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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 12 iunie 2018, Comisia a prezentat noua propunere legislativă privind Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) pentru perioada 2021-2027. Fondul menționat are 
drept obiectiv finanțarea de la bugetul Uniunii pentru a sprijini politica comună în domeniul 
pescuitului (PCP), politica maritimă integrată a Uniunii și angajamentele internaționale ale 
Uniunii în domeniul guvernanței oceanelor, în special în contextul Agendei 2030 pentru 
dezvoltare durabilă. 

În calitate de raportor pentru avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și securitate 
alimentară, salut comunicarea Comisiei, deoarece oferă o bază bună pe care colegislatorii pot 
începe să lucreze pentru a optimiza textul și a ajunge la un acord. În special, aș dori să 
mulțumesc Comisiei pentru consolidarea impactului pe care FEPAM îl are asupra mediului, 
concentrându-se asupra protecției ecosistemelor marine, cu o contribuție preconizată de 30 % 
din bugetul său pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, în 
conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris.

Consider, de asemenea, că noul fond va fi mai eficace și mai eficient, datorită simplificării, 
subsidiarității, alinierii cu alte fonduri și unei mai bune orientări a sprijinului pentru punerea 
în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului.

Sectorul pescăresc și acvacultura contribuie la securitatea alimentară și la nutriție. Totuși, în 
prezent, Uniunea importă peste 60 % din produsele pescărești, fiind foarte dependentă de țări 
terțe. Cea mai importantă provocare este aceea de a încuraja cetățenii să consume pește din 
Uniune, cu standarde de calitate ridicate și la prețuri rezonabile. În acest sens, acvacultura 
trebuie să își extindă prezența în sector și să își crească masa critică, dat fiind că peștele 
provenit din această activitate reprezintă doar 20 % din oferta totală de pe piața europeană. 

Totuși, cred că este important să completez raportul cu o serie de amendamente, pentru a-l 
adapta și a-l face mai flexibil, astfel încât să se evite deteriorarea excesivă a flotei, ținând 
seama de diversitatea sa la nivelul Uniunii. 

Am considerat că este important să includ conceptul de „gestionare în comun“, care înseamnă 
un mecanism de gestionare a activităților de pescuit profesional, de pescuit recreativ și de 
acvacultură, în cadrul căruia guvernele își împart autoritatea cu comunitatea utilizatorilor 
locali, atribuind fiecărei părți responsabilități și drepturi specifice în legătură cu informațiile și 
procesul decizional legate de gestionarea activității; Nu trebuie să uităm că primii interesați de 
garantarea zonelor de pescuit și a stocurilor de pește sunt înșiși pescarii, întrucât, fără pește, 
nu există activitate, iar fără activitate nu sunt locuri de muncă. Din acest motiv, în 
amendamentele prezentate, am încercat să mențin cât mai mult echilibrul între sustenabilitatea 
de mediu, economică și socială. 

În cele din urmă, consider că simplificarea și clarificarea, pentru statele membre, a 
activităților care pot fi desfășurate în temeiul FEPAM va facilita gestionarea, va reduce 
sarcina administrativă și, în cele din urmă, va sprijini sectorul pescuitului maritim, promovând 
în același timp obiectivele dezvoltării durabile.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
pescuit, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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 (FEPAM) pentru 
perioada 2021-2027. Acest fond ar trebui 
să urmărească să orienteze finanțarea de la 
bugetul Uniunii în direcția sprijinirii
punerii în aplicare depline și la timp a
politicii comune în sectorul pescăresc 
(PCSP), a Directivei-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”, a politicii maritime 
a Uniunii și a angajamentelor 
internaționale ale Uniunii în domeniul 
guvernanței oceanelor. Alături de politicile 
responsabile în sectorul pescăresc, această 
finanțare este unul dintre factorii 
favorizanți esențiali pentru existența unor 
activități pescărești sustenabile și pentru 
conservarea resurselor biologice marine, 
pentru securitatea alimentară prin 
aprovizionarea cu produse din mare, pentru 
creșterea unei economii albastre 
sustenabile care se dezvoltă în limite 
ecologice și pentru asigurarea sănătății, 
siguranței, securității, curățeniei și 
gestionării sustenabile a mărilor și 
oceanelor.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2
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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 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 care se dezvoltă în 
limite 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.

Amendamentul 3

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 

(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 
multianual al FEPAM ar trebui să se 
ridice la 6 140 000 000 EUR, în prețuri 
curente. Resursele FEPAM 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 
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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.

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 FEPAM 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.

_________________ _________________

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

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Sectorul maritim european numără 
peste 5 milioane de locuri de muncă, 
generând aproape 500 de miliarde EUR pe 
an și are un potențial de a crea mai multe 
locuri de muncă. Se estimează că producția 
economiei maritime mondiale este astăzi 
de 1,3 miliarde EUR, aceasta putând crește 
cu peste 100 % până în 2030. Necesitatea 
de a atinge obiectivele privind emisiile de 
CO2, de a crește eficiența resurselor și de a 
reduce amprenta ecologică a economiei 
albastre a fost o forță motrice semnificativă 
pentru inovare în alte sectoare, cum ar fi 
echipamentele maritime, construcțiile 
navale, observarea oceanelor, dragarea, 
protecția zonelor de coastă și construcțiile
din zonele marine. Investițiile în economia 
maritimă au fost finanțate prin fondurile 
structurale ale Uniunii, în special Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDER) 
și FEAMAP. Noi instrumente de finanțare, 
cum ar fi InvestEU trebuie utilizate pentru 

(9) Sectorul maritim european numără 
peste 5 milioane de locuri de muncă, 
generând aproape 500 de miliarde EUR pe 
an și are un potențial de a crea mai multe 
locuri de muncă, deși stocurile de specii de 
pește ar trebui să fie monitorizate în 
continuare, iar pescuitul excesiv ar trebui 
să fie împiedicat prin măsuri adecvate. Se 
estimează că producția economiei maritime 
mondiale este astăzi de 1,3 miliarde EUR, 
aceasta putând crește cu peste 100 % până 
în 2030. Necesitatea de a atinge obiectivele 
privind emisiile de CO2, de a crește 
eficiența resurselor și de a reduce amprenta 
ecologică a economiei albastre a fost o 
forță motrice semnificativă pentru inovare 
în alte sectoare, cum ar fi echipamentele 
maritime, construcțiile navale, observarea 
oceanelor, dragarea, protecția zonelor de 
coastă și construcțiile din zonele marine. 
Investițiile în economia maritimă au fost 
finanțate prin fondurile structurale ale 
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a stimula potențialul de creștere al 
sectorului.

Uniunii, în special Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) și FEPAM. 
Noi instrumente de finanțare, cum ar fi 
InvestEU trebuie utilizate pentru a stimula 
potențialul de creștere al sectorului.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) FEAMAP ar trebui să se bazeze pe 
patru priorități: promovarea activităților 
pescărești sustenabile și a conservării 
resurselor biologice marine; contribuția la 
securitatea alimentară în Uniune prin 
intermediul unei acvaculturi și al unor piețe 
competitive și sustenabile; facilitarea 
dezvoltării unei economii albastre 
sustenabile și stimularea prosperității 
comunităților costiere; consolidarea 
guvernanței internaționale a oceanelor și 
asigurarea siguranței, securității, curățeniei 
și gestionării sustenabile a mărilor și 
oceanelor. Aceste priorități ar trebui 
urmărite prin gestiune partajată, directă și 
indirectă.

(10) FEPAM ar trebui să se bazeze pe 
patru priorități care se aliniază pe deplin la 
obiectivele PCSP: promovarea activităților 
pescărești sustenabile și a conservării 
resurselor biologice marine; contribuția la 
securitatea alimentară în Uniune prin 
intermediul unei acvaculturi și al unor piețe 
competitive și sustenabile; facilitarea unei 
economii albastre sustenabile care se 
dezvoltă în limite ecologice și promovează
stimularea prosperității comunităților 
costiere; consolidarea guvernanței 
internaționale a oceanelor și asigurarea 
siguranței, securității, curățeniei și 
gestionării sustenabile a mărilor și 
oceanelor. Aceste priorități ar trebui 
urmărite prin gestiune partajată, directă și 
indirectă.

Amendamentul 6

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 

(11) FEPAM 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 
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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.

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 și 
degradarea ecosistemelor, 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.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a ține cont de importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
concordanță cu angajamentele Uniunii de a 
pune în aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Națiunilor Unite, prezentul regulament 
ar trebui să contribuie la integrarea 
acțiunilor climatice, precum și la realizarea 
obiectivului global ca 25 % din cheltuielile 
de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele 
climatice. Acțiunile întreprinse în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să permită 
consacrarea a 30 % din pachetul financiar 
total al FEAMAP realizării obiectivelor 
climatice. Acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare a FEAMAP și vor fi reevaluate în 
contextul proceselor de evaluare și de 

(13) Pentru a ține cont de importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
concordanță cu angajamentele Uniunii de a 
pune în aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Națiunilor Unite, prezentul regulament 
ar trebui să contribuie la integrarea 
acțiunilor climatice, precum și la realizarea 
obiectivului global ca 25 % din cheltuielile 
de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele 
climatice. Acțiunile întreprinse în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să permită 
consacrarea a 30 % din pachetul financiar 
total al FEPAM realizării obiectivelor 
climatice. Acțiunile relevante, inclusiv 
proiectele care vizează protejarea și 
refacerea solului submarin de iarbă de 
mare și a zonelor umede de coastă care 
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reexaminare relevante. sunt absorbante de carbon majore, vor fi 
identificate în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare a FEPAM și vor fi reevaluate în 
contextul proceselor de evaluare și de 
reexaminare relevante.

Justificare

Cel mai recent raport al IPCC subliniază că trebuie luată în considerare nu numai reducerea 
emisiilor de CO2, ci și eliminarea CO2 din atmosferă.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) FEAMAP ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor de mediu ale 
Uniunii. Această contribuție ar trebui să fie 
urmărită prin aplicarea markerilor de 
mediu ai Uniunii și raportată cu 
regularitate în cadrul evaluărilor și al 
rapoartelor anuale de performanță.

(14) FEPAM ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor de mediu ale 
Uniunii în cadrul PCSP și al Directivei 
2008/56/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului1a. Această contribuție ar 
trebui să fie urmărită prin aplicarea 
markerilor de mediu ai Uniunii și raportată 
cu regularitate în cadrul evaluărilor și al 
rapoartelor anuale de performanță.

_________________

1aDirectiva 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 (Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”) (JO L 164, 
25.6.2008, p. 19).

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În conformitate cu articolul 42 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

(15) În conformitate cu articolul 42 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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(denumit în continuare „Regulamentul 
PCSP”)7, asistența financiară a Uniunii în 
cadrul FEAMAP ar trebui să fie 
condiționată de respectarea normelor 
PCSP. Cererile din partea beneficiarilor 
care nu respectă normele aplicabile ale 
PCSP nu ar trebui să fie admisibile.

(denumit în continuare „Regulamentul 
PCSP”) 7, asistența financiară a Uniunii în 
cadrul FEPAM ar trebui să fie condiționată 
de respectarea deplină a normelor PCSP și 
a legislației de mediu pertinente a 
Uniunii. Asistența financiară a Uniunii ar 
trebui acordată numai acelor operatori și 
state membre care își îndeplinesc pe 
deplin obligațiile legale în domeniu. 
Cererile din partea beneficiarilor care nu 
respectă normele aplicabile ale PCSP nu ar 
trebui să fie admisibile.

_________________ _________________

7 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind politica 
comună în domeniul pescuitului, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și 
(CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a 
Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 
354, 28.12.2013, p. 22).

7 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind politica 
comună în domeniul pescuitului, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și 
(CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a 
Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 
354, 28.12.2013, p. 22).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a aborda condițiile specifice 
ale PCSP menționate în Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013 și pentru a contribui la 
respectarea normelor PCSP, ar trebui 
prevăzute dispoziții suplimentare față de 
normele privind întreruperea, suspendarea 
și corecțiile financiare, astfel cum sunt 
stabilite în Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune]. În cazul în care un stat membru 
sau un beneficiar nu își respectă obligațiile 
în temeiul PCSP sau în cazul în care 
Comisia are dovezi care sugerează o astfel 
de nerespectare a obligațiilor, Comisia ar 
trebui să poată, ca măsură preventivă, să 

(16) Pentru a aborda condițiile specifice 
ale PCSP menționate în Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013 și pentru a contribui la 
respectarea deplină a normelor PCSP, ar 
trebui prevăzute dispoziții suplimentare 
față de normele privind întreruperea, 
suspendarea și corecțiile financiare, astfel 
cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) 
nr. [Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune]. În cazul în care un stat 
membru sau un beneficiar nu își respectă 
obligațiile în temeiul PCSP sau în cazul în 
care Comisia are dovezi care sugerează o 
astfel de nerespectare a obligațiilor, 
Comisia ar trebui să poată, ca măsură 
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întrerupă termenele de plată. Pe lângă 
posibilitatea întreruperii termenelor de 
plată și pentru a evita un risc evident de a 
ajunge să ramburseze cheltuieli neeligibile, 
Comisia ar trebui să poată suspenda plățile 
și impune corecții financiare în cazul unei 
nerespectări grave a normelor PCSP de 
către un stat membru.

preventivă, să întrerupă termenele de plată. 
Pe lângă posibilitatea întreruperii 
termenelor de plată și pentru a evita un risc 
evident de a ajunge să ramburseze 
cheltuieli neeligibile, Comisia ar trebui să 
poată suspenda plățile și impune corecții 
financiare în cazul unei nerespectări grave 
a normelor PCSP de către un stat membru.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În ultimii ani, PCSP a realizat mult 
în ceea ce privește readucerea stocurilor de 
pește la niveluri sustenabile, creșterea 
rentabilității sectorului pescuitului din 
Uniune și conservarea ecosistemelor 
marine. Cu toate acestea, rămân unele 
provocări substanțiale în vederea atingerii 
obiectivelor socioeconomice și de mediu 
ale PCSP. Aceste eforturi necesită 
continuarea sprijinului dincolo de 2020, în 
special în bazinele maritime în care 
progresele au fost mai lente.

(17) În ultimii ani, PCSP a luat măsuri 
pentru readucerea stocurilor de pește la 
niveluri sustenabile, creșterea rentabilității 
sectorului pescuitului din Uniune și 
conservarea ecosistemelor marine. Cu toate 
acestea, rămân unele provocări substanțiale 
în vederea atingerii depline a obiectivelor 
socioeconomice și de mediu ale PCSP, 
inclusiv în vederea îndeplinirii obligației 
legale de a reface și a menține toate 
populațiile din stocurile de pește la 
niveluri de biomasă peste cele care pot 
asigura producția maximă durabilă. 
Aceste eforturi necesită continuarea 
sprijinului dincolo de 2020, în special în 
bazinele maritime în care progresele au 
fost mai lente.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Activitatea pescărească este vitală 
pentru subzistența și patrimoniul cultural al 
numeroase comunități costiere din Uniune, 
în special acolo unde micul pescuit costier 
joacă un rol important. Cum media de 
vârstă în multe comunități de pescari este 

(18) Activitatea pescărească este vitală 
pentru subzistența și patrimoniul cultural al 
numeroase comunități costiere și insulare 
din Uniune, în special acolo unde micul 
pescuit costier joacă un rol important. Cum 
media de vârstă în multe comunități de 
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de peste 50 de ani, reînnoirea generațiilor 
și diversificarea activităților rămâne o 
provocare.

pescari este de peste 50 de ani, reînnoirea 
generațiilor și diversificarea activităților 
rămâne o provocare.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Îndeplinirea obiectivelor PCP este 
favorizată de punerea în aplicare a unor 
mecanisme de gestionare în comun a 
activității de pescuit profesionist și de 
agrement și a acvaculturii, cu 
participarea directă a părților interesate 
implicate, cum ar fi administrația, 
sectorul pescuitului și acvaculturii, 
comunitatea științifică și societatea civilă, 
care își bazează funcționalitatea pe 
distribuția echitabilă a responsabilităților 
în procesul decizional, precum și pe 
gestionarea adaptativă fondată pe 
cunoaștere, informații și rapiditate. 
FEPAM ar trebui să sprijine punerea în 
aplicare a acestor mecanisme la nivel 
local.

Justificare

Modelul de gestionare în comun își dezvoltă potențialul maxim în cadrul unei gestionări 
bioeconomice care respectă ecosistemul și principiile de precauție. Acest model ar trebui să 
furnizeze instrumente care să permită o reacție în timp real la realitățile în schimbare 
prezente în gestionarea adaptabilă.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) FEAMAP ar trebui să urmărească
îndeplinirea obiectivelor de mediu, 
economice, sociale și de ocupare a forței de 

(19) FEPAM ar trebui să contribuie la
îndeplinirea obiectivelor de mediu, 
economice, sociale și de ocupare a forței de 
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muncă ale PCSP, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013. Acest sprijin ar trebui să 
garanteze că activitățile de pescuit sunt 
sustenabile pe termen lung din perspectiva 
mediului și sunt gestionate în concordanță 
cu obiectivul realizării de beneficii 
economice, sociale și în materie de ocupare 
a forței de muncă și cu obiectivul de a 
contribui la securitatea aprovizionării cu 
alimente.

muncă ale PCSP, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013. Acest sprijin ar trebui să 
garanteze că activitățile de pescuit sunt 
sustenabile pe termen lung din perspectiva 
mediului și sunt gestionate în concordanță 
cu obiectivele stabilite la articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013, și anume de a își aduce 
contribuția la realizarea de beneficii 
economice, sociale și în materie de ocupare 
a forței de muncă și de a contribui la 
securitatea aprovizionării cu alimente.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Sprijinul din FEAMAP ar trebui să 
urmărească să obțină și să mențină un 
pescuit sustenabil, bazat pe producția 
maximă durabilă (MSY) și să reducă la 
minimum impactul negativ al activităților 
de pescuit asupra ecosistemului marin. 
Sprijinul menționat ar trebui să includă 
inovare și investiții în practici și tehnici de 
pescuit cu impact redus, rezistente la 
schimbările climatice și cu emisii reduse de 
dioxid de carbon.

(20) Sprijinul din FEPAM ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea în timp util a 
obligației legale de a reface și de a 
menține populațiile tuturor stocurilor de 
pește la niveluri de biomasă peste cele 
care pot asigura producția maximă 
durabilă (MSY) și să reducă la minimum, 
iar atunci când este posibil să elimine
impactul negativ al activităților de pescuit 
asupra ecosistemului marin. Sprijinul 
menționat ar trebui să includă inovare și 
investiții în practici și tehnici de pescuit cu 
impact redus, rezistente la schimbările 
climatice și cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și ar trebui să excludă orice 
investiție în metode de pescuit cu 
impulsuri electrice.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Obligația de debarcare este una (21) Obligația de debarcare este o 
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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.

obligație legală și una dintre principalele 
obiective ale PCSP. Ea a implicat stoparea 
practicii de descărcare, care este 
inacceptabilă din punct de vedere 
ecologic, precum și importante modificări
ale practicilor de pescuit din sector, uneori 
cu un cost financiar important. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
utilizeze FEPAM pentru a sprijini în cea 
mai mare măsură inovarea și investițiile 
care contribuie la punerea în aplicare 
deplină și oportună a obligației de 
debarcare, cu o rată considerabil mai 
ridicată a intensității ajutorului decât cea 
care se aplică altor operațiuni, cum ar fi 
investițiile în unelte de pescuit selective și 
în măsuri de selectivitate temporală și 
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 membre („schimburi de cote”), cu 
scopul de a atenua efectul speciei de blocaj 
cauzat de obligația de debarcare.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Obligația de debarcare ar trebui să 
fie monitorizată în mod egal în întregul 
spectru, de la navele de pescuit de mici 
dimensiuni până la cele de mari 
dimensiuni, în fiecare stat membru al 
Uniunii.

Justificare

O plângere constantă și semnificativă din partea micilor pescari din Irlanda și din alte 
regiuni se referă la faptul că, în cazul inspecțiilor și al sancțiunilor, având în vedere că în cea 
mai mare parte se află în zonele costiere, aceștia sunt cele mai accesibile ținte, în timp ce 
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accesul la navele mai mari este mai dificil, iar inspectarea acestora este, de asemenea, mai 
dificilă.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Ar trebui ca FEAMAP să poată să 
sprijine inovarea și investițiile la bordul 
navelor de pescuit cu scopul de a 
îmbunătăți sănătatea, siguranța și condițiile 
de muncă, eficiența energetică și calitatea 
capturilor. Acest sprijin nu ar trebui însă să 
ducă la o creștere a capacității de pescuit 
sau a capacității de a găsi pește și nu ar 
trebui să fie acordat doar pentru a îndeplini 
cerințele obligatorii în temeiul legislației 
Uniunii sau al legislației naționale. În 
cadrul arhitecturii fără măsuri normative, 
ar trebui să fie la latitudinea statelor 
membre să definească norme de 
eligibilitate exacte pentru aceste investiții. 
În ceea ce privește sănătatea, siguranța și 
condițiile de muncă la bordul navelor de 
pescuit, ar trebui să fie permisă o rată mai 
ridicată a intensității ajutorului decât cea 
aplicată altor operațiuni.

(22) Ar trebui ca FEPAM să poată să 
sprijine inovarea și investițiile la bordul 
navelor de pescuit cu scopul de a 
îmbunătăți sănătatea, siguranța și condițiile 
de muncă, eficiența energetică și calitatea 
capturilor, precum și să contribuie la 
rezolvarea unor aspecte specifice în 
materie de asistență medicală. Acest 
sprijin nu ar trebui însă să ducă la o 
creștere a capacității de pescuit sau a 
capacității de a găsi pește și nu ar trebui să 
fie acordat doar pentru a îndeplini cerințele 
obligatorii în temeiul legislației Uniunii sau 
al legislației naționale. În cadrul 
arhitecturii fără măsuri normative, ar trebui 
să fie la latitudinea statelor membre să 
definească norme de eligibilitate exacte 
pentru aceste investiții și acest sprijin. În 
ceea ce privește sănătatea, siguranța și 
condițiile de muncă la bordul navelor de 
pescuit, ar trebui să fie permisă o rată mai 
ridicată a intensității ajutorului decât cea 
aplicată altor operațiuni.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Micul pescuit costier este efectuat 
de nave de pescuit de mai puțin de 12 metri 
și care nu utilizează unelte de pescuit 
tractate. Acest sector reprezintă 
aproximativ 75 % din totalul navelor de 
pescuit înmatriculate în Uniune și aproape 

(28) Micul pescuit costier este efectuat 
de nave de pescuit de mai puțin de 12 metri 
și care nu utilizează unelte de pescuit 
tractate. Acest sector reprezintă 
aproximativ 75 % din totalul navelor de 
pescuit înmatriculate în Uniune și aproape 
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jumătate din numărul total de locuri de 
muncă în sectorul pescăresc. Operatorii din 
zonele costiere pescărești de mici 
dimensiuni sunt în mod deosebit 
dependenți de sănătatea stocurilor de pește, 
care constituie principala lor sursă de venit. 
Prin urmare, FEAMAP ar trebui să le 
acorde un tratament preferențial prin 
intermediul unei rate a intensității 
ajutorului de 100 %, inclusiv pentru 
operațiuni legate de controlul și punerea în 
aplicare a legislației, scopul fiind acela de a 
încuraja practicile sustenabile de pescuit. 
În plus, anumite domenii de sprijin ar 
trebui să fie rezervate pentru pescuitul la 
scară mică în segmentul de flotă în care 
capacitatea de pescuit este proporțională cu 
posibilitățile de pescuit disponibile, ca de 
exemplu sprijinul pentru achiziționarea 
unei nave la mâna a doua și pentru 
înlocuirea sau modernizarea motorului unei 
nave. În plus, statele membre ar trebui să 
includă în programul lor un plan de acțiune 
pentru micul pescuit costier, care ar trebui 
să fie monitorizat pe baza unor indicatori 
pentru care ar trebui stabilite obiective de 
etapă și ținte.

jumătate din numărul total de locuri de 
muncă în sectorul pescăresc. Operatorii din 
zonele costiere pescărești de mici 
dimensiuni sunt în mod deosebit 
dependenți de sănătatea stocurilor de pește, 
care constituie principala lor sursă de venit. 
Prin urmare, FEPAM ar trebui să le acorde 
un tratament preferențial prin intermediul 
unei rate a intensității ajutorului de 100 %, 
inclusiv pentru operațiuni legate de 
controlul și punerea în aplicare a legislației, 
scopul fiind acela de a încuraja practicile 
sustenabile de pescuit în conformitate cu 
obiectivele PCSP. În plus, anumite 
domenii de sprijin ar trebui să fie rezervate 
pentru pescuitul la scară mică în segmentul 
de flotă în care capacitatea de pescuit este 
proporțională cu posibilitățile de pescuit 
disponibile, ca de exemplu sprijinul pentru 
achiziționarea unei nave la mâna a doua și 
pentru înlocuirea sau modernizarea 
motorului unei nave, precum și pentru 
tinerii pescari. În plus, statele membre ar 
trebui să includă în programul lor un plan 
de acțiune pentru micul pescuit costier, 
care ar trebui să fie monitorizat pe baza 
unor indicatori pentru care ar trebui 
stabilite obiective de etapă și ținte.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Sectorul pescăresc și acvacultura 
contribuie la securitatea alimentară și la 
nutriție. Cu toate acestea, în prezent, 
Uniunea importă peste 60 % din producția 
sa de produse pescărești și, prin urmare, 
este foarte dependentă de țări terțe. O 
provocare importantă este să încurajeze 
consumul de proteine din pește produse în 
Uniune după standarde înalte de calitate și 
disponibile pentru consumatori la prețuri 
accesibile.

(31) Sectorul pescăresc și acvacultura 
sustenabilă contribuie la securitatea 
alimentară și la nutriție. Cu toate acestea, 
în prezent, Uniunea importă peste 60 % din 
producția sa de produse pescărești și, prin 
urmare, este foarte dependentă de țări terțe. 
O provocare importantă este să încurajeze 
consumul de proteine din pește produse în 
Uniune după standarde înalte de calitate și 
disponibile pentru consumatori la prețuri 
accesibile.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Ar trebui ca FEAMAP să poată să 
sprijine promovarea și dezvoltarea durabilă 
a acvaculturii, inclusiv a acvaculturii în ape 
dulci, pentru creșterea de animale și plante 
acvatice în vederea producției de alimente 
și de alte materii prime. În unele state 
membre rămân în vigoare proceduri 
administrative complexe, cum ar fi accesul 
dificil la spațiu și procedurile 
împovărătoare de acordare a licențelor, 
ceea ce face dificilă îmbunătățirea imaginii 
și a competitivității produselor de 
crescătorie în acest sector. Sprijinul ar 
trebui să fie în concordanță cu planurile 
strategice naționale multianuale pentru 
acvacultură elaborate pe baza 
Regulamentului (UE) nr. 1380/2013. În 
special, sprijinul pentru sustenabilitatea 
mediului, investiții productive, inovare, 
dobândirea de competențe profesionale, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, măsuri 
compensatorii care oferă servicii esențiale 
de management al terenurilor și al 
resurselor naturale ar trebui să fie eligibil. 
Acțiunile în domeniul sănătății publice, 
sistemele de asigurare a stocurilor din 
acvacultură și acțiunile privind sănătatea și 
bunăstarea animalelor ar trebui să fie, de 
asemenea, eligibile. Cu toate acestea, în 
cazul investițiilor productive, sprijinul ar 
trebui furnizat doar prin intermediul 
instrumentelor financiare și prin InvestEU, 
care oferă un efect de levier mai mare pe 
piețe și, prin urmare, sunt mai relevante 
decât granturile în ceea ce privește 
abordarea provocărilor legate de finanțarea 
sectorului.

(32) Ar trebui ca FEPAM să poată să 
sprijine promovarea și dezvoltarea durabilă 
a acvaculturii, inclusiv a acvaculturii în ape 
dulci, și protejarea acvaculturii împotriva 
speciilor și a bolilor invazive, pentru 
creșterea de animale și plante acvatice în 
vederea producției de alimente și de alte 
materii prime. În unele state membre 
rămân în vigoare proceduri administrative 
excesiv de complexe, cum ar fi accesul 
dificil la spațiu și procedurile 
împovărătoare de acordare a licențelor, 
ceea ce îngreunează inutil îmbunătățirea 
imaginii și a competitivității produselor de 
crescătorie în acest sector. Sprijinul ar 
trebui să fie în concordanță cu planurile 
strategice naționale multianuale pentru 
acvacultură elaborate pe baza 
Regulamentului (UE) nr. 1380/2013. În 
special, sprijinul pentru sustenabilitatea 
mediului, investiții productive, inovare, 
combaterea unor boli specifice și a unor 
specii invazive care aduc acvaculturii 
prejudicii importante, dobândirea de 
competențe profesionale, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, măsuri compensatorii 
care oferă servicii esențiale de management 
al terenurilor și al resurselor naturale ar 
trebui să fie eligibil. Acțiunile în domeniul 
sănătății publice, sistemele de asigurare a 
stocurilor din acvacultură și acțiunile 
privind sănătatea și bunăstarea animalelor 
ar trebui să fie, de asemenea, eligibile. Cu 
toate acestea, în cazul investițiilor 
productive, sprijinul ar trebui furnizat doar 
prin intermediul instrumentelor financiare 
și prin InvestEU, care oferă un efect de 
levier mai mare pe piețe și, prin urmare, 
sunt mai relevante decât granturile în ceea 
ce privește abordarea provocărilor legate 
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de finanțarea sectorului.

Justificare

În conformitate cu rezoluția Parlamentului European din 12 iunie 2018 intitulată „Către un 
sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene: situația actuală și provocări 
viitoare“ (2017/2118(INI))

Amendamentul 22

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 punerea deplină în aplicare a 
PCSP, pe piețe eficiente și bine organizate, 
care îmbunătățesc transparența, stabilitatea, 
calitatea și diversitatea lanțului de 
aprovizionare, precum și pe informarea 
consumatorilor. În acest scop, ar trebui ca 
FEPAM 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.

_________________ _________________

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 

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 
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abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
104/2000 al Consiliului (JO L 354, 
28.12.2013, p. 1).

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
104/2000 al Consiliului (JO L 354, 
28.12.2013, p. 1).

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Crearea de locuri de muncă în 
regiunile de coastă se bazează pe 
dezvoltarea locală a unei economii albastre 
sustenabile pentru a relansa structura 
socială a regiunilor respective. Industriile 
și serviciile oceanice sunt susceptibile de a 
depăși creșterea economiei mondiale și de 
a aduce o contribuție importantă la 
ocuparea forței de muncă și la creșterea 
economică până în 2030. Ca să fie 
sustenabilă, creșterea albastră depinde de 
inovarea și investițiile în noi activități 
comerciale maritime și în bioeconomie, 
inclusiv în modele de turism sustenabile, în 
energia oceanică din surse regenerabile, în 
construcții navale de înaltă tehnologie 
inovatoare și noi servicii portuare, care pot 
genera locuri de muncă și, în același timp, 
favoriza dezvoltarea locală. În timp ce 
investițiile publice în economia albastră 
sustenabilă ar trebui să fie integrate în 
bugetul Uniunii, FEAMAP ar trebui să se 
concentreze în mod specific asupra creării 
condițiilor propice pentru dezvoltarea 
economiei albastre sustenabile și asupra 
eliminării blocajelor pentru a facilita 
investițiile și dezvoltarea de noi piețe și 
tehnologii sau servicii. Sprijinul pentru 
dezvoltarea economiei albastre sustenabile 
ar trebui să fie furnizat în regim de 
gestiune partajată, directă și indirectă.

(35) Crearea de locuri de muncă în 
regiunile de coastă și insulare se bazează
adesea pe dezvoltarea locală a unei 
economii albastre sustenabile pentru a 
relansa structura socială a regiunilor 
respective. Industriile și serviciile oceanice 
sunt susceptibile de a depăși creșterea 
economiei mondiale și de a aduce o 
contribuție importantă la ocuparea forței de 
muncă și la creșterea economică până în 
2030. Ca să fie sustenabilă, creșterea 
albastră depinde de inovarea și investițiile 
în noi activități comerciale maritime și în 
bioeconomie, inclusiv în modele de turism 
sustenabile, în energia oceanică din surse 
regenerabile, în construcții navale de înaltă 
tehnologie inovatoare și noi servicii 
portuare, care pot genera locuri de muncă 
și, în același timp, favoriza dezvoltarea 
locală. În timp ce investițiile publice în 
economia albastră sustenabilă ar trebui să 
fie integrate în bugetul Uniunii, FEPAM ar 
trebui să se concentreze în mod specific 
asupra creării condițiilor propice pentru 
dezvoltarea economiei albastre sustenabile 
și asupra eliminării blocajelor pentru a 
facilita investițiile și dezvoltarea de noi 
piețe și tehnologii sau servicii. Sprijinul 
pentru dezvoltarea economiei albastre 
sustenabile ar trebui să fie furnizat în regim 
de gestiune partajată, directă și indirectă.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În cadrul gestiunii partajate, ar 
trebui ca FEAMAP să poată să sprijine 
economia albastră sustenabilă prin 
colectarea, gestionarea și utilizarea datelor 
în vederea îmbunătățirii cunoștințelor 
privind starea mediului marin. Acest sprijin 
ar trebui să urmărească îndeplinirea 
cerințelor din Directiva 92/43/CEE și din 
Directiva 2009/147/CE, sprijinirea 
amenajării spațiului maritim și 
îmbunătățirea calității datelor și a 
schimburilor prin intermediul rețelei 
europene de observare și date privind 
mediul marin.

(37) În cadrul gestiunii partajate, ar 
trebui ca FEPAM să poată să sprijine o 
economie albastră sustenabilă, care se 
dezvoltă în limite ecologice, prin 
colectarea, gestionarea și utilizarea datelor 
în vederea îmbunătățirii cunoștințelor 
privind starea mediului marin. Acest sprijin 
ar trebui să urmărească îndeplinirea 
cerințelor din Directiva 92/43/CEE și din 
Directiva 2009/147/CE, sprijinirea 
amenajării spațiului maritim și 
îmbunătățirea calității datelor și a 
schimburilor prin intermediul rețelei 
europene de observare și date privind 
mediul marin.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În calitate de actor global, Uniunea 
s-a angajat ferm să militeze pentru 
guvernanța internațională a oceanelor, în 
conformitate cu Comunicarea comună 
către Consiliu, Parlamentul European, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor din 10 noiembrie 
2016, intitulată „Guvernanța internațională 
a oceanelor: o agendă pentru viitorul
oceanelor noastre”17. Politica Uniunii 
privind guvernanța oceanelor este o nouă 
politică care vizează oceanele în mod 
integrat. Guvernanța internațională a 
oceanelor este fundamentală nu numai 
pentru realizarea obiectivelor Agendei 
2030 pentru dezvoltare durabilă, în special 
obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 14 
(„conservarea și utilizarea durabilă a 
oceanelor, a mărilor și a resurselor marine 
pentru o dezvoltare durabilă”), ci și pentru 
a garanta că generațiile viitoare vor avea 
oceane sigure, securizate, curate și 

(40) În calitate de actor global, Uniunea 
s-a angajat ferm să militeze pentru 
guvernanța internațională a oceanelor, în 
conformitate cu Comunicarea comună 
către Consiliu, Parlamentul European,
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor din 10 noiembrie 
2016, intitulată „Guvernanța internațională 
a oceanelor: o agendă pentru viitorul 
oceanelor noastre”17. Politica Uniunii 
privind guvernanța oceanelor este o nouă 
politică care vizează oceanele în mod 
integrat. Guvernanța internațională a 
oceanelor este fundamentală nu numai 
pentru realizarea obiectivelor Agendei 
2030 pentru dezvoltare durabilă, în special 
obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 14 
(„conservarea și utilizarea durabilă a 
oceanelor, a mărilor și a resurselor marine 
pentru o dezvoltare durabilă”), ci și pentru 
a garanta că generațiile viitoare vor avea 
oceane sigure, securizate, curate și 
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gestionate în mod sustenabil. Uniunea 
trebuie să respecte aceste angajamente 
internaționale și să fie o forță motrice 
pentru îmbunătățirea guvernanței 
internaționale a oceanelor la nivel bilateral, 
regional și multilateral, inclusiv să prevină, 
să descurajeze și să elimine pescuitul 
ilegal, nedeclarat și nereglementat, să 
amelioreze cadrul de guvernanță 
internațională a oceanelor, să reducă 
presiunea asupra oceanelor și mărilor, să 
creeze condițiile pentru o economie 
albastră sustenabilă și să consolideze 
cercetarea și datele oceanografice 
internaționale.

gestionate în mod sustenabil. Uniunea 
trebuie să respecte aceste angajamente 
internaționale și să fie o forță motrice și un 
lider pentru îmbunătățirea guvernanței 
internaționale a oceanelor la nivel bilateral, 
regional și multilateral, inclusiv să prevină, 
să descurajeze și să elimine pescuitul 
ilegal, nedeclarat și nereglementat, să 
amelioreze cadrul de guvernanță 
internațională a oceanelor, să reducă 
presiunea asupra oceanelor și mărilor, să 
creeze condițiile pentru o economie 
albastră sustenabilă și să consolideze 
cercetarea și datele oceanografice 
internaționale.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 17 JOIN(2016) 49

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Procedura de plată aplicată în 
cadrul actualului FEPAM a fost calificată 
drept inadecvată, întrucât doar 11 % din 
fonduri au fost utilizate după patru ani de 
aplicare. Această procedură ar trebui să 
fie îmbunătățită pentru a accelera plățile 
către beneficiari, în special către persoane 
individuale sau familii.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. [Regulamentul privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii], cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 

(47) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. [Regulamentul privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii], cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
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al Consiliului19, Regulamentul (Euratom, 
CE) nr. 2988/95 al Consiliului20, 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului21 și Regulamentul (UE) 
2017/1939 al Consiliului22, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie protejate prin 
măsuri proporționale, printre care se 
numără prevenirea, detectarea, corectarea 
și investigarea neregulilor, inclusiv a 
cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor 
pierdute, plătite în mod necuvenit sau 
utilizate incorect și, acolo unde este cazul, 
impunerea de sancțiuni administrative. În 
special, în conformitate cu Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) ar putea efectua investigații, 
inclusiv verificări și inspecții la fața 
locului, pentru a stabili dacă a avut loc o 
fraudă, un act de corupție sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii. În conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului, Parchetul European (EPPO) ar 
putea ancheta și trimite în judecată cazuri 
de fraudă și alte infracțiuni care afectează 
interesele financiare ale Uniunii, conform 
prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului23. 
În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii], 
orice persoană sau entitate care primește 
fonduri din partea Uniunii trebuie să 
coopereze pe deplin pentru protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii și să 
acorde accesul și drepturile necesare 
Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de 
Conturi Europene (CCE), asigurându-se 
totodată că orice parte terță implicată în 
execuția fondurilor Uniunii acordă drepturi 
echivalente. Statele membre ar trebui să se 
asigure că, în gestionarea și punerea în 
aplicare a FEAMAP, interesele financiare 
ale Uniunii sunt protejate, în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul 
privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii] și cu 

al Consiliului19, Regulamentul (Euratom, 
CE) nr. 2988/95 al Consiliului20, 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului21 și Regulamentul (UE) 
2017/1939 al Consiliului22, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie protejate prin 
măsuri proporționale, printre care se 
numără prevenirea, detectarea, corectarea 
și investigarea neregulilor, inclusiv a 
cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor 
pierdute, plătite în mod necuvenit sau 
utilizate incorect și, acolo unde este cazul, 
impunerea de sancțiuni administrative. În 
special, în conformitate cu Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) ar trebui să efectueze investigații, 
inclusiv verificări și inspecții la fața 
locului, pentru a stabili dacă a avut loc o 
fraudă, un act de corupție sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii. În conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului, Parchetul European (EPPO) ar 
trebui să ancheteze și să trimită în 
judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni 
care afectează interesele financiare ale 
Uniunii, conform prevederilor Directivei 
(UE) 2017/1371 a Parlamentului European 
și a Consiliului23. În conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul 
privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii], orice 
persoană sau entitate care primește fonduri 
din partea Uniunii trebuie să coopereze pe 
deplin pentru protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii și să acorde accesul 
și drepturile necesare Comisiei, OLAF, 
EPPO și Curții de Conturi Europene 
(CCE), asigurându-se totodată că orice 
parte terță implicată în execuția fondurilor 
Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele 
membre ar trebui să se asigure că, în 
gestionarea și punerea în aplicare a 
FEPAM, interesele financiare ale Uniunii 
sunt protejate, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul 
privind normele financiare aplicabile 
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Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune].

bugetului general al Uniunii] și cu 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune].

_________________ _________________

19 Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 11 septembrie 2013 
privind investigațiile efectuate de Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) și 
de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1073/1999 al Parlamentului European și 
al Consiliului și a Regulamentului 
(Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO 
L 248, 18.9.2013, p. 1).

19 Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 11 septembrie 2013 
privind investigațiile efectuate de Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) și 
de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1073/1999 al Parlamentului European și 
al Consiliului și a Regulamentului 
(Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO 
L 248, 18.9.2013, p. 1).

20 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.95, p.1).

20 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.95, p.1).

21 Regulamentul (Euratom, CE) 
nr. 2185/96 al Consiliului din 
11 noiembrie 1996 privind controalele și 
inspecțiile la fața locului efectuate de 
Comisie în scopul protejării intereselor 
financiare ale Comunităților Europene 
împotriva fraudei și a altor abateri 
(JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

21 Regulamentul (Euratom, CE) 
nr. 2185/96 al Consiliului din 
11 noiembrie 1996 privind controalele și 
inspecțiile la fața locului efectuate de 
Comisie în scopul protejării intereselor 
financiare ale Comunităților Europene 
împotriva fraudei și a altor abateri 
(JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

22 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește 
instituirea Parchetului European (JO L 283, 
31.10.2017, p. 1).

22 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește 
instituirea Parchetului European (JO L 283, 
31.10.2017, p. 1).

23 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

23 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 48
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a spori transparența în ceea 
ce privește utilizarea fondurilor Uniunii și 
buna gestiune financiară a acestor fonduri, 
în special prin consolidarea controlului 
public asupra sumelor utilizate, anumite 
informații cu privire la operațiunile 
finanțate din FEAMAP ar trebui să fie 
publicate pe un site internet al statului 
membru, în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune]. Atunci 
când un stat membru publică informații 
privind operațiunile finanțate din 
FEAMAP, el trebuie să se respecte 
normele privind protecția datelor cu 
caracter personal prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului24.

(48) Pentru a spori transparența în ceea 
ce privește utilizarea fondurilor Uniunii și 
buna gestiune financiară a acestor fonduri, 
în special prin consolidarea controlului 
public asupra sumelor utilizate, toate 
informațiile cu privire la operațiunile 
finanțate din FEPAM ar trebui să fie 
publicate pe un site internet al statului 
membru, în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune]. Atunci 
când un stat membru publică informații 
privind operațiunile finanțate din FEPAM, 
el trebuie să se respecte normele privind 
protecția datelor cu caracter personal 
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului24.

_________________ _________________

24 Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

24 Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „investiții productive în 
acvacultură” înseamnă investițiile în 
construirea, extinderea, modernizarea sau 
în echiparea instalațiilor pentru producția 
acvicolă;

(12) „investiții productive în 
acvacultură” înseamnă investițiile în 
construirea, extinderea, modernizarea, 
inovarea sau în echiparea instalațiilor 
pentru producția acvicolă;

Amendamentul 30
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „economie albastră sustenabilă” 
înseamnă toate activitățile economice 
sectoriale și transsectoriale pe tot cuprinsul 
pieței unice care au legătură cu oceanele, 
mările, regiunile de coastă și apele 
interioare, care acoperă regiunile 
ultraperiferice și țările fără ieșire la mare 
din Uniune, inclusiv sectoarele emergente 
și bunurile și serviciile necomerciale și 
care sunt compatibile cu legislația Uniunii 
în materie de mediu.

(15) „economie albastră sustenabilă” 
înseamnă toate activitățile economice 
sectoriale și transsectoriale desfășurate în 
limite ecologice pe tot cuprinsul pieței 
unice care au legătură cu oceanele, mările, 
regiunile de coastă și apele interioare, care 
acoperă regiunile ultraperiferice și țările 
fără ieșire la mare din Uniune, inclusiv 
sectoarele emergente și bunurile și 
serviciile necomerciale și care sunt 
compatibile cu legislația Uniunii în materie 
de mediu, pentru a reface și a menține 
ecosistemele marine și pentru a proteja 
resursele naturale vulnerabile, bunurile și 
serviciile;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) „gestionare în comun” înseamnă 
un acord de parteneriat în care guvernul, 
comunitatea de utilizatori ai resurselor 
locale (pescari), agenții externi 
(organizații neguvernamentale, instituții 
de cercetare) și uneori alte părți interesate 
din sectorul resurselor piscicole și de 
coastă (proprietari de ambarcațiuni, 
comercianți de pește, instituții de creditare 
sau creditori financiari, industria 
turismului etc.) își partajează 
responsabilitatea și competența în luarea 
deciziilor referitoare la gestionarea 
pescuitului.

Justificare

Definiția dată de FAO, disponibilă pe portarul terminologic al FAO: 
http://www.fao.org/faoterm/en/
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Amendamentul 32

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 și a conservării resurselor 
biologice marine, luând în considerare 
aspectele socioeconomice;

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) contribuția la securitatea alimentară 
în Uniune prin intermediul unei acvaculturi 
și al unor piețe competitive și sustenabile;

(2) contribuția la securitatea și 
siguranța alimentară în Uniune prin 
intermediul unei acvaculturi și al unor piețe 
competitive și sustenabile;

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) facilitarea dezvoltării unei economii 
albastre sustenabile și stimularea 
prosperității comunităților costiere;

(3) facilitarea dezvoltării unei economii 
albastre sustenabile și stimularea 
prosperității comunităților costiere și a 
zonelor de pescuit;

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a FEAMAP pentru perioada 

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

perioada 2021-2027 se ridică la 
6 140 000 000 EUR în prețuri curente.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cel puțin 15 % din sprijinul 
financiar al Uniunii alocat fiecărui stat 
membru se alocă domeniilor de sprijin 
menționate la articolele 19 și 20. Statele 
membre care nu au acces la apele Uniunii 
pot aplica un procentaj mai scăzut în 
funcție de dimensiunea sarcinilor lor de 
control și de colectare a datelor.

eliminat

Justificare

Alocarea ar trebui să fie stabilită în funcție de nevoile identificate ale fiecărui stat membru. 
Orice alocare excesivă ar duce la fonduri neutilizate sau la cheltuieli inutile.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Orice finanțare care nu este 
cheltuită în temeiul articolelor 19 și 20 
privind controlul și colectarea datelor 
poate fi realocată Agenției Europene 
pentru Controlul Pescuitului.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o strategie pentru exploatarea (a) o strategie pentru exploatarea 
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sustenabilă a resurselor piscicole și 
dezvoltarea sectoarelor economiei albastre 
sustenabile;

sustenabilă a resurselor piscicole și 
dezvoltarea sectoarelor economiei albastre 
sustenabile care se dezvoltă în limite 
ecologice;

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia elaborează o analiză 
pentru fiecare bazin maritim indicând 
punctele forte și punctele slabe comune ale 
bazinului maritim în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor PCSP, menționate 
la articolul 2 din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013. Dacă este cazul, această 
analiză ține seama de strategiile privind 
bazinul maritim și de strategiile 
macroregionale existente.

5. După consultarea consiliilor 
consultative în cauză, Comisia elaborează 
o analiză pentru fiecare bazin maritim 
indicând punctele forte și punctele slabe 
comune ale bazinului maritim în ceea ce 
privește îndeplinirea obiectivelor PCSP, 
menționate la articolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, precum și atingerea 
unei stări ecologice bune, astfel cum se 
menționează în Directiva 2008/56/CE. 
Dacă este cazul, această analiză ține seama 
de strategiile privind bazinul maritim și de 
strategiile macroregionale existente.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) combaterea selectivă a speciilor 
exotice invazive care afectează în mod 
semnificativ productivitatea sectorului 
acvaculturii și pescuitului;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) susținerea cercetării și utilizării 
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unor unelte de pescuit selective inovatoare 
în întreaga Uniune, în temeiul 
articolului 27 din 
Regulamentul (UE) 1380/2013, printre
altele, însă fără a se limita la acesta;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) cele mai recente date privind 
performanța socioeconomică a economiei 
albastre sustenabile, în special a sectorului 
pescăresc și al acvaculturii;

(e) cele mai recente date privind 
echilibrul dintre prioritățile în domeniul 
mediului și performanța socioeconomică a 
economiei albastre sustenabile, în special a 
sectorului pescăresc și al acvaculturii;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) contribuția programului la 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea.

(i) contribuția programului la 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, inclusiv reducerea 
emisiilor de CO2 prin economia de 
combustibil.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Totuși, articolele 107, 108 și 109 
din tratat nu se aplică plăților efectuate de 
statele membre în temeiul prezentului 
regulament și care se încadrează în 
domeniul de aplicare al articolului 42 din 
tratat.

2. Totuși, articolele 107, 108 și 109 
din tratat nu se aplică plăților efectuate de 
statele membre în temeiul prezentului 
regulament.
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a comis încălcări grave în temeiul 
articolului 42 din Regulamentul (CE) 
nr. 1005/2008 al Consiliului28 sau al 
articolului 90 din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009 al Consiliului sau în temeiul 
altor acte legislative adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu;

(a) a comis încălcări în temeiul 
articolului 42 din Regulamentul (CE) 
nr. 1005/2008 al Consiliului28 sau al 
articolului 90 din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009 al Consiliului sau în temeiul 
altor acte legislative adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu;

_________________ _________________

28 Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al 
Consiliului din 29 septembrie 2008 de 
instituire a unui sistem comunitar pentru 
prevenirea, descurajarea și eliminarea 
pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat, de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) 
nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de 
abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 
286, 29.10.2008, p. 1).

28 Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al 
Consiliului din 29 septembrie 2008 de 
instituire a unui sistem comunitar pentru 
prevenirea, descurajarea și eliminarea 
pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat, de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) 
nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de 
abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 
286, 29.10.2008, p. 1).

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. După depunerea cererii, 
beneficiarul îndeplinește în continuare 
condițiile de admisibilitate menționate la 
alineatul (1), pe întreaga durată de punere 
în aplicare a operațiunii și pentru o 
perioadă de cinci ani după efectuarea 
ultimei plăți către beneficiarul respectiv.

2. După depunerea cererii, 
beneficiarul îndeplinește în continuare 
condițiile de admisibilitate menționate la 
alineatul (1), pe întreaga durată de punere 
în aplicare a operațiunii și după efectuarea 
ultimei plăți către beneficiarul respectiv.

Justificare

Niciun operator sau beneficiar nu ar trebui să comită încălcări grave, nu ar trebui să fie 
implicat în pescuit INN și nu ar trebui să comită vreodată alte infracțiuni legate de mediu.



AD\1169823RO.docx 31/47 PE627.712v02-00

RO

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea pragului de declanșare 
și lungimea perioadei de inadmisibilitate 
menționate la alineatele (1) și (3), care 
trebuie să fie proporțională cu natura, 
gravitatea, durata și caracterul repetitiv al 
încălcărilor grave, al infracțiunilor sau al 
fraudei și care trebuie să fie de cel puțin un 
an;

(a) identificarea pragului de declanșare 
și lungimea perioadei de inadmisibilitate 
menționate la alineatele (1) și (3), care 
trebuie să fie proporțională cu natura, 
gravitatea, durata și caracterul repetitiv al 
încălcărilor, al infracțiunilor sau al fraudei 
și care trebuie să fie de cel puțin un an;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) construcția și achiziționarea de 
nave de pescuit sau importul de nave de 
pescuit, cu excepția cazului în care se 
prevede altfel în prezentul regulament;

(b) construcția, achiziționarea sau 
modernizarea de nave de pescuit, inclusiv 
prin înlocuirea motoarelor, sau importul 
de nave de pescuit, cu excepția cazului în 
care se prevede altfel în prezentul 
regulament;

Justificare

Modernizarea sau înlocuirea echipamentelor este asociată adesea cu o eficiență mai mare și 
cu o capacitate mai mare de a captura pește. Astfel de măsuri de modernizare și de înlocuire 
a motoarelor ar submina ODD 14.6, care interzice subvențiile care măresc capacitatea de 
pescuit. Chiar dacă modernizarea sau înlocuirea unui motor vechi este condiționată de 
obligația ca motorul înlocuitor sau nou să aibă o putere egală sau mai mică, acest lucru nu 
va însemna neapărat o reducere a capacității navei de a captura pește. CCE a precizat că 
navele echipate cu motoare „cu consum eficient de combustibil” sunt în continuare 
încurajate să își sporească eforturile de pescuit.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) operațiuni care includ orice formă 
de pescuit cu impulsuri electrice;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) repopularea directă, cu excepția 
cazului în care această operațiune este 
prevăzută în mod explicit de un act juridic 
al Uniunii ca măsură de conservare sau în 
cazul repopulării experimentale;

(g) repopularea directă, cu excepția 
cazului în care această operațiune este 
prevăzută în mod explicit de un act juridic 
al Uniunii ca măsură de conservare sau de 
relocare sau în cazul repopulării 
experimentale;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) investiții la bordul navelor de 
pescuit necesare pentru a respecta 
cerințele prevăzute de dreptul Uniunii sau 
de dreptul național, mai ales cerințele 
care decurg din obligațiile Uniunii în 
cadrul organizațiilor regionale de 
management în sectorul pescăresc;

eliminat

Justificare

Nu se înțelege logica interdicției de a acorda sprijin investițiilor necesare pentru 
conformarea cu cerințele legale, cum ar fi noi echipamente, sisteme de control, modificări ale 
uneltelor de pescuit etc.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera k
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) investiții la bordul navelor de 
pescuit care au desfășurat activități pe 
mare timp de mai puțin de 60 de zile în 
fiecare din cei doi ani calendaristici care 
precedă anul depunerii cererii de sprijin.

eliminat

Amendamentul 53

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) costuri de exploatare, precum 
asigurări, cheltuieli indirecte, combustibil 
sau echipamente pentru navele de pescuit 
destinate doar să le facă operaționale sau 
capabile să navigheze, cum ar fi 
parâmele, cerințe obligatorii în materie de 
securitate sau siguranță și servicii de 
întreținere;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sprijinul prevăzut la prezentul 
capitol contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor de mediu, economice, sociale 
și de ocupare a forței de muncă ale PCSP, 
enunțate la articolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013.

1. Sprijinul prevăzut la prezentul 
capitol contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor de mediu, economice, sociale 
și de ocupare a forței de muncă ale PCSP, 
enunțate la articolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013 și favorizează dialogul 
social între părți.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea lanțului de valoare al 
sectorului și promovarea strategiilor de 
marketing;

(c) crearea și consolidarea lanțului de 
valoare al sectorului și promovarea 
strategiilor de marketing;

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) facilitarea accesului la credite, 
produse de asigurare și instrumente 
financiare;

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) îmbunătățirea sănătății, a siguranței 
și a condițiilor de lucru la bordul navelor 
de pescuit;

(e) îmbunătățirea sănătății, a siguranței 
și a condițiilor de lucru la bordul navelor 
de pescuit, facilitând astfel atragerea unui 
număr mai mare de tineri și reducerea 
semnificativă a cauzelor accidentelor 
maritime;

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) diversificarea activităților din 
economia albastră sustenabilă în sens larg;

(h) diversificarea activităților într-o 
economie albastră sustenabilă în sens larg, 
care se dezvoltă în limite ecologice;
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Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) creare a unui mediu adecvat 
pentru elaborarea unor planuri locale 
gestionate în comun.

Justificare

Modelul de gestionare în comun își dezvoltă potențialul maxim în cadrul unei gestionări 
bioeconomice care respectă ecosistemul și principiile de precauție. Acest model ar trebui să 
furnizeze instrumente care să permită o reacție în timp real la realitățile în schimbare 
prezente în gestionarea adaptabilă.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dacă sprijinul menționat la 
alineatul 1 este acordat sub formă de 
compensații pentru încetarea permanentă a 
activităților de pescuit, trebuie îndeplinite 
următoarele condiții:

2. În cazuri excepționale, sprijinul 
menționat la alineatul 1 poate fi acordat 
sub formă de compensații pentru încetarea 
permanentă a activităților de pescuit, cu 
condiția să fie îndeplinite următoarele 
condiții:

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) încetarea activităților de pescuit 
este considerată ca instrument al planului 
de acțiune menționat la articolul 22 
alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013;

(a) încetarea activităților de pescuit 
este considerată ca instrument al planului 
de acțiune care vizează reducerea 
capacității flotei, menționat la articolul 22 
alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013;
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Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) încetarea duce la o scădere a 
capacității totale de pescuit, întrucât 
finanțarea primită nu este reinvestită în 
sector;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. FEPAM poate sprijini accesul 
întreprinderilor din sectorul pescuitului și 
acvaculturii la instrumente de gestionare 
a riscurilor, cum ar fi stimulente pentru 
polițe de asigurare sau fonduri mutuale 
care să acopere pierderile cauzate de unul 
sau mai multe dintre următoarele 
evenimente:

(a) dezastre naturale;

(b) fenomenele climatice nefavorabile;

(c) schimbări bruște ale calității și 
cantității apei de care nu este responsabil 
operatorul;

(d) boli în sectorul acvaculturii, 
defectarea sau distrugerea instalațiilor de 
producție de care nu este responsabil 
operatorul;

(e) costuri de salvare a pescarilor sau a 
navelor în caz de accidente pe mare, în 
timpul activităților lor de pescuit.

Justificare

Se introduce, ca și în cazul sectorului agricol, sprijin din partea FEPAM pentru instrumente 
de gestionare a riscurilor, cum ar fi stimulentele pentru polițe de asigurare sau fonduri 
mutuale, pentru situațiile prevăzute la literele (a) — (e).
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Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activitățile comerciale ale navei în 
cauză sunt oprite timp de cel puțin 90 de 
zile consecutive; și

(a) activitățile comerciale ale navei în 
cauză sunt oprite;

Justificare

În unele bazine ale UE, perioadele de încetare anuală a activității de pescuit pentru navele cu 
plasă-pungă și cele cu traule de pescuit se situează între 30 și 60 de zile, în funcție de 
diferitele variabile, cum ar fi segmentul de pește și activitățile de pescuit specifice. Ar trebui 
să se țină seama de încetarea temporară a activităților, indiferent de durata aplicării ei.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Toate activitățile de pescuit 
desfășurate de navele și pescarii în cauză se 
suspendă efectiv în cursul perioadei vizate 
de încetarea activităților. Autoritatea 
competentă se asigură că nava de pescuit 
în cauză a încetat orice activități de pescuit 
în perioada vizată de încetarea 
extraordinară și că se evită orice 
supracompensare care rezultă din utilizarea 
navei în alte scopuri.

5. Toate activitățile de pescuit 
desfășurate de navele și pescarii în cauză se 
suspendă efectiv în cursul perioadei vizate 
de încetarea activităților. Autoritatea 
competentă garantează că nava de pescuit 
în cauză a încetat orice activități de pescuit 
în perioada vizată de încetarea 
extraordinară și că se evită orice 
supracompensare care rezultă din utilizarea 
navei în alte scopuri.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
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Încetarea temporară a activităților de 
pescuit

1. FEPAM poate sprijini măsuri de 
încetare temporară a activităților de 
pescuit în următoarele situații:

(a) perioade de sezon închis;

(b) în cazul în care încetarea temporară 
este prevăzută într-un plan de gestionare 
adoptat în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1967/2006 al Consiliului sau 
într-un plan multianual adoptat în 
conformitate cu articolele 9 și 10 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, dacă, 
pe baza avizelor științifice, este necesară o 
reducere a efortului de pescuit pentru a 
atinge obiectivele menționate la articolul
2 alineatul (2) și alineatul (5) litera (a) 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

2. Sprijinul menționat la alineatul (1) 
poate fi acordat pe o durată maximă de 
șase luni pentru fiecare navă, în perioada 
2021-2027.

3. Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă numai:

(a) proprietarilor sau armatorilor de nave 
de pescuit ale Uniunii care sunt 
înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare în 
medie de cel puțin 90 de zile pe parcursul 
ultimilor doi ani anteriori datei depunerii 
cererii pentru sprijin; or

(b) pescarilor care au lucrat pe mare în 
medie cel puțin 90 de zile pe parcursul 
ultimilor doi ani anteriori datei depunerii 
cererii pentru sprijin la bordul unei nave 
de pescuit a Uniunii vizate de încetarea 
temporară a activităților.

4. Toate activitățile de pescuit desfășurate 
de nava de pescuit sau de pescarii în 
cauză se suspendă efectiv. Autoritatea 
competentă se asigură că nava de pescuit 
în cauză a încetat toate activitățile de 
pescuit în perioada vizată de încetarea 
temporară a activităților.
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Justificare

Se consideră necesară reintroducerea acestei măsuri care a produs rezultate excelente în 
toate perioadele de programare în care a fost pusă în aplicare.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor pentru 
gestionarea activităților pescărești și în 
scopuri științifice, astfel cum se prevede la 
articolul 25 alineatele (1) și (2) și la 
articolul 27 din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013 și se menționează în 
Regulamentul (UE) nr. 2017/1004, pe baza 
programelor naționale de activitate 
menționate la articolul 6 din Regulamentul 
(UE) nr. 2017/1004.

1. FEPAM poate sprijini colectarea, 
gestionarea, prelucrarea și utilizarea 
datelor pentru gestionarea activităților 
pescărești și în scopuri științifice, astfel 
cum se prevede la articolul 25 alineatele 
(1) și (2) și la articolul 27 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și se 
menționează în Regulamentul (UE) nr. 
2017/1004, pe baza programelor naționale 
de activitate menționate la articolul 6 din 
Regulamentul (UE) nr. 2017/1004.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La momentul stabilirii listei și a 
cantităților menționate la alineatul (2), 
statele membre iau în calcul toți factorii 
relevanți, în special necesitatea de a asigura 
compatibilitatea compensațiilor cu 
normele PCSP.

3. La momentul stabilirii listei și a 
cantităților menționate la alineatul (2), 
statele membre iau în calcul toți factorii 
relevanți, în special necesitatea de a asigura 
conformitatea compensațiilor cu normele 
PCSP.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) compensații destinate pescarilor (a) compensații destinate pescarilor 
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pentru colectarea uneltelor de pescuit 
pierdute și a altor deșeuri marine de pe 
mare;

pentru colectarea uneltelor de pescuit 
pierdute și colectarea pasivă a altor deșeuri 
marine de pe mare;

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 23 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acvacultură Acvacultura sustenabilă

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini 
promovarea unei acvaculturi sustenabile, 
astfel cum se prevede la articolul 34 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013. FEAMAP poate, de 
asemenea, să sprijine sănătatea și 
bunăstarea animalelor în acvacultură în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
2016/429 al Parlamentului European și al 
Consiliului32 și Regulamentul (UE) nr. 
652/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului33.

1. FEPAM poate sprijini promovarea 
unei acvaculturi sustenabile, astfel cum se 
prevede la articolul 34 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 
FEPAM poate, de asemenea, să ofere 
sprijin pentru a rezolva problemele 
specifice care apar în cadrul sectorului 
din cauza speciilor exotice invazive, 
precum și pentru a promova sănătatea și 
bunăstarea animalelor în acvacultură în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
2016/429 al Parlamentului European și al 
Consiliului32 și Regulamentul (UE) nr. 
652/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului33.

_________________ _________________

32 Regulamentul (UE) nr. 2016/429 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 martie 2016 privind bolile 
transmisibile ale animalelor și de 
modificare și de abrogare a anumitor acte 
din domeniul sănătății animalelor („Legea 
privind sănătatea animală”) (JO L 84, 
31.3.2016, p. 1).

32 Regulamentul (UE) nr. 2016/429 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 martie 2016 privind bolile 
transmisibile ale animalelor și de 
modificare și de abrogare a anumitor acte 
din domeniul sănătății animalelor („Legea 
privind sănătatea animală”) (JO L 84, 
31.3.2016, p. 1).

33 Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

33 Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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din 15 mai 2014 de stabilire a unor 
dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor 
privind lanțul alimentar, sănătatea și 
bunăstarea animalelor, precum și sănătatea 
plantelor și materialul de reproducere a 
plantelor, de modificare a Directivelor 
98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale 
Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 
178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 
396/2005 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 
76/894/CEE și 2009/470/CE ale 
Consiliului (OJ L 189, 27.6.2014, p. 1).

din 15 mai 2014 de stabilire a unor 
dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor 
privind lanțul alimentar, sănătatea și 
bunăstarea animalelor, precum și sănătatea 
plantelor și materialul de reproducere a 
plantelor, de modificare a Directivelor 
98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale 
Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 
178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 
396/2005 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 
76/894/CEE și 2009/470/CE ale 
Consiliului (OJ L 189, 27.6.2014, p. 1).

Justificare

În conformitate cu rezoluția Parlamentului European din 12 iunie 2018 intitulată „Către un 
sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene: situația actuală și provocări 
viitoare“ (2017/2118(INI)), inclusiv referitor la speciile exotice invazive, cum ar fi 
perforatorul de stridii și virusul herpetic al stridiilor.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP poate sprijini acțiuni care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
organizării comune a piețelor în sectorul 
produselor pescărești și de acvacultură, 
prevăzută la articolul 35 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013 și menționată în 
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013. El 
poate să sprijine și acțiuni de promovare a 
comercializării, a calității și a valorii 
adăugate a produselor pescărești și de 
acvacultură.

FEPAM poate sprijini acțiuni care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
organizării comune a piețelor în sectorul 
produselor pescărești și de acvacultură, 
prevăzută la articolul 35 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013 și menționată în 
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013. El 
poate să sprijine și acțiuni de promovare a 
comercializării, a calității și a valorii 
adăugate a produselor pescărești și de 
acvacultură sustenabilă.

Amendamentul 73
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sprijinul prevăzut la prezentul 
articol se acordă doar prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] și prin InvestEU, în conformitate 
cu articolul 10 din respectivul regulament.

2. Sprijinul prevăzut la prezentul 
articol se acordă doar zonelor costiere 
pescărești de mici dimensiuni, prin 
intermediul instrumentelor financiare 
prevăzute la articolul 52 din Regulamentul 
(UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune] și prin InvestEU, în 
conformitate cu articolul 10 din respectivul 
regulament.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Titlul II – capitolul IV – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritatea 3: Facilitarea dezvoltării unei 
economii albastre sustenabile și stimularea 
prosperității comunităților costiere

Prioritatea 3: Facilitarea unei economii 
albastre sustenabile în limite ecologice și 
stimularea prosperității comunităților 
costiere

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP poate sprijini colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor în vederea 
îmbunătățirii cunoștințelor privind starea 
mediului marin, în vederea:

FEPAM poate sprijini colectarea, 
gestionarea, analizarea, prelucrarea și 
utilizarea datelor în vederea îmbunătățirii 
cunoștințelor privind starea mediului 
marin, în vederea:

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu articolul 90 
alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune], Comisia poate întrerupe termenul 
de plată pentru totalitatea unei cereri de 
plată sau pentru o parte din cererea de plată 
în cazul unor dovezi de nerespectare, de 
către un stat membru, a normelor aplicabile 
în temeiul PCSP, dacă nerespectarea riscă 
să afecteze cheltuielile cuprinse într-o 
cerere de plată pentru care se solicită plata 
intermediară.

1. În conformitate cu articolul 90 
alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune], Comisia poate întrerupe termenul 
de plată pentru totalitatea unei cereri de 
plată sau pentru o parte din cererea de plată 
în cazul unor dovezi de nerespectare, de 
către un stat membru, a normelor aplicabile 
în temeiul PCSP sau a legislației relevante 
a Uniunii în domeniul mediului, dacă 
nerespectarea riscă să afecteze cheltuielile 
cuprinse într-o cerere de plată pentru care 
se solicită plata intermediară.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu articolul 91 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune], Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare care suspendă totalitatea
plăților intermediare din cadrul 
programului sau o parte din acestea în 
cazul nerespectării grave, de către un stat 
membru, a normelor aplicabile în temeiul 
PCSP, dacă nerespectarea gravă riscă să 
afecteze cheltuielile cuprinse într-o cerere 
de plată pentru care se solicită plata 
intermediară.

1. În conformitate cu articolul 91 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune], Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare care suspendă totalitatea 
plăților intermediare din cadrul 
programului sau o parte din acestea în 
cazul nerespectării grave, de către un stat 
membru, a normelor aplicabile în temeiul 
PCSP sau a legislației relevante a Uniunii 
în domeniul mediului, dacă nerespectarea 
gravă riscă să afecteze cheltuielile cuprinse 
într-o cerere de plată pentru care se solicită 
plata intermediară.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cheltuielile cuprinse într-o cerere de 
plată sunt afectate de cazuri de 

(b) cheltuielile cuprinse într-o cerere de 
plată sunt afectate de cazuri de 
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nerespectare gravă a normelor PCSP de 
către statul membru, care au avut ca 
rezultat suspendarea plății în temeiul 
articolului 34, iar statul membru în cauză 
tot nu demonstrează că a adoptat măsurile 
de remediere necesare pentru a asigura 
respectarea și aplicarea în viitor a normelor 
relevante.

nerespectare gravă a normelor PCSP sau a 
legislației relevante a Uniunii în domeniul 
mediului de către statul membru, care au 
avut ca rezultat suspendarea plății în 
temeiul articolului 34, iar statul membru în 
cauză tot nu demonstrează că a adoptat 
măsurile de remediere necesare pentru a 
asigura respectarea și aplicarea în viitor a 
normelor relevante.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia decide cuantumul unei 
corecției ținând cont de natura, gravitatea, 
durata și repetarea nerespectării grave a 
normelor PCSP de către statul membru sau 
de către beneficiar și de importanța 
contribuției FEAMAP la activitatea 
economică a beneficiarului respectiv.

2. Comisia decide cuantumul corecției 
ținând cont de natura, gravitatea, durata și 
repetarea nerespectării grave a normelor 
PCSP sau a legislației relevante a Uniunii 
în domeniul mediului de către statul 
membru sau de către beneficiar și de 
importanța contribuției FEPAM la 
activitatea economică a beneficiarului 
respectiv.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care nu este posibil să se 
cuantifice cu exactitate cuantumul 
cheltuielilor legate de nerespectarea 
normelor PCSP de către statul membru, 
Comisia aplică o corecție financiară 
forfetară sau extrapolată, în conformitate 
cu alineatul (4).

3. În cazul în care nu este posibil să se 
cuantifice cu exactitate cuantumul 
cheltuielilor legate de nerespectarea 
normelor PCSP sau a legislației relevante 
a Uniunii în domeniul mediului de către 
statul membru, Comisia aplică o corecție 
financiară forfetară sau extrapolată, în 
conformitate cu alineatul (4).

Amendamentul 81

Propunere de regulament
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Articolul 43 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea unei economii albastre 
sustenabile, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și rezistentă la schimbările 
climatice;

(a) promovarea unei economii albastre 
sustenabile, care se dezvoltă în limite 
ecologice, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și rezistentă la schimbările 
climatice;

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) îmbunătățirea competențelor 
maritime, dobândirea de cunoștințe în 
domeniul marin și schimbul de date 
socioeconomice privind economia albastră 
sustenabilă;

(d) îmbunătățirea competențelor 
maritime, dobândirea de cunoștințe în 
domeniul marin și schimbul de date de 
mediu și socioeconomice privind o 
economie albastră sustenabilă;

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Procedura de plată asociată 
prezentului regulament va fi accelerată 
pentru a reduce sarcina economică 
suportată de pescari. Comisia evaluează 
rezultatele actuale pentru a îmbunătăți și 
accelera procedura de plată.
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Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux , Carlos Zorrinho

VERTS/ALE Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana 
Miranda
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