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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Alyn Smith

Alteração 4
Considerando 5

(5) A vertente relativa ao desenvolvimento 
sustentável da política comum da pesca foi 
integrada no dispositivo dos Fundos 
estruturais a partir de 1993. É conveniente 
continuar com a sua aplicação no contexto 
do desenvolvimento sustentável através do 
Fundo Europeu para as Pescas.

(5) A vertente relativa ao desenvolvimento 
sustentável da política comum da pesca foi 
integrada no dispositivo dos Fundos 
estruturais a partir de 1993. É conveniente 
continuar com a sua aplicação no contexto 
do desenvolvimento sustentável através do 
Fundo Europeu para as Pescas e baseá-la na 
noção de que o mar é uma vantagem 
territorial das comunidades piscatórias e 
que, por conseguinte, a diversificação nas 
comunidades costeiras deve constituir uma 
possibilidade complementar e não uma 
alternativa à pesca.

Or. en
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Justificação

O mar é uma vantagem territorial das comunidades piscatórias. A ideia de que a pesca é uma 
indústria moribunda deve ser rejeitada. As pescas podem ser plenamente sustentáveis. Somos 
favoráveis ao apoio à diversificação nas comunidades costeiras - a diversidade da economia 
só pode ser uma coisa positiva - mas a diversificação deve ser complementar e não uma 
alternativa à pesca.

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 5
Considerando 10

(10) A acção da Comunidade deve ser 
complementar ou procurar contribuir para a 
acção dos Estados-Membros. A fim de 
garantir um valor acrescentado significativo, 
é conveniente reforçar a parceria no 
respeitante às autoridades regionais e locais, 
às outras autoridades competentes, 
nomeadamente as responsáveis pelo 
ambiente ou pela promoção da igualdade 
entre homens e mulheres, aos parceiros 
económicos e sociais e aos outros 
organismos competentes. Os parceiros em 
causa devem se associados à preparação, ao 
acompanhamento e à avaliação das 
intervenções.

(10) A acção da Comunidade deve ser 
complementar ou procurar contribuir para a 
acção dos Estados-Membros. A fim de 
garantir um valor acrescentado significativo, 
é conveniente reforçar a parceria no 
respeitante às autoridades regionais e locais, 
às outras autoridades competentes, 
nomeadamente as responsáveis pelo 
ambiente ou pela promoção da não 
discriminação, incluindo a igualdade entre 
homens e mulheres, aos parceiros 
económicos e sociais e aos outros 
organismos competentes. Os parceiros em 
causa devem se associados à preparação, ao 
acompanhamento e à avaliação das 
intervenções.

Or. en

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 6
Artigo 1

O presente regulamento estabelece um 
Fundo Europeu para as Pescas (a seguir 
denominado “o Fundo”) e define o quadro 
do apoio comunitário a favor do 
desenvolvimento sustentável do sector das 
pescas e das zonas de pesca costeira.

O presente regulamento estabelece um 
Fundo Europeu para as Pescas (a seguir 
denominado “o Fundo”) e define o quadro 
do apoio comunitário a favor do 
desenvolvimento sustentável do sector das 
pescas, da aquicultura e das zonas de pesca 
costeira.
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Or. en

Justificação

Sugere-se que o apoio financeiro da CE inclua também a aquicultura, por se tratar de uma 
actividade importante para uma gestão bem sucedida das zonas aquáticas.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 7
Artigo 3, alíneas (b) e (c)

(b) “pescador”: qualquer pessoa que exerce 
a sua actividade profissional principal, 
reconhecida pelo Estado-Membro, a bordo 
de um navio de pesca em actividade;

(b) “pescador”: qualquer pessoa que exerce 
uma actividade profissional, reconhecida 
pelo Estado-Membro, a bordo de um navio 
de pesca em actividade;

(c) “pessoa activa no sector das pescas”: 
qualquer pessoa que exerce a sua actividade 
profissional principal no sector das pescas, 
definido na alínea (a);

(c) “pessoa activa no sector das pescas”: 
qualquer pessoa que exerce uma actividade 
profissional no sector das pescas, definido 
na alínea (a);

Or. en

Justificação

Os apoios financeiros não devem ser atribuídos apenas aos indivíduos que exercem a 
actividade de pesca como profissão principal. Existem numerosas PME que têm de ter 
também outras actividades para além da pesca.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 8
Artigo 4, alínea (f) bis (nova)

(f) bis promover a aquicultura e a pesca em 
águas interiores.

Or. en

Justificação

Sugere-se que o apoio financeiro da CE inclua também a aquicultura, por se tratar de uma 
actividade importante para uma gestão bem sucedida das zonas aquáticas.
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Alteração apresentada por Alyn Smith

Alteração 9
Artigo 6, nºs 2 e 3

2. A Comissão e os Estados-Membros velam 
por que as intervenções do Fundo sejam 
coerentes com as actividades, as políticas e 
as prioridades da Comunidade.

2. A Comissão e os Estados-Membros velam 
por que, em conformidade com a sua 
respectiva estrutura institucional, as 
intervenções do Fundo sejam coerentes com 
as actividades, as políticas e as prioridades 
da Comunidade.

3. Os Estados-Membros velam por que as 
operações financiadas pelo Fundo observem 
as disposições do Tratado e dos actos 
adoptados ao abrigo deste último, assim 
como as políticas e acções comunitárias, 
designadamente as relativas às regras de 
concorrência e à adjudicação de contratos 
públicos e as relativas à protecção e 
melhoria do ambiente.

3. Os Estados-Membros velam por que, em 
conformidade com a sua respectiva 
estrutura institucional, as operações 
financiadas pelo Fundo observem as 
disposições do Tratado e dos actos 
adoptados ao abrigo deste último, assim 
como as políticas e acções comunitárias, 
designadamente as relativas às regras de 
concorrência e à adjudicação de contratos 
públicos e as relativas à protecção e 
melhoria do ambiente.

Or. en

Justificação

O regulamento deve ter em conta que em alguns Estados-Membros federais ou 
regionalizados a competência em matéria de política das pescas é transferida e não incumbe 
exclusivamente (por exemplo, no Reino Unido) ou não incumbe de todo (por exemplo, na 
Bélgica) ao governo central.

Alteração apresentada por Alyn Smith

Alteração 10
Artigo 8, nº 2

2. O Estado-Membro designa os parceiros 
mais representativos ao nível nacional, 
regional e local, nos domínios económico, 
social ou outro (a seguir designados por 
“parceiros”). O Estado-Membro estabelece 
uma associação ampla e eficaz de todos os 
organismos competentes, em conformidade 
com as regras e práticas nacionais, 
atendendo à necessidade de promover a 

2. O Estado-Membro designa, em 
conformidade com a sua estrutura 
institucional, os parceiros mais 
representativos ao nível nacional, regional e 
local, nos domínios económico, social ou 
outro (a seguir designados por “parceiros”). 
O Estado-Membro estabelece, em 
conformidade com a sua estrutura 
institucional, uma associação ampla e eficaz 
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igualdade entre homens e mulheres, bem 
como o desenvolvimento sustentável através 
da integração dos requisitos em matéria de 
protecção e melhoria do ambiente.

de todos os organismos competentes, em 
conformidade com as regras e práticas 
nacionais, atendendo à necessidade de 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres, bem como o desenvolvimento 
sustentável através da integração dos 
requisitos em matéria de protecção e 
melhoria do ambiente.

Or. en

Justificação

O regulamento deve ter em conta que em alguns Estados-Membros federais ou 
regionalizados a competência em matéria de política das pescas é transferida e não incumbe 
exclusivamente (por exemplo, no Reino Unido) ou não incumbe de todo (por exemplo, na 
Bélgica) ao governo central.

Alteração apresentada por Alyn Smith

Alteração 11
Artigo 9, nº 1

1. A execução dos programas operacionais é 
da competência dos Estados-Membros. Essa 
competência é exercida em conformidade 
com os requisitos em matéria de gestão e de 
controlo definidos no presente regulamento 
ao nível territorial adequado.

1. A execução dos programas operacionais é 
da competência dos Estados-Membros, em 
conformidade com a sua respectiva 
estrutura institucional. Essa competência é 
exercida em conformidade com os requisitos 
em matéria de gestão e de controlo definidos 
no presente regulamento ao nível territorial 
adequado.

Or. en

Justificação

O regulamento deve ter em conta que em alguns Estados-Membros federais ou 
regionalizados a competência em matéria de política das pescas é transferida e não incumbe 
exclusivamente (por exemplo, no Reino Unido) ou não incumbe de todo (por exemplo, na 
Bélgica) ao governo central.

Alteração apresentada por Alyn Smith

Alteração 12
Artigo 15, nº 1
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1. No prazo de três meses a contar da 
adopção das orientações estratégicas, antes 
de apresentar o programa operacional, os 
Estados-Membros adoptam um plano 
estratégico nacional para o sector das pescas.

1. No prazo de três meses a contar da 
adopção das orientações estratégicas, antes 
de apresentar o programa operacional, os 
Estados-Membros adoptam, em 
conformidade com a sua respectiva 
estrutura institucional, um plano estratégico 
nacional para o sector das pescas.

Or. en

Justificação

O regulamento deve ter em conta que em alguns Estados-Membros federais ou 
regionalizados a competência em matéria de política das pescas é transferida e não incumbe 
exclusivamente (por exemplo, no Reino Unido) ou não incumbe de todo (por exemplo, na 
Bélgica) ao governo central.

Alteração apresentada por Bairbre de Brún

Alteração 13
Artigo 15, nº 4, alínea (e) bis (nova)

(e bis) A obtenção de garantias de 
financiamento suficientes para os sítios da 
rede Natura 2000.

Or. en

Alteração apresentada por Alyn Smith

Alteração 14
Artigo 20, nº 1

1. Cada Estado-Membro estabelece um 
programa operacional a nível nacional após 
estreita consulta dos parceiros. O programa 
operacional é comunicado à Comissão no 
prazo de três meses a contar da adopção pelo 
Estado-Membro do plano estratégico 
nacional.

1. Cada Estado-Membro estabelece, em 
conformidade com a sua estrutura 
institucional, um programa operacional a 
nível nacional após estreita consulta dos 
parceiros. O programa operacional é 
comunicado à Comissão no prazo de três 
meses a contar da adopção pelo Estado-
Membro do plano estratégico nacional.

Or. en
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Justificação

O regulamento deve ter em conta que em alguns Estados-Membros federais ou 
regionalizados a competência em matéria de política das pescas é transferida e não incumbe 
exclusivamente (por exemplo, no Reino Unido) ou não incumbe de todo (por exemplo, na 
Bélgica) ao governo central.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 15
Artigo 30, nº 2

2. As ajudas aos investimentos são 
reservadas às micro e pequenas empresas.

2. As ajudas aos investimentos são 
reservadas às micro, pequenas e médias
empresas.

Or. en

Justificação

Dado que muitas das empresas de pesca que têm dificuldades em resolver os seus problemas 
económicos se incluem na categoria das médias empresas, sugere-se que também estas 
tenham a possibilidade de obter apoio financeiro. 

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 16
Artigo 33, nº 1

1. O Fundo pode apoiar, no âmbito de 
estratégicas específicas a incluir nos planos 
estratégicos nacionais, investimentos nos 
domínios da transformação para consumo 
humano directo e da comercialização de 
produtos da pesca e da aquicultura. Esse 
apoio é limitado às micro e pequenas 
empresas.

1. O Fundo pode apoiar, no âmbito de 
estratégicas específicas a incluir nos planos 
estratégicos nacionais, investimentos nos 
domínios da transformação para consumo 
humano directo e da comercialização de 
produtos da pesca e da aquicultura. Esse 
apoio é limitado às micro, pequenas e 
médias empresas.

Or. en

Justificação

Dado que muitas das empresas de pesca que têm dificuldades em resolver os seus problemas 
económicos se incluem na categoria das médias empresas, sugere-se que também estas 
tenham a possibilidade de obter apoio financeiro.
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Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 17
Artigo 34, nº 2, alínea (c)

(c) Redução dos efeitos negativos no 
ambiente;

(c) Redução dos efeitos negativos no 
ambiente, incluindo a remoção dos lodos;

Or. cz

Justificação

Um dos problemas de muitos viveiros de peixes é o bloqueio causado por material flutuante e 
resíduos biológicos provenientes principalmente da actividade agrícola nas zonas 
circundantes. Na maioria dos casos, o assoreamento dos viveiros de peixes não é, por 
conseguinte, causado pela actividade do produtor de peixe. Além disso, o assoreamento é um 
factor que tem um impacto negativo na produção de peixe. Tendo em conta que a remoção 
dos lodos é muito dispendiosa, consideramos necessário que o apoio financeiro prestado pelo 
Fundo se destine também a este fim.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 18
Artigo 34, nº 2, alínea (f)

(f) Comercialização de produtos 
provenientes essencialmente dos 
desembarques da frota local.

(f) Comercialização de produtos 
provenientes essencialmente dos 
desembarques da frota local e da 
aquicultura.

Or. en

Justificação

Sugere-se que o apoio financeiro da CE inclua também a aquicultura, por se tratar de uma 
actividade importante para uma gestão bem sucedida das zonas aquáticas.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 19
Artigo 37, nº 1

1. O Fundo pode intervir para apoiar acções 1. O Fundo pode intervir para apoiar acções 
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de interesse colectivo destinadas a proteger e 
desenvolver a fauna aquática, com exclusão 
do repovoamento directo. As acções devem 
contribuir para melhorar o meio aquático.

de interesse colectivo destinadas a proteger e 
desenvolver a fauna aquática, com exclusão 
do repovoamento directo, excepto para o 
repovoamento em águas interiores tendo 
em vista reintroduzir ou apoiar peixes 
altamente migradores. As acções devem 
contribuir para melhorar o meio aquático.

Or. en

Justificação

A reintegração de peixes migradores como o salmão não consiste apenas na preservação da 
pureza da rede de águas interiores mas também na reintegração directa. As medidas de 
reintegração directa são necessárias para a preservação de peixes altamente migradores.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 20
Artigo 42

1. O Fundo intervém, em complemento dos 
outros instrumentos comunitários, para 
apoiar o desenvolvimento sustentável e a 
melhoria da qualidade de vida nas zonas 
costeiras de pesca elegíveis no âmbito de 
uma estratégia de conjunto destinada a 
acompanhar a execução dos objectivos da 
política comum da pesca, nomeadamente 
atendendo às suas consequências 
socioeconómicas.

1. O Fundo intervém, em complemento dos 
outros instrumentos comunitários, para 
apoiar o desenvolvimento sustentável e a 
melhoria da qualidade de vida nas zonas 
costeiras e interiores de pesca elegíveis no 
âmbito de uma estratégia de conjunto 
destinada a acompanhar a execução dos 
objectivos da política comum da pesca, 
nomeadamente atendendo às suas 
consequências socioeconómicas.

2. As medidas de desenvolvimento 
sustentável das zonas costeiras de pesca 
devem procurar:

2. As medidas de desenvolvimento 
sustentável das zonas costeiras e interiores 
de pesca devem procurar:

(a) Manter a prosperidade económica e 
social dessas zonas e valorizar os produtos 
da pesca e da aquicultura;

(a) Manter a prosperidade económica e 
social dessas zonas e valorizar os produtos 
da pesca e da aquicultura;

(b) Manter e desenvolver o emprego nas 
zonas costeiras de pesca, através do apoio à 
diversificação ou à reconversão económica e 
social das zonas confrontadas com 
dificuldades socioeconómicas devido à 
evolução do sector das pescas;

(b) Manter e desenvolver o emprego nas 
zonas costeiras e interiores de pesca, através 
do apoio à diversificação ou à reconversão 
económica e social das zonas confrontadas 
com dificuldades socioeconómicas devido à 
evolução do sector das pescas;

(c) Promover a qualidade do meio costeiro; (c) Promover a qualidade do meio costeiro;
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(d) Apoiar e desenvolver a cooperação entre 
zonas costeiras de pesca nacionais ou 
transnacionais.

(d) Apoiar e desenvolver a cooperação entre 
zonas costeiras e interiores de pesca 
nacionais ou transnacionais.

3. Os Estados-Membros estabelecem, nos 
seus programas operacionais, uma lista das 
zonas elegíveis para apoio do Fundo a título 
do desenvolvimento sustentável das zonas 
costeiras.

3. Os Estados-Membros estabelecem, nos 
seus programas operacionais, uma lista das 
zonas elegíveis para apoio do Fundo a título 
do desenvolvimento sustentável das zonas 
costeiras e interiores.

Uma zona costeira de pesca é, de modo 
geral, mais pequena do que NUTS III e 
dispõe de costa marítima, margens lacustres 
ou estuário fluvial em que existem ligações 
com as actividades de pesca. A zona deve 
ser relativamente coerente de um ponto de 
vista geográfico e oceanográfico, económico 
e social.

Uma zona costeira ou interior de pesca é, de 
modo geral, mais pequena do que NUTS III 
e dispõe de costa marítima, margens 
lacustres ou estuário fluvial em que existem 
ligações com as actividades de pesca. A 
zona deve ser relativamente coerente de um 
ponto de vista geográfico e oceanográfico, 
económico e social.

A zona deve ter uma reduzida densidade de 
população, um nível de emprego 
significativo no sector das pescas, 
actividades de pesca em declínio e ser 
composta por municípios com menos de 
100 000 habitantes. 

A zona deve ter uma reduzida densidade de 
população, um nível de emprego 
significativo no sector das pescas, 
actividades de pesca em declínio e ser 
composta por municípios com menos de 
100 000 habitantes. 

4. Os Estados-Membros informam a 
Comissão das zonas elegíveis a título do 
nº 3.

4. Os Estados-Membros informam a 
Comissão das zonas elegíveis a título do 
nº 3.

Or. en

Justificação

Dado que os problemas das regiões costeiras são similares aos problemas das regiões de 
lagos, sugere-se que o apoio financeiro possa também abranger o desenvolvimento regional 
das regiões de lagos interiores.

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 21
Artigo 42, nº 3, parágrafo 3

A zona deve ter uma reduzida densidade de 
população, um nível de emprego 
significativo no sector das pescas, 
actividades de pesca em declínio e ser 
composta por municípios com menos de 

A zona deve ter uma reduzida densidade de 
população, um nível de emprego 
significativo no sector das pescas e as
actividades de pesca em declínio. 
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100 000 habitantes. 

Or. en

Justificação

O artigo 42º diz respeito ao âmbito de assistência para o desenvolvimento sustentável de 
zonas de pesca costeiras, sendo os critérios principais um nível de emprego significativo no 
sector das pescas e o nível de declínio desse sector localmente. Um limite arbitrário do 
número de habitantes numa municipalidade incluída numa zona não é um critério relevante.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 22
Artigo 43, nº 1

1. Pode ser concedido apoio ao 
desenvolvimento das zonas costeiras de 
pesca para fins de:

1. Pode ser concedido apoio ao 
desenvolvimento das zonas costeiras e 
interiores de pesca para fins de:

Or. en

Justificação

Dado que os problemas das regiões costeiras são similares aos problemas das regiões de 
lagos, sugere-se que o apoio financeiro possa também abranger o desenvolvimento regional 
das regiões de lagos interiores.

Alteração apresentada por Alyn Smith

Alteração 23
Artigo 61, parágrafo 1

Os Estados-Membros estabelecem um 
comité de acompanhamento para cada 
programa operacional, de acordo com a 
autoridade de gestão e após consulta dos 
parceiros. O comité de acompanhamento é 
criado no prazo de três meses a contar da 
adopção da decisão que aprova o programa 
operacional.

Os Estados-Membros estabelecem, em 
conformidade com a sua estrutura 
institucional, um comité de 
acompanhamento para cada programa 
operacional, de acordo com a autoridade de 
gestão e após consulta dos parceiros. O 
comité de acompanhamento é criado no 
prazo de três meses a contar da adopção da 
decisão que aprova o programa operacional.

Or. en
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Justificação

O regulamento deve ter em conta que em alguns Estados-Membros federais ou 
regionalizados a competência em matéria de política das pescas é transferida e não incumbe 
exclusivamente (por exemplo, no Reino Unido) ou não incumbe de todo (por exemplo, na 
Bélgica) ao governo central.


	561854pt.doc

