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24.3.2017

AVIZ

al Comisiei pentru pescuit

destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar 

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii 
și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) 
nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 
1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) 
nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Raportor pentru aviz: Carlos Iturgaiz
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru pescuit:

- salută propunerea Comisiei, prezentată la 14 septembrie 2016, privind un regulament de 
instituire a unui nou regulament financiar al UE și de modificare a numeroase norme 
sectoriale, în special a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 [dispoziții comune și 
generale privind fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), inclusiv 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)];

- apreciază pozitiv propunerile Comisiei de a simplifica procedurile pentru beneficiarii 
fondurilor UE, de a reduce multiplele niveluri de audit existente la unul singur, de a 
aplica un singur set de norme în cazul acțiunilor hibride, de a introduce o anumită 
flexibilitate în gestionarea bugetară, de a pune accent pe rezultate și de a raționaliza 
raportarea, de a simplifica procedurile administrative de la nivelul UE și de a le oferi 
cetățenilor posibilitatea de a se implica;

- se declară preocupat, cu toate acestea, de faptul că, în temeiul noilor norme, ar fi 
posibilă utilizarea FEPAM pentru a finanța reforme structurale care nu sunt legate de 
politica din domeniul pescuitului;

- subliniază că este nevoie să se prevină realocarea de către statele membre a unor fonduri 
din cadrul FEPAM în alte scopuri;

- subliniază că este important ca orice contribuție FEPAM să fie alocată strict pentru 
realizarea reformelor structurale legate de punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului, inclusiv controlul și colectarea de date științifice;

- subliniază necesitatea de a consolida într-o mai mare măsură rolul autorităților locale și 
regionale în punerea în aplicare a FEPAM;

- regretă faptul că, pentru o propunere atât de complexă, nu s-a realizat o evaluare a 
impactului;

- este de părere că consultarea publică cu privire la revizuirea Regulamentului financiar a 
fost prea scurtă și nu a fost exhaustivă și nici suficient de cuprinzătoare;

- consideră că este extrem de regretabil faptul că nu își poate da avizul și nu poate depune 
amendamente la partea din propunerea legislativă care ar putea să o intereseze cel mai 
mult, și anume articolul 265 din propunerea Comisiei COM(2016)0605. Acest lucru a 
fost impus prin memorandumul de înțelegere adoptat de Conferința președinților de 
comisie, în temeiul căruia Comisia pentru pescuit nu poate decât să prezinte un aviz 
pentru Comisia pentru bugete și Comisia pentru control bugetar, care cooperează în 
conformitate cu articolul 55 din Regulamentul de procedură, în timp ce articolul 265 
menționat mai sus este o competență exclusivă a Comisiei pentru dezvoltare regională 
(asociată comisiilor BUDG și CONT în temeiul articolului 54 din Regulamentul de 
procedură). Acest lucru presupune că membrii Comisiei pentru pescuit nu vor putea 
depune amendamente la această parte în atenția Comisiei pentru dezvoltare regională 
decât cu titlu individual, în temeiul articolului 208 din Regulamentul de procedură, și nu 
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în numele Comisiei pentru pescuit.

AMENDAMENTE

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar, 
competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a asigura o dezbatere 
corespunzătoare între Parlament și 
Consiliu, ar fi trebuit prevăzute termene 
mai potrivite pentru discutarea propunerii 
Comisiei.

Justificare

Parlamentul European regretă că termenele prevăzute pentru dezbaterea acestei propuneri 
nu ar permite luarea în considerare în mod corespunzător a avizelor colegiuitorului.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 178 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(178a) Resursele financiare ale Fondului 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime ar trebui să fie alocate strict în 
vederea sprijinirii politicii comune în 
domeniul pescuitului pentru conservarea 
resurselor biologice marine, pentru 
gestionarea pescuitului și a flotelor care 
exploatează respectivele resurse, pentru 
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resursele biologice de apă dulce și 
acvacultură, precum și pentru prelucrarea 
și comercializarea produselor pescărești și 
de acvacultură.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 178 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(178b) Transferul resurselor alocate din 
fondurile ESI către instrumentele 
instituite în temeiul Regulamentului 
financiar sau al regulamentelor sectoriale 
nu periclitează, în niciun caz, punerea 
corespunzătoare în aplicare a politicilor 
sectoriale prin promovarea utilizării 
instrumentelor financiare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea promovării bunelor practici în 
execuția fondurilor structurale, a Fondului 
de coeziune, a Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală, a FEGA și a 
Fondului european pentru pescuit, Comisia 
poate pune la dispoziția organismelor 
responsabile de activitățile de gestiune și 
de control, spre informare, un ghid 
metodologic care prezintă propria sa 
abordare și strategie de control, inclusiv 
liste de verificare și exemple de bune 
practici. Ghidul respectiv se actualizează 
ori de câte ori este necesar.

În vederea promovării bunelor practici în 
execuția fondurilor structurale, a Fondului 
de coeziune, a Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală, a FEGA și a 
Fondului european pentru pescuit, Comisia 
poate pune la dispoziția organismelor 
responsabile de activitățile de gestiune și 
de control, spre informare, un ghid 
metodologic care prezintă propria sa 
abordare și strategie de control, inclusiv 
liste de verificare și exemple de bune 
practici. Ghidul respectiv se actualizează 
ori de câte ori este necesar.
Executarea programelor naționale și 
subnaționale necesită un sistem național 
și subnațional cuprinzător de 
management și control al tuturor 
angajamentelor financiare, bazat pe o 
strânsă colaborare între autoritățile 
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naționale și orice autorități subnaționale 
și Comisie. Comisia prezintă anual un 
raport și publică evaluări intermediare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Pentru a se stabili politica și 
măsurile specifice și adecvate, Comisia 
promovează pregătirea de programe 
operaționale regionale în conformitate cu 
principiile proporționalității și 
subsidiarității și ținând seama de 
competențele regionale.

Justificare

Ar trebui ca regiunile să poată să-și exercite dreptul de a participa la procesul decizional 
privind chestiuni ce țin de competența lor. Prin urmare, regiunile cu competențe în sectorul 
pescuitului ar trebui să poată pregăti și gestiona propriile programe operaționale regionale.
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