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27.3.2019 A8-0176/288

Amendamentul 288
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
(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, precum și de cel 
mai mare spațiu maritim la nivel mondial 
(datorită regiunilor ultraperiferice și 
țărilor și teritoriilor de peste mări) 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, a 
pescuitului INN și a poluării oceanelor, 
abordând astfel preocupările cetățenilor 
legate de securitate.
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27.3.2019 A8-0176/289

Amendamentul 289
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) FEAMAP pentru perioada de după 
2020 ar trebui să se bazeze pe o arhitectură 
simplificată, fără definirea în prealabil a 
măsurilor și a unor norme detaliate de 
eligibilitate la nivelul Uniunii, într-o 
manieră excesiv de normativă. În schimb, 
în cadrul fiecărei priorități ar trebui să fie 
descrise marile domenii de sprijin. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să își 
întocmească programul indicând în el cea 
mai adecvată modalitate de concretizare a 
priorităților. O gamă largă de măsuri 
identificate de statele membre în acele 
programe ar putea fi sprijinite în cadrul 
normelor prezentate în prezentul 
regulament și în Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune], cu condiția ca ele să fie acoperite 
de domeniile de sprijin identificate în 
prezentul regulament. Cu toate acestea, 
este necesar să se stabilească o listă de 
operațiuni neeligibile, astfel încât să se 
evite un impact negativ în ceea ce privește 
conservarea resurselor piscicole, de 
exemplu, o interdicție generală a 
investițiilor menite să sporească 
capacitatea de pescuit. În plus, investițiile 
și compensațiile pentru flotă ar trebui să fie 
strict condiționate de coerența lor cu 
obiectivele de conservare ale PCSP.

(11) FEAMAP pentru perioada de după 
2020 ar trebui să se bazeze pe o arhitectură 
simplificată, fără definirea în prealabil a 
măsurilor și a unor norme detaliate de 
eligibilitate la nivelul Uniunii, într-o 
manieră excesiv de normativă. În schimb, 
în cadrul fiecărei priorități ar trebui să fie 
descrise marile domenii de sprijin. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să își 
întocmească programul indicând în el cea 
mai adecvată modalitate de concretizare a 
priorităților. O gamă largă de măsuri 
identificate de statele membre în acele 
programe ar putea fi sprijinite în cadrul 
normelor prezentate în prezentul 
regulament și în Regulamentul (UE) 
Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune], cu condiția ca ele să fie acoperite 
de prioritățile identificate în prezentul 
regulament. Cu toate acestea, este necesar 
să se stabilească o listă de operațiuni 
neeligibile, astfel încât să se evite un 
impact negativ în ceea ce privește 
conservarea resurselor piscicole, de 
exemplu, o interdicție generală a 
investițiilor menite să sporească 
capacitatea de pescuit și a practicilor de 
pescuit dăunătoare oceanelor. În plus, 
investițiile și compensațiile pentru flotă ar 
trebui să fie strict condiționate de coerența 
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27.3.2019 A8-0176/290

Amendamentul 290
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) În cadrul gestiunii partajate, ar 
trebui ca FEAMAP să poată să sprijine 
protejarea și refacerea biodiversității și a 
ecosistemelor marine și costiere. În acest 
scop, ar trebui să existe un sprijin pentru a 
compensa colectarea de către pescari a 
uneltelor de pescuit pierdute și a altor 
deșeuri marine din mare și pentru a finanța 
investițiile în porturi pentru a oferi 
instalații de primire adecvate pentru 
uneltele de pescuit pierdute și deșeurile 
marine. Sprijinul ar trebui să fie disponibil 
și pentru acțiuni destinate obținerii sau 
menținerii unei stări ecologice bune a 
mediului marin, astfel cum se prevede în 
Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (denumită în 
continuare «Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”»)11, pentru punerea 
în aplicare a măsurilor de protecție spațială 
stabilite în conformitate cu respectiva 
directivă și în conformitate cu cadrele de 
acțiune prioritară instituite în temeiul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului 
(denumită în continuare „Directiva privind 
habitatele”)12, pentru gestionarea, refacerea 
și monitorizarea zonelor NATURA 2000 și 
pentru protecția speciilor în temeiul 
Directivei 92/43/CEE și al Directivei 
2009/147/CE a Parlamentului European și 

(30) În cadrul gestiunii partajate, 25 % 
din FEAMAP trebuie utilizat pentru a 
sprijini protejarea și refacerea 
biodiversității și a ecosistemelor marine și 
costiere. În acest scop, ar trebui să existe 
un sprijin pentru a compensa colectarea de 
către pescari a uneltelor de pescuit pierdute 
și a altor deșeuri marine, în special 
materiale plastice, din mare și pentru a 
finanța investițiile în porturi menite să 
ofere instalații de primire și de depozitare 
adecvate pentru uneltele de pescuit 
pierdute și deșeurile marine colectate. 
Sprijinul ar trebui să fie disponibil și pentru 
acțiuni destinate obținerii sau menținerii 
unei stări ecologice bune a mediului marin, 
astfel cum se prevede în Directiva 
2008/56/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului (denumită în continuare 
«Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
marin”»)11, pentru punerea în aplicare a 
măsurilor de protecție spațială stabilite în 
conformitate cu respectiva directivă și în 
conformitate cu cadrele de acțiune 
prioritară instituite în temeiul Directivei 
92/43/CEE a Consiliului (denumită în 
continuare „Directiva privind 
habitatele”)12, pentru gestionarea, refacerea 
și monitorizarea zonelor NATURA 2000 și 
pentru protecția speciilor în temeiul 
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a Consiliului (denumită în continuare 
„Directiva privind păsările”)13. În cadrul 
gestiunii directe, FEAMAP ar trebui să 
sprijine promovarea unui mediu marin 
sănătos și curat și punerea în aplicare a 
strategiei europene pentru materiale 
plastice într-o economie circulară, 
elaborată în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor din 16 ianuarie 201614, în 
concordanță cu obiectivul realizării sau 
menținerii unei stări ecologice bune în 
mediul marin.

Directivei 92/43/CEE și al Directivei 
2009/147/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului (denumită în continuare 
„Directiva privind păsările”)13 și al 
Directivei 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, precum și a 
normelor Uniunii în materie de ape 
reziduale urbane și, de asemenea, pentru 
construirea, instalarea, modernizarea și 
pregătirea științifică și evaluarea 
facilităților statice sau mobile destinate să 
protejeze și să consolideze fauna și flora 
marină în regiunile ultraperiferice. În 
cadrul gestiunii directe, FEAMAP ar trebui 
să sprijine promovarea unui mediu marin 
sănătos și curat și punerea în aplicare a 
strategiei europene pentru materiale 
plastice într-o economie circulară, 
elaborată în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor din 16 ianuarie 201614, în 
concordanță cu obiectivul realizării sau 
menținerii unei stări ecologice bune în 
mediul marin.

____________________________ ___
11. Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru 
de acțiune comunitară în domeniul politicii 
privind mediul marin (JO L 164, 
25.6.2008, p. 19). 

11. Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru 
de acțiune comunitară în domeniul politicii 
privind mediul marin (JO L 164, 
25.6.2008, p. 19). 

12. Directiva 92/43/CEE a Consiliului 
din 21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, 
p. 7).

12. Directiva 92/43/CEE a Consiliului 
din 21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, 
p. 7).

13. Directiva 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice(JO L 20, 26.1.2010, p. 
7).

13. Directiva 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice(JO L 20, 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

Amendamentul 291
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) promovarea activităților pescărești 
sustenabile și conservarea resurselor 
biologice marine;

(1) Promovarea activităților pescărești 
sustenabile, protecția, refacerea și 
conservarea resurselor biologice marine;

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/292

Amendamentul 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a FEAMAP pentru perioada 
2021-2027 se ridică la 6 140 000 000 EUR 
în prețuri curente.

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a FEAMAP pentru perioada 
2021-2027 este identic cu cel pentru 
perioada 2014-2020, 6 867 000 000 EUR 
în prețuri constante pentru 2018 (adică 
7 739 000 000 EUR în prețuri curente). Cel 
puțin 25 % din această sumă se alocă 
priorității 1, astfel cum este definită la 
articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din 
prezentul regulament.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/293

Amendamentul 293
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 131 000 000 EUR pentru 
Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, 
Mayotte, Réunion și Saint-Martin.

(c) 172 900 000 EUR pentru 
Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, 
Mayotte, Réunion și Saint-Martin.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/294

Amendamentul 294
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) contribuția programului la 
combaterea pescuitului INN.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/295

Amendamentul 295
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Pentru produsele pescărești și de 
acvacultură prevăzute în lista din anexa I 
la TFUE, cărora li se aplică articolele 
107, 108 și 109 din TFUE, Comisia poate 
autoriza, în conformitate cu articolul 108 
din TFUE, acordarea de ajutoare pentru 
funcționare în regiunile ultraperiferice 
menționate la articolul 349 din TFUE, în 
sectorul producției, prelucrării și 
comercializării produselor pescărești și de 
acvacultură din regiunile ultraperiferice, 
în vederea diminuării constrângerilor 
specifice din regiunile respective ca 
urmare a izolării, a insularității și a 
caracterului lor îndepărtat extrem.
Statele membre pot acorda finanțări 
suplimentare pentru punerea în aplicare a 
planurilor de compensare menționate la 
articolul 21. În aceste cazuri, statele 
membre notifică ajutorul de stat Comisiei, 
care îl poate aproba, în conformitate cu 
prezentul regulament, în cadrul 
planurilor menționate. Ajutorul de stat 
astfel notificat este considerat a fi 
notificat în înțelesul articolului 108 
alineatul (3) prima teză din TFUE.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/296

Amendamentul 296
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) pescuitul cu traule de fund la 
adâncimi mai mari de 200 de metri.

Or. en



AM\1181160RO.docx PE637.683v01-00

RO Unită în diversitate RO

27.3.2019 A8-0176/297

Amendamentul 297
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prin derogare de la articolul 13 
litera (a), în regiunile ultraperiferice 
sprijinul menționat la alineatul (1) poate 
fi acordat dispozitivelor colective ancorate 
de concentrare a peștelui doar dacă 
acestea contribuie la activități pescărești 
sustenabile și selective.

Or. en


