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27.3.2019 A8-0176/288

Alteração 288
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Enquanto interveniente mundial nos 
oceanos e quinto produtor mundial de 
produtos do mar, a União tem uma forte 
responsabilidade na proteção, conservação 
e utilização sustentável dos oceanos e seus 
recursos. A preservação dos mares e 
oceanos é, efetivamente, vital para uma 
população mundial em rápido crescimento. 
É também de interesse socioeconómico 
para a União: uma economia azul 
sustentável estimula o investimento, o 
emprego e o crescimento, fomenta a 
investigação e a inovação e contribui para a 
segurança energética graças à energia 
oceânica. Além disso, a segurança dos 
mares e oceanos é essencial para a 
eficiência do controlo das fronteiras e para 
a luta global contra a criminalidade 
marítima, dando assim resposta às 
preocupações dos cidadãos em matéria de 
segurança.

(2) Enquanto interveniente mundial nos 
oceanos, maior espaço marítimo mundial 
graças às regiões ultraperiféricas e aos 
países e territórios ultramarinos, e quinto 
produtor mundial de produtos do mar, a 
União tem uma forte responsabilidade na 
proteção, conservação e utilização 
sustentável dos oceanos e seus recursos. A 
preservação dos mares e oceanos é, 
efetivamente, vital para uma população 
mundial em rápido crescimento. É também 
de interesse socioeconómico para a União: 
uma economia azul sustentável estimula o 
investimento, o emprego e o crescimento, 
fomenta a investigação e a inovação e 
contribui para a segurança energética 
graças à energia oceânica. Além disso, a 
segurança dos mares e oceanos é essencial 
para a eficiência do controlo das fronteiras 
e para a luta global contra a criminalidade 
marítima, a pesca INN e a poluição dos 
oceanos, dando assim resposta às 
preocupações dos cidadãos em matéria de 
segurança.
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27.3.2019 A8-0176/289

Alteração 289
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O FEAMP pós-2020 deverá basear-
se numa arquitetura simplificada, sem 
predefinir medidas nem regras de 
elegibilidade pormenorizadas ao nível da 
União de forma demasiado prescritiva. Em 
vez disso, deverão ser descritos domínios 
de apoio amplos no âmbito de cada 
prioridade. Os Estados-Membros deverão, 
por conseguinte, elaborar os respetivos 
programas, neles indicando os meios mais 
adequados para a concretização das 
prioridades. No âmbito das regras definidas 
no presente regulamento e no Regulamento 
(UE) [regulamento que estabelece 
disposições comuns], poder-se-ia apoiar 
diversas medidas, identificadas pelos 
Estados-Membros nesses programas, desde 
que sejam abrangidas pelos domínios de 
intervenção identificados no presente 
regulamento. É, porém, necessário 
estabelecer uma lista de operações 
inelegíveis, de modo a evitar impactos 
negativos para a conservação das pescas, 
por exemplo uma proibição geral dos 
investimentos destinados a aumentar a 
capacidade de pesca. Além disso, os 
investimentos e as compensações para a 
frota deverão ser estritamente subordinados 
à sua compatibilidade com os objetivos de 
conservação da PCP.

(11) O FEAMP pós-2020 deverá basear-
se numa arquitetura simplificada, sem 
predefinir medidas nem regras de 
elegibilidade pormenorizadas ao nível da 
União de forma demasiado prescritiva. Em 
vez disso, deverão ser descritos domínios 
de apoio amplos no âmbito de cada 
prioridade. Os Estados-Membros deverão, 
por conseguinte, elaborar os respetivos 
programas, neles indicando os meios mais 
adequados para a concretização das 
prioridades. No âmbito das regras definidas 
no presente regulamento e no Regulamento 
(UE) [regulamento que estabelece 
disposições comuns], poder-se-ia apoiar 
diversas medidas, identificadas pelos 
Estados-Membros nesses programas, desde 
que sejam abrangidas pelas prioridades 
identificadas no presente regulamento. É, 
porém, necessário estabelecer uma lista de 
operações inelegíveis, de modo a evitar 
impactos negativos para a conservação das 
pescas, por exemplo uma proibição geral 
dos investimentos destinados a aumentar a 
capacidade de pesca e das práticas de 
pesca nocivas para os oceanos. Além 
disso, os investimentos e as compensações 
para a frota deverão ser estritamente 
subordinados à sua compatibilidade com os 
objetivos de conservação da PCP.
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27.3.2019 A8-0176/290

Alteração 290
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) No quadro da gestão partilhada, o 
FEAMP deverá poder apoiar a proteção e 
restauração da biodiversidade e dos 
ecossistemas marinhos e costeiros. Para o 
efeito, deverá ser disponibilizado apoio 
para compensar a remoção do mar, pelos 
pescadores, de artes de pesca perdidas e de 
lixo marinho, e para investimentos 
destinados a criar nos portos instalações 
adequadas onde colocar essas artes de 
pesca perdidas e lixo marinho. Deverá 
ainda ser disponibilizado apoio para ações 
destinadas a obter ou manter um bom 
estado ambiental no meio marinho, como 
referido na Diretiva 2008/56/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
(«Diretiva-Quadro Estratégia Marinha»)11, 
para a execução das medidas de proteção 
espacial estabelecidas nos termos dessa 
diretiva e, de acordo com os quadros de 
ação prioritária estabelecidos nos termos da 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho 
(«Diretiva Habitats»)12, para a gestão, a 
restauração e o acompanhamento de zonas 
NATURA 2000 e para a proteção das 
espécies ao abrigo da Diretiva 92/43/CEE e 
da Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho («Diretiva 
Aves»)13. No quadro da gestão direta, o 
FEAMP deverá apoiar a promoção de 

(30) No quadro da gestão partilhada, 25 
% do FEAMP deverão apoiar a proteção e 
restauração da biodiversidade e dos 
ecossistemas marinhos e costeiros. Para o 
efeito, deverá ser disponibilizado apoio 
para compensar a remoção do mar, pelos 
pescadores, de artes de pesca perdidas e de 
lixo marinho, nomeadamente o plástico, e 
para investimentos destinados a criar nos 
portos instalações adequadas onde colocar 
e armazenar essas artes de pesca perdidas 
e lixo marinho recolhido. Deverá ainda ser 
disponibilizado apoio para ações 
destinadas a obter ou manter um bom 
estado ambiental no meio marinho, como 
referido na Diretiva 2008/56/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
(«Diretiva-Quadro Estratégia Marinha»)11, 
para a execução das medidas de proteção 
espacial estabelecidas nos termos dessa 
diretiva e, de acordo com os quadros de 
ação prioritária estabelecidos nos termos da 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho 
(«Diretiva Habitats»)12, para a gestão, a 
restauração e o acompanhamento de zonas 
NATURA 2000 e para a proteção das 
espécies ao abrigo da Diretiva 92/43/CEE e 
da Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho («Diretiva 
Aves»)13 e a Diretiva 200/60/CE do 
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mares limpos e sãos e a aplicação da 
estratégia europeia para os plásticos na 
economia circular, elaborada na 
Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, de 16 de janeiro de 201614, 
em consonância com o objetivo de obter ou 
manter um bom estado ambiental no meio 
marinho.

Parlamento Europeu e do Conselho13a, 
bem como as normas da União relativas 
às águas residuais urbanas, e também a 
construção, instalação, modernização e 
preparação e avaliação científica de 
instalações estáticas ou móveis destinadas 
a proteger e a melhorar a fauna e a flora 
nas regiões ultraperiféricas. No quadro da 
gestão direta, o FEAMP deverá apoiar a 
promoção de mares limpos e sãos e a 
aplicação da estratégia europeia para os 
plásticos na economia circular, elaborada 
na Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, de 16 de janeiro de 
201614, em consonância com o objetivo de 
obter ou manter um bom estado ambiental 
no meio marinho.

____________________________ ___
11. 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 (JO L 164 de 25.6.2008, p. 
19). 

11. 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 (JO L 164 de 25.6.2008, p. 
19). 

12. 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 (JO L 206 de 
22.7.1992, p. 7).

12. 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 (JO L 206 de 
22.7.1992, p. 7).

13. Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens (JO L 20 
de 26.1.2010, p. 7).

13. Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens (JO L 20 
de 26.1.2010, p. 7).

14. COM(2018)0028 14. COM(2018)0028

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/291

Alteração 291
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Fomentar pescas sustentáveis e a 
conservação dos recursos biológicos 
marinhos;

(1) Fomentar pescas sustentáveis, a 
proteção, a restauração e a conservação 
dos recursos biológicos marinhos;

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/292

Alteração 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do FEAMP para o período 2021-
2027 é de 6 140 000 000 EUR, a preços 
correntes.

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do FEAMP para o período 2021-
2027 deve ser idêntico ao do período 
2014-2020, nomeadamente 6 867 000 000 
EUR a preços constantes de 2018 (ou seja, 
7 739 000 000 EUR a preços correntes). 
Pelo menos 25 % deste enquadramento 
devem ser atribuídos à prioridade 1, 
definida no artigo 4.º, primeiro parágrafo, 
ponto 1, do presente regulamento.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/293

Alteração 293
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 131 000 000 EUR para a 
Guadalupe, a Guiana Francesa, a 
Martinica, Maiote, a Reunião e São 
Martinho.

(c) 172 900 000 EUR para a 
Guadalupe, a Guiana Francesa, a 
Martinica, Maiote, a Reunião e São 
Martinho.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/294

Alteração 294
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) A contribuição do programa para 
a luta contra a pesca INN.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/295

Alteração 295
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para os produtos da pesca e da 
aquicultura enumerados no Anexo I do 
TFUE, aos quais se aplicam os artigos 
107.º, 108.º e 109.º do TFUE, a Comissão 
pode autorizar, nos termos do artigo 108.º 
do TFUE, auxílios ao funcionamento nas 
regiões ultraperiféricas referidas no 
artigo 349.º do TFUE nos setores da 
produção, da transformação e da 
comercialização dos produtos da pesca e 
da aquicultura, a fim de atenuar os 
condicionalismos específicos dessas 
regiões, decorrentes do seu isolamento, 
insularidade e ultraperifericidade.
Os Estados-Membros podem conceder um 
financiamento suplementar para a 
execução dos planos de compensação 
referidos no artigo 21.º. Nesses casos, os 
Estados-Membros notificam a Comissão 
dos auxílios estatais que a Comissão pode 
aprovar, nos termos do presente 
regulamento, no âmbito desses planos. Os 
auxílios estatais assim notificados são 
considerados notificados na aceção do 
artigo 108.º, n.º 3, primeira frase, do 
TFUE.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/296

Alteração 296
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) A pesca com redes de arrasto de 
fundo além de 200 metros de 
profundidade.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/297

Alteração 297
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação do artigo 13.º, 
alínea a), nas regiões ultraperiféricas, o 
apoio referido no n.º 1 pode ser concedido 
a dispositivos coletivos de concentração de 
peixe ancorados, desde que esses 
dispositivos contribuam para uma pesca 
sustentável e seletiva.

Or. en


