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ALTERAÇÕES 001-008 
apresentadas pela Comissão das Pescas

Relatório
Nuno Melo A9-0182/2022
Invasão da Ucrânia pela Rússia: medidas para atenuar a crise nos setores da pesca e da 
aquicultura

Proposta de regulamento (COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

_____________________________________________________________

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas (FEAMP) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) n.º 
508/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho3 deverá, portanto, poder apoiar 
medidas específicas destinadas a atenuar os 
efeitos das perturbações do mercado 
causadas pela agressão militar da Rússia 
contra a Ucrânia na cadeia de 
abastecimento de produtos da pesca e da 
aquicultura. Estas medidas devem abranger 
uma compensação financeira a 
organizações de produtores e associações 
de organizações de produtores 
reconhecidas que armazenem produtos da 
pesca ou da aquicultura, em conformidade 
com os artigos 30.º e 31.º do Regulamento 
(UE) n.º 1379/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho4, e uma 
compensação financeira para operadores 
do setor das pescas e da aquicultura pela 
perda de rendimentos ou custos adicionais 

(2) O Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas (FEAMP) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) n.º 
508/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho3 deverá, portanto, poder apoiar 
medidas específicas destinadas a atenuar os 
efeitos das perturbações do mercado 
causadas pela agressão militar da Rússia 
contra a Ucrânia na cadeia de 
abastecimento de produtos da pesca e da 
aquicultura. Estas medidas devem abranger 
uma compensação financeira a 
organizações de produtores e associações 
de organizações de produtores 
reconhecidas que armazenem produtos da 
pesca ou da aquicultura, em conformidade 
com os artigos 30.º e 31.º do Regulamento 
(UE) n.º 1379/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho4, e uma 
compensação financeira para operadores 
do setor das pescas e da aquicultura, 
incluindo o setor da transformação, pela 
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dada a perturbação do mercado causada 
por essa agressão militar na cadeia de 
abastecimento de produtos da pesca e da 
aquicultura. As despesas relativas a 
operações apoiadas ao abrigo dessas 
medidas devem ser elegíveis a partir de 24 
de fevereiro de 2022, data do início da 
agressão militar da Rússia contra a 
Ucrânia.

perda de rendimentos ou custos adicionais 
dada a perturbação do mercado causada 
por essa agressão militar na cadeia de 
abastecimento de produtos da pesca e da 
aquicultura. As despesas relativas a 
operações apoiadas ao abrigo dessas 
medidas devem ser elegíveis a partir de 24 
de fevereiro de 2022, data do início da 
agressão militar da Rússia contra a 
Ucrânia.

__________________ __________________
3 Regulamento (UE) n.º 508/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de maio de 2014, relativo ao Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas e que revoga os Regulamentos (CE) 
n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 
1198/2006 e (CE) n.º 791/2007 do 
Conselho e o Regulamento (UE) n.º 
1255/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (JO L 149 de 20.5.2014, p. 1).

3 Regulamento (UE) n.º 508/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de maio de 2014, relativo ao Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas e que revoga os Regulamentos (CE) 
n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 
1198/2006 e (CE) n.º 791/2007 do 
Conselho e o Regulamento (UE) n.º 
1255/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (JO L 149 de 20.5.2014, p. 1).

4 Regulamento (UE) n.º 1379/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece a 
organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura, altera 
os Regulamentos (CE) n.º 1184/2006 e 
(CE) n.º 1224/2009 do Conselho e revoga o 
Regulamento (CE) n.º 104/2000 do 
Conselho (JO L 354 de 28.12.2013, p. 1).

4 Regulamento (UE) n.º 1379/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece a 
organização comum dos mercados dos 
produtos da pesca e da aquicultura, altera 
os Regulamentos (CE) n.º 1184/2006 e 
(CE) n.º 1224/2009 do Conselho e revoga o 
Regulamento (CE) n.º 104/2000 do 
Conselho (JO L 354 de 28.12.2013, p. 1).

Justificação

O FEAMP deve permitir alterações aos programas operacionais relativos ao apoio previsto 
no artigo 48.º. Muitos operadores do setor da aquicultura apresentaram «planos de 
investimento produtivo» para aprovação (antes da invasão). Porém, durante o processo de 
execução, e devido à guerra, incorreram em custos adicionais (de 15 % a 40 %). Muitos 
operadores têm dificuldade em realizar os investimentos produtivos aprovados, o que 
conduzirá a uma execução reduzida dos fundos do FEAMP.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) O FEAMP deverá igualmente poder 
apoiar uma compensação financeira pela 
cessação temporária das atividades de 
pesca nos casos em que a agressão militar 
da Rússia contra a Ucrânia comprometa a 
segurança das operações de pesca. É 
conveniente que essa cessação temporária 
comece a contar a partir de 24 de fevereiro 
de 2022, data do início da agressão militar 
da Rússia contra a Ucrânia.

(3) O FEAMP deverá igualmente poder 
apoiar uma compensação financeira pela 
cessação temporária das atividades de 
pesca nos casos em que a agressão militar 
da Rússia contra a Ucrânia comprometa a 
segurança das operações de pesca ou em 
que o seu impacto comprometa a 
viabilidade económica das operações de 
pesca. É conveniente que essa cessação 
temporária comece a contar a partir de 24 
de fevereiro de 2022, data do início da 
agressão militar da Rússia contra a 
Ucrânia.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Atentas as importantes 
consequências socioeconómicas da 
perturbação do mercado causada pela 
agressão militar da Rússia contra a 
Ucrânia na cadeia de abastecimento de 
produtos da pesca e da aquicultura, 
importa que seja possível apoiar a 
cessação temporária das atividades de 
pesca causada pela agressão militar da 
Rússia contra a Ucrânia com uma taxa 
máxima de cofinanciamento de 75 % da 
despesa pública elegível.

(4) Deve ser possível apoiar ambas as 
medidas com uma taxa máxima de 
cofinanciamento de 75 % da despesa 
pública elegível.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, a saber, atenuar o 
impacto da agressão militar da Rússia 
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contra a Ucrânia no setor das pescas e da 
aquicultura, não pode ser suficientemente 
alcançado pelos Estados-Membros, mas 
pode, devido à dimensão e aos efeitos da 
ação proposta, ser mais bem alcançado ao 
nível da União, esta última pode tomar 
medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado 
no artigo 5.º do Tratado da União 
Europeia (TUE). Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade 
consagrado no mesmo artigo, o presente 
regulamento não excede o necessário 
para alcançar esse objetivo.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 508/2014
Artigo 33 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se a cessação temporária das 
atividades de pesca ocorrer entre 1 de 
fevereiro e 31 de dezembro de 2020 em 
consequência do surto de COVID-19, 
incluindo para os navios que operam ao 
abrigo de um acordo de parceria de pesca 
sustentável, ou ocorrer a partir de 24 de 
fevereiro de 2022 em consequência da 
agressão militar da Rússia contra a Ucrânia 
que põe em risco a segurança das 
atividades de pesca.

d) Se a cessação temporária das 
atividades de pesca ocorrer entre 1 de 
fevereiro e 31 de dezembro de 2020 em 
consequência do surto de COVID-19, 
incluindo para os navios que operam ao 
abrigo de um acordo de parceria de pesca 
sustentável, ou ocorrer a partir de 24 de 
fevereiro de 2022 em consequência da 
agressão militar da Rússia contra a Ucrânia 
que põe em risco a segurança das 
atividades de pesca ou compromete a 
viabilidade económica das operações de 
pesca.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – parte introdutória
Regulamento (UE) n.º 508/2014
Artigo 33 – n.º 1 – alínea d) – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

4. No artigo 33.º, n.º 1, alínea d), o 
segundo parágrafo passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

Alteração7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 508/2014
Artigo 33 – n.º 1 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do artigo 65.º, n.º 9, segundo 
parágrafo, do Regulamento (UE) n.º 
1303/2013 e em derrogação do primeiro 
parágrafo dessa mesma disposição, as 
despesas relativas às operações apoiadas ao 
abrigo do primeiro parágrafo, alínea d), do 
presente número deverão ser elegíveis a 
partir de 1 de fevereiro de 2020 se forem 
consequência do surto de COVID-19 ou, a 
partir de 24 de fevereiro de 2022, se forem 
consequência da agressão militar da Rússia 
contra a Ucrânia que põe em risco a 
segurança das atividades de pesca.

Nos termos do artigo 65.º, n.º 9, segundo 
parágrafo, do Regulamento (UE) n.º 
1303/2013 e em derrogação do primeiro 
parágrafo dessa mesma disposição, as 
despesas relativas às operações apoiadas ao 
abrigo do primeiro parágrafo, alínea d), do 
presente número deverão ser elegíveis a 
partir de 1 de fevereiro de 2020 se forem 
consequência do surto de COVID-19 ou, a 
partir de 24 de fevereiro de 2022, se forem 
consequência da agressão militar da Rússia 
contra a Ucrânia que põe em risco a 
segurança das atividades de pesca ou 
compromete a viabilidade económica das 
operações de pesca.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (UE) n.º 508/2014
Artigo 44 – n.º 4-A

Texto da Comissão Alteração

4-A. O FEAMP pode apoiar medidas de 
cessação temporária das atividades de 
pesca causadas pelo surto de COVID-19 ou 
pela agressão militar da Rússia contra a 
Ucrânia que põe em risco a segurança das 
atividades de pesca, nos termos do 

4-A. O FEAMP pode apoiar medidas de 
cessação temporária das atividades de 
pesca causadas pelo surto de COVID-19 ou 
pela agressão militar da Rússia contra a 
Ucrânia que põe em risco a segurança das 
atividades de pesca ou compromete a 
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artigo 33.º, n.º 1, alínea d), nas condições 
estabelecidas no artigo 33.º.

viabilidade económica das operações de 
pesca, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, 
alínea d), nas condições estabelecidas no 
artigo 33.º.


