito do título V, capítulo V, não 
podem exceder, por ano:

5. Os recursos atribuídos a título de 
compensação das regiões ultraperiféricas 
no âmbito do título V, capítulo V, não 
podem exceder, por ano:

- 4 300 000 EUR para os Açores e a 
Madeira;

- 8.300.000 EUR para os Açores e a 
Madeira;

- 5 800 000 EUR para as ilhas Canárias; - 11.600.000 EUR para as ilhas Canárias;
- 4 900 000 EUR para a Guiana Francesa e 
a Reunião.

- 9.800.000 EUR para a Guiana Francesa e 
a Reunião.
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Or. es

Justificação

As regiões ultraperiféricas da União Europeia estão a sofrer profundamente a crise 
económica, com taxas de desemprego que ultrapassam a média na União Europeia. A 
relatora propõe que sejam duplicados os montantes das rubricas destinadas a essas regiões 
para compensar os elevados custos a que têm que fazer face em consequência do seu 
afastamento e insularidade. No total, a relatora propõe um aumento de 15 milhões de euros, 
que seriam retirados da rubrica destinada às medidas de gestão direta do FEAMP, o que 
garantiria a neutralidade orçamental.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Recursos orçamentais no quadro da gestão 
direta

Recursos orçamentais no quadro da gestão 
direta

Um montante de 1 047 000 000 EUR do 
FEAMP é atribuído a medidas em gestão 
direta previstas no título VI, capítulos I e 
II. Este montante inclui a assistência 
técnica prevista no artigo 91.º.

Um montante de 1.032.000.000 EUR do 
FEAMP é atribuído a medidas em gestão 
direta previstas no título VI, capítulos I e 
II. Este montante inclui a assistência 
técnica prevista no artigo 91.º.

Or. es

Justificação

A Comissão deveria justificar de forma sucinta as despesas consagradas às medidas de 
gestão direta, atendendo a que o montante previsto na sua proposta representa uma 
percentagem muito elevada (16 %) do orçamento do FEAMP. A relatora considera que uma 
parte mínima da dotação que a Comissão reservou, de apenas 15 milhões de euros, poderia 
ser transferida para as rubricas destinadas às regiões ultraperiféricas da União Europeia, 
que estão a sofrer a crise económica atual com maior intensidade do que as restantes regiões 
da União Europeia.
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Princípios orientadores para o programa 
operacional

suprimido

Na elaboração do programa operacional, 
os Estados-Membros devem ter em conta 
os seguintes princípios orientadores:
a) São previstas combinações pertinentes 
de medidas para cada prioridade da 
União, na sequência lógica da avaliação 
ex ante e da análise em termos de pontos 
fortes e fracos, oportunidades e ameaças 
(a seguir designada «SWOT»);
b) É integrada no programa uma 
abordagem pertinente em matéria de 
inovação e de atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas;
c) É prevista uma ação adequada 
destinada a simplificar e facilitar a 
execução do programa;
d) Se for caso disso, a coerência das 
medidas previstas no âmbito das 
prioridades da União para o FEAMP 
referidas no artigo 6.º, pontos 3 e 5, do 
presente regulamento com o plano 
estratégico nacional plurianual para o 
desenvolvimento da aquicultura referido 
no artigo 43.º do [regulamento relativo à 
política comum das pescas].

Or. es

Justificação

Este artigo não traz nada de novo, limitando-se a reproduzir elementos já contidos noutras 
partes do regulamento.
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Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) A promoção do diálogo social aos 
níveis nacional, regional ou local, em que 
participem os operadores do setor da 
pesca de captura e outras partes 
interessadas pertinentes.

Or. es

Justificação

O objetivo da alteração é incluir entre os beneficiários aos pescadores que utilizam armações 
e outros segmentos do setor da pesca, como os embaladores e os reparadores de redes, cuja 
atividade fica excluída da definição de pescadores.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

O objetivo da alteração é incluir entre os beneficiários aos pescadores que utilizam armações 
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e outros segmentos do setor da pesca, como os embaladores e os reparadores de redes, cuja 
atividade fica excluída da definição de pescadores.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A criação de empresas, incluindo em
setores distintos do setor da pesca;

Or. es

Justificação

Não se entende por que razão a diversificação e a criação de emprego tem forçosamente de 
se realizar fora do setor da pesca. As atividades de pesca podem também contribuir para 
esses objetivos.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

A diversificação e criação de emprego deveriam concentrar-se em todos os navios de pesca 
europeus sem distinção, sobretudo num período de forte crise económica como o atual.
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A compra de navios por parte de 
jovens empresários.

Or. es

Justificação

A proposta da Comissão Europeia não contém nenhuma medida para o fomento da 
renovação geracional no setor da pesca. É necessário, no entanto, favorecer a criação de 
emprego entre os jovens.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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

O apoio previsto no n.º 1, alínea a), é 
concedido aos operadores do setor da 
pesca de captura que:

Or. es

Justificação

A diversificação e criação de emprego devem concentrar-se em todo o setor da pesca. A 
terminologia utilizada pela proposta não é suficientemente esclarecedora.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O montante da assistência financeira 
concedida ao abrigo do n.º 1, alínea a), não 
pode exceder 50 % do orçamento previsto 
no plano empresarial para cada operação

6. O montante da assistência financeira 
concedida ao abrigo do n.º 1, alínea a), não 
pode exceder 50 % do orçamento previsto 
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nem o montante máximo de 50 000 EUR 
por operação.

no plano empresarial para cada operação.

Or. es

Justificação

O montante máximo de 50.000 € é arbitrário, podendo causar a perda de oportunidades de 
investimento.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 33 – título

Texto da Comissão Alteração

Saúde e segurança a bordo Saúde e segurança no trabalho

Or. es

Justificação

As ajudas previstas devem beneficiar todos os pescadores, incluindo os pescadores a pé, os 
utilizadores de armações e os auxiliares da pesca.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A fim de melhorar as condições de 
trabalho dos operadores do setor da pesca 
de captura, o FEAMP pode apoiar 
investimentos a bordo ou em equipamentos 
individuais destinados a melhorar a 
segurança, as condições de trabalho, a 
higiene, a qualidade dos produtos, a 
eficiência energética e a seletividade,
desde que não contribuam para aumentar 
a capacidade de pesca.

Or. es
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Justificação

As ajudas previstas devem beneficiar todos os pescadores, incluindo os pescadores a pé, os 
utilizadores de armações e os auxiliares da pesca. É necessário, por conseguinte, precisar os 
âmbitos que podem ser cobertos pelos investimentos para a melhoria da saúde e da 
segurança no trabalho.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O apoio é concedido aos operadores do 
setor da pesca de captura e aos
proprietários de navios de pesca ou de 
artes de pesca.

Or. es

Justificação

As ajudas destinadas a melhorar a saúde e a segurança no trabalho devem beneficiar todos 
os operadores do setor da pesca de captura, incluindo os pescadores a pé, os utilizadores de 
armações e os auxiliares da pesca, bem como os proprietários de navios ou de artes de pesca.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

suprimido

Or. es
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Justificação

Estas novas restrições propostas pela Comissão relativas à frequência das ajudas destinadas 
à melhoria da saúde e da segurança entravam a consecução dos objetivos visados neste 
artigo. A relatora opõe-se a essas limitações, dado ser impossível saber de antemão qual será 
o número de investimentos necessários.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 150.º, a fim de identificar os tipos 
de operações elegíveis ao abrigo do n.º 1.

4. As operações elegíveis serão incluídas 
no programa operacional e nos critérios 
de seleção.

Or. es

Justificação

Não deveria ser da competência da Comissão determinar, por via de atos delegados, os tipos 
de operação elegíveis.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A cessação definitiva das atividades 
de pesca dos navios;

Or. es

Justificação

As ajudas à cessação definitiva das atividades contribuíram no passado para reestruturar o 
setor, sendo também necessário proceder no futuro a novas adaptações da capacidade de 
pesca europeia com vista à conservação dos recursos.
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) A cessação temporária das 
atividades de pesca de proprietários de 
navios de pesca e de pescadores.

Or. es

Justificação

As ajudas à cessação temporária da atividade são necessárias para reduzir o custo social das 
reduções drásticas da capacidade de pesca.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A cessação definitiva da atividade do 
navio de pesca só poderá ser levada a 
cabo por via do seu desmantelamento ou 
da sua reconversão sob pavilhão de um 
Estado-Membro, acompanhada do seu 
registo na União para atividades não 
relacionadas com a pesca.

Or. es

Justificação

As ajudas à cessação definitiva da atividade contribuíram para reestruturar o setor, 
reduzindo o custo social dos cortes drásticos da capacidade de pesca destinados a melhorar 
a conservação dos recursos. É necessário, por isso, manter esse tipo de ajudas, 
independentemente de ser ou não criado um regime de direitos de pesca transferíveis.
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Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A cessação definitiva da atividade do 
navio implica a retirada definitiva da 
capacidade de pesca do navio em questão 
e, se for caso disso, da licença de pesca.

Or. es

Justificação

As ajudas à cessação definitiva contribuíram no passado para reestruturar o setor, sendo 
necessário proceder no futuro a novas adaptações da capacidade de pesca europeia, pelo que 
seria conveniente manter estes apoios.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. A cessação temporária da atividade 
de pesca só poderá ser processada no 
quadro de uma medida técnica adotada 
em conformidade com as alíneas d) e e) 
do artigo 8.º do [regulamento relativo à 
PCP]

Or. es

Justificação

As ajudas à cessação definitiva e temporária contribuíram para reestruturar o setor, 
reduzindo o custo social das medidas de conservação dos recursos haliêuticos.
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. A cessação definitiva da atividade 
dos navios de pesca só poderá ser adotada 
no quadro de uma medida de conservação 
prevista na alínea c) do artigo 7.º do 
[regulamento relativo à PCP].

Or. es

Justificação

As cessações definitivas e temporárias contribuíram para reestruturar o setor, reduzindo o 
custo social das medidas de conservação dos recursos haliêuticos.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artículo 35.º-A
Ajudas à aplicação das medidas de gestão 

da capacidade de pesca
1. A fim de assegurar uma execução 
eficiente da gestão da capacidade de pesca 
prevista no artigo 34.º do [regulamento 
relativo à política comum das pescas], o 
FEAMP pode apoiar:
a) A cessação definitiva das atividades de 
pesca dos navios;
b) A cessação temporária das atividades 
de pesca dos proprietários dos navios de 
pesca e dos pescadores, sempre que esta 
seja necessária para alcançar os objetivos 
de cessação definitiva previstos.
2. As ajudas previstas no nº 1 serão 
integradas em planos de desmantelamento 
que serão aprovados pela autoridade de 
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gestão do FEAMP.

Or. es

Justificação

A gestão da capacidade de pesca requer sólidas medidas de apoio estrutural para garantir a 
sua eficácia em todos os tipos de pescarias e regiões. As ajudas à cessação da atividade 
devem manter-se, independentemente da criação ou não de um regime de direitos de pesca 
transferíveis na União Europeia, já que a sua incidência na redução da capacidade de pesca 
tardaria a fazer-se sentir e não abrangeria, de qualquer forma, todas as frotas. É necessário, 
além disso, manter as ajudas à cessação da atividade para fazer face a situações críticas, 
como a resolução de acordos com países terceiros.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 35-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-B
Ajuda aos pescadores afetados por 

medidas de cessação definitiva do navio 
de pesca

A fim de prestar apoio aos pescadores que 
perdem o seu emprego em virtude da 
cessação definitiva do navio onde 
exerciam a sua atividade, o FEAMP pode 
conceder compensações socioeconómicas 
destinadas:
a) à saída antecipada do setor das pescas, 
nomeadamente graças à reforma
antecipada;
b) à compensação não renovável dos 
pescadores que tenham trabalhado a 
bordo de um navio pelo menos doze 
meses.  Esta compensação é reembolsada 
pro rata temporis sempre que o 
beneficiário regresse à profissão de 
pescador num prazo inferior a um ano 
após tê-la recebido.

Or. es
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Justificação

Devem ser estabelecidas medidas de apoio socioeconómico para ajudar os pescadores 
afetados por cessações definitivas da atividade. A relatora não partilha dos argumentos da 
Comissão a favor da supressão destas ajudas, cujo custo social seria demasiado elevado 
importante.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de reduzir o impacto da pesca no 
meio marinho, incentivar a eliminação das 
devoluções e facilitar a transição para uma 
exploração dos recursos biológicos 
marinhos vivos que restabeleça e mantenha 
as populações das espécies exploradas
acima de níveis que possam produzir o
rendimento máximo sustentável, o FEAMP 
pode apoiar investimentos em equipamento 
que:

1. A fim de reduzir o impacto da pesca no 
meio marinho, incentivar a redução das 
devoluções e facilitar a transição para uma 
exploração dos recursos biológicos 
marinhos vivos que restabeleça e mantenha 
as populações das espécies exploradas em
níveis que se aproximem do rendimento 
máximo sustentável, o FEAMP pode 
apoiar investimentos em equipamento que:

Or. es

Justificação

A PCP deve fixar objetivos realistas de conservação dos recursos da pesca.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não pode ser concedido apoio mais de 
uma vez durante o período de 
programação para o mesmo navio de 
pesca da União e para o mesmo tipo de 
equipamento.

suprimido

Or. es
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Justificação

Esta restrição proposta pela Comissão poria em causa o êxito das medidas destinadas a 
limitar o impacto da pesca no meio marinho. Poderiam ser necessários vários investimentos 
num mesmo navio, sendo, por conseguinte, incompreensível esta nova limitação que a 
Comissão propõe no presente regulamento.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio só pode ser concedido se puder 
ser demonstrado que a arte de pesca ou 
outro equipamento a que se refere o n.º 1
permite uma melhor seleção por tamanho 
ou tem menor impacto em espécies não 
alvo do que as artes de pesca
normalizadas ou outros equipamentos 
autorizados pela legislação da União ou 
pela legislação nacional pertinente dos 
Estados-Membros adotada no contexto da 
regionalização em conformidade com o 
[regulamento sobre a política comum das 
pescas].

3. O apoio só pode ser concedido se puder 
ser demonstrado que a arte de pesca ou 
outro equipamento a que se refere o n.º 1
limitam os efeitos físicos e biológicos das 
atividades de pesca.

Or. es

Justificação

A proposta da Comissão restringe demasiado o alcance da ajuda.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Organizações de pescadores 
reconhecidas pelo Estado-Membro.

(c) Operadores do setor da pesca de 
captura proprietários das artes de pesca a 
substituir e que tenham efetuado a 
atividade de pesca durante, pelo menos, 
60 dias nos dois anos anteriores à data de 
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apresentação do pedido;

Or. es

Justificação

É necessário que a ajuda abranja todos os profissionais da pesca de captura.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
Ajuda destinada a minorar os efeitos de 

acontecimentos excecionais
A fim de melhorar a situação económica 
decorrente de um acontecimento 
excecional que impeça o normal 
desenvolvimento da atividade de pesca, o 
FEAMP pode conceder ajudas à cessação 
temporária das atividades de pesca, 
destinadas aos proprietários de navios de 
pesca e aos pescadores. Não será 
considerada como sendo resultante de 
circunstâncias excecionais qualquer 
situação causada por medidas de 
conservação dos recursos haliêuticos.

Or. es

Justificação

A par das medidas de conservação dos recursos da pesca, o regulamento do FEAMP deve 
dispor de um instrumento destinado a fazer face a circunstâncias extraordinárias, como 
catástrofes naturais ou poluições em massa do meio marinho para paliar temporariamente a 
situação dos proprietários dos navios e auxiliar os pescadores afetados.
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Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de contribuir para a eliminação
das devoluções e das capturas acessórias e 
facilitar a transição para uma exploração 
dos recursos biológicos marinhos vivos que 
restabeleça e mantenha as populações das 
espécies exploradas acima de níveis que
possam produzir o rendimento máximo 
sustentável, o FEAMP pode apoiar projetos 
destinados a obter ou introduzir novos 
conhecimentos técnicos ou organizacionais 
que reduzam os impactos das atividades de 
pesca no ambiente ou permitam uma 
utilização mais sustentável dos recursos 
biológicos marinhos.

1. A fim de contribuir para a redução das 
devoluções e das capturas acessórias e 
facilitar a transição para uma exploração 
dos recursos biológicos marinhos vivos que 
restabeleça e mantenha as populações das 
espécies exploradas em níveis próximos do
rendimento máximo sustentável, o FEAMP 
pode apoiar projetos destinados a obter ou 
introduzir novos conhecimentos técnicos 
ou organizacionais que reduzam os 
impactos das atividades de pesca no 
ambiente ou permitam uma utilização mais 
sustentável dos recursos biológicos 
marinhos.

Or. es

Justificação

É necessário fixar objetivos realistas.

Alteração 55

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 é concedido exclusivamente aos
proprietários de navios de pesca.

Or. es
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Justificação

As restrições propostas pela Comissão são suscetíveis de reduzir o alcance dos objetivos 
prosseguidos para combater as alterações climáticas. As ajudas aos motores são necessárias 
para melhorar a eficácia energética. Não se justifica minimamente a sua eliminação. Por 
outro lado, a alteração mantém a possibilidade de se proceder, se necessário, a vários 
investimentos num mesmo período de programação.

Alteração 56

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. es

Justificação

As restrições propostas pela Comissão são suscetíveis de reduzir o alcance dos objetivos 
prosseguidos. Convém prever a possibilidade de efetuar, se necessário, vários investimentos 
num mesmo período de programação.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 41 – título

Texto da Comissão Alteração

Portos de pesca, locais de desembarque e
abrigos

Portos de pesca, locais de desembarque, 
abrigos e lotas

Or. es

Justificação

O regulamento deveria contemplar a possibilidade de melhorar as infraestruturas das lotas 
que se encontram num estado obsoleto.
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Alteração 58

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. 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,
otimizar o abastecimento de combustível, 
água, gelo e eletricidade, otimizar o 
armazenamento e leilão de produtos da 
pesca e levar a cabo uma gestão 
informatizada das atividades da pesca, o
FEAMP pode apoiar investimentos que 
melhorem as infraestruturas dos portos de 
pesca, os locais de desembarque e as lotas, 
incluindo os investimentos em instalações 
de recolha de detritos e lixo marinho.

Or. es

Justificação

Convém alargar os objetivos das ajudas destinadas a melhorar as infraestruturas. O 
regulamento deveria contemplar a possibilidade de melhorar as infraestruturas das lotas que 
se encontram num estado obsoleto.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio não pode cobrir a construção de 
novos portos, novos locais de desembarque
nem novas lotas.

4. O apoio não pode cobrir a construção de 
novos portos ou novos locais de 
desembarque.

Or. es

Justificação

Não deveriam ser excluídas as ajudas à construção de novas lotas, pois é necessário 



PE494.699v01-00 38/52 PA\911407PT.doc

PT

substituir as que ficaram obsoletas.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A diversificação do rendimento das 
empresas aquícolas através do 
desenvolvimento de atividades 
complementares não aquícolas.

(c) A diversificação do rendimento das 
empresas aquícolas através do 
desenvolvimento de atividades 
complementares distintas da atividade 
aquícola de base.

Or. es

Justificação

Uma solução empresarial para explorações aquícolas é a diversificação para atividades 
complementares, não vinculadas à atividade de base, no âmbito do ambiente ou do turismo.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio ao abrigo do n.º 1, alínea c), só 
pode ser concedido a empresas aquícolas
se as atividades complementares não 
aquícolas estiverem relacionadas com as 
atividades aquícolas de base da empresa, 
como o turismo de pesca, os serviços 
ambientais ligados à aquicultura ou as 
atividades pedagógicas em torno da 
aquicultura.

2. O apoio ao abrigo do n.º 1, alínea c), só 
pode ser concedido a empresas aquícolas
para as atividades complementares da 
atividade aquícola de base da empresa, 
como o turismo de pesca, os serviços 
ambientais ligados à aquicultura ou as 
atividades pedagógicas em torno da 
aquicultura.

Or. es

Justificação

Uma solução empresarial para explorações aquícolas é a diversificação para atividades 
complementares, não vinculadas à atividade de base, no âmbito do ambiente ou do turismo.
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Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A promoção da igualdade de 
oportunidades, especialmente no tocante à 
igualdade de género e à integração de 
pessoas portadoras de deficiência.

Or. es

Justificação

A relatora propõe alargar as medidas de consultoria à promoção da igualdade de 
oportunidades no setor aquícola.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) A melhoria das condições de 
trabalho, incluindo a conciliação do 
trabalho com a vida familiar

Or. es

Justificação

A melhoria das condições laborais deveria ser incluída entre as medidas de consultoria às 
empresas aquícolas.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), só 
pode ser concedido a organismos de direito 
público selecionados para criar os serviços 

3. O apoio previsto no n.º 1, alínea a), só 
pode ser concedido a organismos de direito 
público selecionados para criar os serviços 
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de aconselhamento às explorações. O apoio 
previsto no n.º 1, alínea b), só pode ser 
concedido a PME ou organizações de 
produtores do setor aquícola.

de aconselhamento às explorações. O apoio 
previsto no n.º 1, alínea b), só pode ser 
concedido a PME do setor aquícola ou a 
organizações ou associações de 
produtores.

Or. es

Justificação

A relatora propõe estender às associações de produtores as ajudas para a prestação de 
serviços de consultoria de caráter técnico, científico, jurídico ou económico.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio referido no n.º 1, alínea a), não 
é concedido a empresas aquícolas de 
grande dimensão.

suprimido

Or. es

Justificação

É necessário ter em consideração o papel que podem desempenhar as grandes empresas em 
matéria de inovação. As grandes empresas são as únicas com capacidade para realizar um 
trabalho relevante nesse âmbito. Não se justifica, por conseguinte, a limitação proposta pela 
Comissão.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Formas de aquicultura extensiva que 
prevejam a conservação e o melhoramento 
do ambiente e da biodiversidade, assim 
como a gestão da paisagem e das 
características tradicionais das zonas 
aquícolas.

(c) Formas de aquicultura destinadas à
conservação e melhoramento do ambiente 
e da biodiversidade, assim como a gestão 
da paisagem e das características 
tradicionais das zonas aquícolas.
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Or. es

Justificação

A aquicultura extensiva não é particularmente mais respeitadora do ambiente do que outras 
formas de aquicultura.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A constituição e o funcionamento 
dos agrupamentos de defesa sanitária no 
setor aquícola

Or. es

Justificação

Os agrupamentos de defesa sanitária funcionam de forma muito eficiente nas explorações de 
gado. A relatora propõe que se incentive o trabalho desses agrupamentos no setor aquícola, 
único âmbito da produção animal em que não são concedidas ajudas comunitárias.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Despesas decorrentes da remoção e 
eliminação dos animais mortos na 
exploração, quer por causas naturais, 
quer devido a acidente na exploração, 
quer quando, na sequência de uma 
decisão administrativa por motivos 
zoossanitários, o explorador deve abater e 
enterrar os animais na sua própria 
exploração.

Or. es
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Justificação

As despesas que devem suportar as explorações pela remoção e destruição de animais mortos 
são muito elevadas. A relatora propõe que estas sejam incluídas nas medidas cobertas pelos 
seguros subvencionados pelo FEAMP.

Alteração 69

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

O termo "significativa" é ambíguo quando se trata do grau de representatividade dos 
profissionais da pesca e da aquicultura dentro dos denominados grupos de ação local do 
setor da pesca (GALP).

Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Não há razão para privilegiar, para a diversificação das atividades económicas, os outros 
setores marítimos. O setor da pesca pode oferecer oportunidades que não seria razoável 
ignorar.
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Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio prestado pode incluir medidas 
previstas nos capítulos I e II do presente 
título, desde que a sua gestão ao nível local 
seja claramente fundamentada. Nos casos 
em que seja concedido apoio a operações 
correspondentes a estas medidas, são 
aplicáveis as condições pertinentes e as 
tabelas de contribuições por operação 
previstas nos capítulos I e II do presente 
título.

2. O apoio prestado pode incluir medidas 
previstas nos capítulos I e II e IV do 
presente título, desde que a sua gestão ao 
nível local seja claramente fundamentada. 
Nos casos em que seja concedido apoio a 
operações correspondentes a estas medidas, 
são aplicáveis as condições pertinentes e as 
tabelas de contribuições por operação 
previstas nos capítulos I e II e IV do 
presente título.

Or. es

Justificação

No lançamento de estratégias de desenvolvimento local, é conveniente acrescentar a 
comercialização e a transformação devido ao importante papel que desempenham na criação 
de emprego.

Alteração 72

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

Texto da Comissão Alteração

(c) A assistência financeira anual não pode 
exceder as seguintes percentagens do 
valor anual médio da produção 
comercializada em primeira venda dos 
membros da organização de produtores no 
período 2009-2011. Se alguns membros da 
organização de produtores não tiverem 
comercializado produção no período 2009-
2011, é tomado em consideração o valor 
anual médio da produção comercializada 
nos primeiros três anos de produção desses 
membros:

(c) A assistência financeira anual não pode 
exceder 2% do valor anual médio da 
produção comercializada em primeira 
venda dos membros da organização de 
produtores no período 2009-2011. Se 
alguns membros da organização de 
produtores não tiverem comercializado 
produção no período 2009-2011, é tomado 
em consideração o valor anual médio da 
produção comercializada nos primeiros três 
anos de produção desses membros:

– 1 % em 2014
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– 0,8 % em 2015
– 0,6 % em 2016
– 0,4 % em 2017
– 0,2 % em 2018.

Or. es

Justificação

As ajudas à armazenagem são as únicas medidas de estabilização dos mercados cuja 
manutenção a Comissão propõe no próximo período de programação. É necessário manter 
este instrumento para fazer face às flutuações do mercado.

Alteração 73

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. es

Justificação

As ajudas à armazenagem são as únicas medidas de estabilização dos mercados cuja 
manutenção a Comissão propõe no próximo período de programação. É necessário manter 
este instrumento para fazer face às flutuações do mercado.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 70-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 70.º-A
Indemnização compensatória aos 

produtores de atum
1. O FEAMP pode apoiar a indemnização 
das organizações de produtores quando 
uma queda dos preços de importação de 
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atum destinado à indústria de conserva 
ponha em risco o nível de vida dos 
produtores da União.
2. A ajuda só será concedida nas 
condições previstas no [regulamento que 
estabelece a organização comum do 
mercado dos produtos da pesca e da 
aquicultura].

Or. es

Justificação

A relatora defende a manutenção das indemnizações compensatórias que recebem atualmente
os produtores de atum como contrapartida pela suspensão total e permanente dos direitos 
aduaneiros dos tunídeos inteiros provenientes de países terceiros e com destino à indústria de 
transformação. É evidente que os produtores da União ficariam numa situação de clara 
desvantagem se as indemnizações fossem suprimidas.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) a comercialização direta de produtos 
da pesca por pescadores da pequena pesca 
costeira;

(iii) a comercialização direta de produtos 
da pesca por pescadores da pequena pesca 
costeira e da pesca a pé;

Or. es

Justificação

A apanha de marisco não deve ficar excluída das ajudas à promoção.

Alteração 76

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Campanhas de comunicação.

Or. es
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Justificação

O lançamento de campanhas de comunicação contribuiria para melhorar a comercialização 
dos produtos da pesca e da aquicultura. A relatora propõe, por isso, inclui-las dentro das 
medidas elegíveis.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) Organização e participação em 
feiras e manifestações comerciais do 
setor.

Or. es

Justificação

A proposta da Comissão deveria ser completada através da inclusão de ações que a relatora 
considera necessárias para reforçar a comercialização dos produtos da pesca e da 
aquicultura.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea f-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-C) Inovação nas empresas.

Or. es

Justificação

A proposta da Comissão deveria ser completada através da inclusão de ações que a relatora 
considera necessárias para reforçar a comercialização dos produtos da pesca e da 
aquicultura.
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Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea f-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-D) Formação, especialmente no 
domínio da inovação.

Or. es

Justificação

A proposta da Comissão deveria ser completada através da inclusão de ações que a relatora 
considera necessárias para reforçar a comercialização dos produtos da pesca e da 
aquicultura.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea f-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-E) Procura de novos mercados.

Or. es

Justificação

Justificação idêntica às anteriores.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1 – alínea f-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-F) Apoio à colocação no mercado e 
promoção dos produtos de proximidade e 
sazonais.

Or. es
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Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) À melhoria da competitividade e 
viabilidade económica das empresas;

Or. es

Justificação

O setor da transformação é muito importante para garantir a viabilidade económica do setor 
da pesca e para a manutenção e criação de emprego. É necessário melhorar a proposta da 
Comissão alargando o leque das ajudas previstas no FEAMP.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) À melhoria das condições de 
trabalho, higiene e saúde pública e à
melhoria da qualidade;

Or. es

Justificação

O setor da transformação é muito importante para garantir a viabilidade económica do setor 
da pesca e para a manutenção e criação de emprego. É necessário melhorar a proposta da 
Comissão alargando o leque das ajudas previstas no FEAMP.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C)Ao aumento da capacidade de 
produção quando existam boas 
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perspetivas de mercado;

Or. es

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1 – alínea d-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-D) À inovação e investigação em 
empresas e organizações setoriais;

Or. es

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1 – alínea d-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-E) À formação dos trabalhadores no 
domínio da inovação;

Or. es

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1 – alínea d-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-F) A medidas sociais destinadas aos 
trabalhadores;

Or. es
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Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1 – alínea d-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-G) A medidas destinadas a facilitar o 
diálogo e a cooperação entre as partes 
interessadas.

Or. es

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 96 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para além das regras gerais do artigo 
72.º do [Regulamento (UE) n.º [...] que 
estabelece disposições comuns], e na 
sequência da decisão da Comissão que 
aprova o programa operacional, a 
Comissão paga um montante a título de 
pré-financiamento inicial para todo o 
período de programação. Esse montante 
representa 4 % da contribuição do 
orçamento da União para o programa 
operacional em causa. Tal montante pode 
ser dividido em duas frações, em função da 
disponibilidade do orçamento.

1. Para além das regras gerais do artigo 
72.º do [Regulamento (UE) n.º [...] que 
estabelece disposições comuns], e na 
sequência da decisão da Comissão que 
aprova o programa operacional, a 
Comissão paga um montante a título de 
pré-financiamento inicial para todo o 
período de programação. Esse montante 
representa 7 % da contribuição do 
orçamento da União para o programa 
operacional em causa. Tal montante pode 
ser dividido em duas frações, em função da 
disponibilidade do orçamento.

Or. es

Justificação

Num momento de crise financeira como o atual, não se deve reduzir a taxa de pré-
financiamento comunitário do programa operacional..
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Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do artigo 55.°, n.º 7, do 
[Regulamento (UE) n.º [...] que estabelece 
disposições comuns], as despesas que se 
tornem elegíveis devido a uma alteração do 
programa em conformidade com o artigo 
22.º, n.º 2, são elegíveis unicamente a partir
de 1 de janeiro do ano seguinte ao da 
apresentação da alteração.

3. Em derrogação do artigo 55.°, n.º 7, do 
[Regulamento (UE) n.º [...] que estabelece 
disposições comuns], as despesas que se 
tornem elegíveis devido a uma alteração do 
programa em conformidade com o artigo 
22.º, n.º 2, são elegíveis unicamente a partir
do momento da apresentação da alteração.

Or. es

Justificação

Quando uma autoridade de gestão apresenta uma alteração ao programa, o objetivo é, na 
maioria dos casos, corrigir ou ajustar uma intervenção a novas circunstâncias; a sua 
aplicação deve produzir efeitos a partir do preciso momento em que é apresentada, como é o 
caso dos programas financiados pelo FEP.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – último parágrafo

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão exerce a delegação de 
poderes no pleno respeito do princípio da 
proporcionalidade e tendo em conta o risco 
de o incumprimento das regras da PCP 
constituir uma ameaça grave para uma 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos vivos, que restabeleça 
e mantenha as populações das espécies 
exploradas acima de níveis que possam 
produzir o rendimento máximo sustentável
(MSY), para a sustentabilidade das 
unidades populacionais em causa e para a 
conservação do meio marinho.

1. A Comissão exerce a delegação de 
poderes no pleno respeito do princípio da 
proporcionalidade e tendo em conta o risco 
de o incumprimento das regras da PCP 
constituir uma ameaça grave para uma 
exploração sustentável dos recursos 
biológicos marinhos vivos, que restabeleça 
e mantenha as populações das espécies 
exploradas em níveis próximos do
rendimento máximo sustentável (MSY), 
para a sustentabilidade das unidades 
populacionais em causa e para a 
conservação do meio marinho.

Or. es
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Alteração 92

Proposta de regulamento
Anexo III – título

Texto da Comissão Alteração

Condições ex ante gerais suprimido

Or. es

Justificação

A Comissão deveria examinar mais atentivamente as condições ex ante a fim de manter, de 
preferência, apenas as relativas à melhoria da eficácia do fundo.


