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27.3.2019 A8-0176/276

Amendamentul 276
Marco Affronte
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Este necesar să se instituie un Fond 
european pentru afaceri maritime și 
activități pescărești (FEAMAP) pentru 
perioada 2021-2027. Acest fond ar trebui 
să urmărească să orienteze finanțarea de la 
bugetul Uniunii în direcția sprijinirii 
politicii comune în sectorul pescăresc 
(PCSP), a politicii maritime a Uniunii și a 
angajamentelor internaționale ale Uniunii 
în domeniul guvernanței oceanelor. 
Această finanțare este un factor favorizant 
esențial pentru existența unor activități 
pescărești sustenabile și pentru conservarea 
resurselor biologice marine, pentru 
securitatea alimentară prin aprovizionarea 
cu produse din mare, pentru dezvoltarea 
unei economii albastre sustenabile și pentru 
asigurarea sănătății, siguranței, securității, 
curățeniei și gestionării sustenabile a 
mărilor și oceanelor.

(1) Este necesar să se instituie un Fond 
european pentru afaceri maritime și 
activități pescărești (FEAMAP) pentru 
perioada 2021-2027. Acest fond ar trebui 
să urmărească să orienteze finanțarea de la 
bugetul Uniunii în direcția sprijinirii 
punerii în aplicare a politicii comune în 
sectorul pescăresc (PCSP) și a Directivei-
cadru „Strategia pentru mediul marin” 
(MSFD), a politicii maritime a Uniunii și a 
angajamentelor internaționale ale Uniunii 
în domeniul guvernanței oceanelor. 
Această finanțare este un factor favorizant 
esențial pentru existența unor activități 
pescărești sustenabile, inclusiv pentru 
conservarea resurselor și habitatelor 
biologice marine, pentru acvacultura 
sustenabilă, pentru securitatea alimentară 
prin aprovizionarea cu produse din mare, 
pentru dezvoltarea unei economii albastre 
sustenabile, pentru prosperitatea și 
coeziunea economică și socială ale 
comunităților pescărești și de acvacultură, 
precum și pentru asigurarea sănătății, 
siguranței, securității, curățeniei și 
gestionării sustenabile a mărilor și 
oceanelor. Sprijinul acordat de FEAMAP 
ar trebui să contribuie la satisfacerea 
nevoilor producătorilor și ale 
consumatorilor deopotrivă.
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27.3.2019 A8-0176/277

Amendamentul 277
Marco Affronte
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În calitatea sa de actor pe scena 
mondială a oceanelor și fiind al cincilea cel 
mai mare producător de pește și fructe de 
mare din lume, Uniunea are o mare 
responsabilitate în protejarea, conservarea 
și utilizarea în mod sustenabil a oceanelor 
și a resurselor acestora. Protejarea mărilor 
și a oceanelor este într-adevăr vitală pentru 
o populație mondială în plină creștere. Este, 
de asemenea, de interes socioeconomic 
pentru Uniune: o economie albastră 
sustenabilă stimulează investițiile, locurile 
de muncă și creșterea economică, 
încurajează cercetarea și inovarea și 
contribuie la securitatea energetică prin 
energia oceanică. În plus, asigurarea unor 
mări și oceane sigure și protejate este 
esențială pentru un control eficient al 
frontierelor și pentru combaterea 
criminalității maritime în lume, abordând 
astfel preocupările cetățenilor legate de 
securitate.

(2) În calitatea sa de actor pe scena 
mondială a oceanelor cu cea mai mare 
suprafață maritimă la nivel mondial, 
incluzând aici regiunile ultraperiferice 
și țările și teritoriile de peste mări, 
Uniunea a devenit al cincilea cel mai 
mare producător de pește și fructe de 
mare din lume și are o mare 
responsabilitate în protejarea, 
conservarea și utilizarea în mod 
sustenabil a oceanelor și a resurselor 
acestora. Protejarea mărilor și a 
oceanelor este într-adevăr vitală pentru o 
populație mondială în plină creștere. 
Este, de asemenea, de interes 
socioeconomic pentru Uniune: o 
economie albastră sustenabilă, care se 
dezvoltă în limitele ecologice, 
stimulează investițiile, locurile de muncă 
și creșterea economică, încurajează 
cercetarea și inovarea și contribuie la 
securitatea energetică prin energia 
oceanică. În plus, asigurarea unor mări 
și oceane sigure și protejate este 
esențială pentru un control eficient al 
frontierelor și pentru combaterea 
criminalității maritime în lume, 
abordând astfel preocupările cetățenilor 
legate de securitate.



AM\1181189RO.docx PE637.683v01-00

RO Unită în diversitate RO

Or. en



AM\1181189RO.docx PE637.683v01-00

RO Unită în diversitate RO

27.3.2019 A8-0176/278

Amendamentul 278
Marco Affronte
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cadrul financiar multianual 
enunțat în Regulamentul (UE) xx/xx6 
prevede că bugetul Uniunii ar trebui să 
sprijine în continuare politicile privind 
sectorul pescăresc și afacerile maritime. 
Bugetul FEAMAP ar trebui să se ridice la 
6 140 000 000 EUR, în prețuri curente. 
Resursele FEAMAP ar trebui împărțite 
între gestiunea partajată, directă și 
indirectă. Suma de 5 311 000 000 EUR ar 
trebui să fie alocată sprijinului acordat în 
regim de gestiune partajată, iar suma de 
829 000 000 EUR sprijinului acordat în 
regim de gestiune directă și indirectă. În 
vederea asigurării stabilității, în special în 
ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor 
PCSP, definirea alocărilor naționale în 
regimul gestiunii partajate pentru perioada 
de programare 2021-2027 ar trebui să se 
bazeze pe cotele-parte din FEAMAP pentru 
perioada 2014-2020. Sume specifice ar 
trebui să fie rezervate pentru regiunile 
ultraperiferice, pentru controlul și punerea 
în aplicare a legislației în sectorul 
pescăresc, pentru colectarea și prelucrarea 
datelor pentru gestionarea activităților 
pescărești și pentru scopuri științifice, iar 
sumele pentru încetarea permanentă și 
încetarea extraordinară a activităților de 
pescuit ar trebui plafonate.

(8) CFM enunțat în Regulamentul 
(UE) xx/xx6 prevede că bugetul 
Uniunii trebuie să sprijine în 
continuare politicile privind sectorul 
pescăresc și afacerile maritime. 
Bugetul FEAMAP ar trebui majorat cu 
cel puțin 10 % față de cel prevăzut 
pentru FEAMAP pentru perioada 
2014-2020. Resursele sale ar trebui 
împărțite între gestiunea partajată, 
directă și indirectă. 87 % dintre 
fonduri ar trebui să fie alocate 
sprijinului acordat în regim de gestiune 
partajată, iar 13 % sprijinului acordat în 
regim de gestiune directă și indirectă. 
În vederea asigurării stabilității, în 
special în ceea ce privește îndeplinirea 
obiectivelor PCSP și ale MSFD, 
definirea alocărilor naționale în regimul 
gestiunii partajate pentru perioada de 
programare 2021-2027 ar trebui să se 
bazeze pe cotele-parte din FEAMAP 
pentru perioada 2014-2020. Sume 
specifice ar trebui să fie rezervate 
pentru regiunile ultraperiferice, pentru 
controlul și punerea în aplicare a 
legislației în sectorul pescăresc, pentru 
colectarea și prelucrarea datelor pentru 
gestionarea activităților pescărești și 
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pentru scopuri științifice, precum și 
pentru protejarea și refacerea 
biodiversității și a ecosistemelor 
marine și costiere și a cunoașterii 
mediului marin, iar sumele pentru 
încetarea permanentă și încetarea 
temporară a activităților de pescuit și 
pentru investiții în nave ar trebui 
plafonate.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 JO C […], […], p. […]. 6 JO C […], […], p. […].

Or. en



AM\1181189RO.docx PE637.683v01-00

RO Unită în diversitate RO

27.3.2019 A8-0176/279

Amendamentul 279
Marco Affronte
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Obligația de debarcare este una 
dintre principalele provocări ale PCSP. Ea 
a implicat modificări semnificative ale 
practicilor de pescuit din sector, uneori cu 
un cost financiar important. Prin urmare, ar 
trebui ca FEAMAP să poată să sprijine 
inovarea și investițiile care contribuie la 
punerea în aplicare a obligației de 
debarcare, cu o rată mai ridicată a 
intensității ajutorului decât cea care se 
aplică altor operațiuni, cum ar fi investițiile 
în unelte de pescuit selective, în 
îmbunătățirea infrastructurilor portuare și 
în comercializarea capturilor nedorite. De 
asemenea, acesta ar trebui să acorde o rată 
maximă de 100 % de intensitate a 
ajutorului proiectării, dezvoltării, 
monitorizării, evaluării și gestionării 
sistemelor transparente pentru schimbul de 
posibilități de pescuit între statele membre 
(„schimburi de cote”), cu scopul de a 
atenua efectul speciei de blocaj cauzat de 
obligația de debarcare.

(21) Obligația de debarcare este o 
obligație legală și una dintre 
principalele provocări ale PCSP. Ea a 
implicat sfârșitul practicii aruncării de 
capturi înapoi în mare, o practică 
inacceptabilă din punct de vedere 
ecologic, precum și modificări 
semnificative și importante ale 
practicilor de pescuit din sector, uneori 
cu un cost financiar important. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
utilizeze FEAMAP pentru a sprijini 
inovarea și investițiile care contribuie la 
punerea în aplicare deplină și în timp 
util a obligației de debarcare, cu o rată 
mai ridicată a intensității ajutorului decât 
cea care se aplică altor operațiuni, cum 
ar fi investițiile în unelte de pescuit 
selective, precum și aplicarea unor 
măsuri de selectivitate temporară sau 
spațială, în îmbunătățirea 
infrastructurilor portuare și în 
comercializarea capturilor nedorite. De 
asemenea, acesta ar trebui să acorde o 
rată maximă de 100 % de intensitate a 
ajutorului proiectării, dezvoltării, 
monitorizării, evaluării și gestionării 
sistemelor transparente pentru schimbul 
de posibilități de pescuit între statele 
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membre („schimburi de cote”), cu 
scopul de a atenua efectul speciei de 
blocaj cauzat de obligația de debarcare.
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27.3.2019 A8-0176/280

Amendamentul 280
Marco Affronte
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Securitatea alimentară se bazează pe 
piețe eficiente și bine organizate, care 
îmbunătățesc transparența, stabilitatea, 
calitatea și diversitatea lanțului de 
aprovizionare, precum și informarea 
consumatorilor. În acest scop, ar trebui ca 
FEAMAP să poată să sprijine 
comercializarea produselor pescărești și de 
acvacultură, în conformitate cu obiectivele 
Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(denumit în continuare „Regulamentul 
OCP”)15. În special, sprijinul ar trebui să fie 
disponibil pentru înființarea de organizații 
de producători, punerea în aplicare a 
planurilor de producție și de 
comercializare, promovarea unor noi piețe 
de desfacere, precum și elaborarea și 
diseminarea informațiilor referitoare la 
piețe.

(33) Securitatea alimentară se 
bazează pe protejarea mediului marin, 
pe gestionarea sustenabilă a stocurilor 
de pește, pe piețe eficiente și bine 
organizate, care îmbunătățesc 
transparența, stabilitatea, calitatea și 
diversitatea lanțului de aprovizionare, 
precum și informarea consumatorilor. În 
acest scop, ar trebui ca FEAMAP să 
poată să sprijine comercializarea 
produselor pescărești și de acvacultură, 
în conformitate cu obiectivele 
Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(denumit în continuare „Regulamentul 
OCP”)15. În special, sprijinul ar trebui să 
fie disponibil, printre altele, pentru 
înființarea de organizații de producători, 
inclusiv de cooperative de pescuit, mici 
producători, punerea în aplicare a 
planurilor de producție și de 
comercializare, ajutor pentru 
depozitare, campanii de promovare și 
comunicare, promovarea unor noi piețe 
de desfacere, realizarea de studii 
privind piețele, conservarea și 
consolidarea Observatorului pieței 
europene de produse din pescuit și 
acvacultură (EUMOFA), precum și 
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elaborarea și diseminarea informațiilor 
referitoare la piețe.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
pescărești și de acvacultură, de modificare 
a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și 
(CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
104/2000 al Consiliului (JO L 354, 
28.12.2013, p. 1).

15 Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
pescărești și de acvacultură, de modificare 
a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și 
(CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
104/2000 al Consiliului (JO L 354, 
28.12.2013, p. 1).

Or. en


