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Amendamentul 296
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Dezvoltarea unei economii 
albastre sustenabile se bazează mult pe 
parteneriate între părțile interesate de la 
nivel local, care contribuie la vitalitatea 
comunităților și a economiilor costiere și 
continentale. FEAMAP ar trebui să 
furnizeze instrumente pentru promovarea 
unor astfel de parteneriate. În acest scop, 
sprijinul pentru dezvoltarea locală plasată 
sub responsabilitatea comunității (DLRC) 
ar trebui să fie disponibil în regim de 
gestiune partajată. Această abordare ar 
trebui să stimuleze diversificarea 
economică într-un context local prin 
dezvoltarea activităților pescărești costiere 
și în ape dulci, a acvaculturii și a unei 
economii albastre sustenabile. Strategiile 
DLRC ar trebui să se asigure că 
comunitățile locale exploatează mai bine 
și beneficiază mai mult de oportunitățile 
oferite de economia albastră sustenabilă, 
valorificând și consolidând resursele de 
mediu, culturale, sociale și umane. 
Fiecare parteneriat local ar trebui, prin 
urmare, să reflecte principalul obiectiv al 
strategiei, asigurând o implicare 
echilibrată și reprezentarea tuturor 
părților interesate relevante din economia 
albastră sustenabilă locală.

eliminat

Or. es

Amendamentul 297
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Considerentul 36
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Dezvoltarea unei economii albastre 
sustenabile se bazează mult pe parteneriate 
între părțile interesate de la nivel local, 
care contribuie la vitalitatea comunităților 
și a economiilor costiere și continentale. 
FEAMAP ar trebui să furnizeze 
instrumente pentru promovarea unor astfel 
de parteneriate. În acest scop, sprijinul 
pentru dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (DLRC) ar 
trebui să fie disponibil în regim de gestiune 
partajată. Această abordare ar trebui să 
stimuleze diversificarea economică într-un 
context local prin dezvoltarea activităților 
pescărești costiere și în ape dulci, a 
acvaculturii și a unei economii albastre 
sustenabile. Strategiile DLRC ar trebui să 
se asigure că comunitățile locale 
exploatează mai bine și beneficiază mai 
mult de oportunitățile oferite de economia 
albastră sustenabilă, valorificând și 
consolidând resursele de mediu, culturale, 
sociale și umane. Fiecare parteneriat local 
ar trebui, prin urmare, să reflecte 
principalul obiectiv al strategiei, asigurând 
o implicare echilibrată și reprezentarea 
tuturor părților interesate relevante din 
economia albastră sustenabilă locală.

(36) Dezvoltarea unei economii albastre 
sustenabile se bazează mult pe parteneriate 
între părțile interesate de la nivel local, 
care contribuie la vitalitatea comunităților 
și a economiilor costiere și continentale. 
FEAMAP ar trebui să furnizeze 
instrumente pentru promovarea unor astfel 
de parteneriate. În acest scop, sprijinul 
pentru dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (DLRC) ar 
trebui să fie disponibil în regim de gestiune 
partajată. Această abordare ar trebui să 
stimuleze diversificarea economică într-un 
context local prin dezvoltarea activităților 
pescărești costiere și în ape dulci, a 
acvaculturii și a unei economii albastre 
sustenabile. Strategiile DLRC ar trebui să 
se asigure că comunitățile locale 
exploatează mai bine și beneficiază mai 
mult de oportunitățile oferite de economia 
albastră sustenabilă, valorificând și 
consolidând resursele de mediu, culturale, 
sociale și umane existente. Fiecare 
parteneriat local ar trebui, prin urmare, să 
reflecte principalul obiectiv al strategiei, 
asigurând o implicare echilibrată și 
reprezentarea tuturor părților interesate 
relevante din economia albastră sustenabilă 
locală.

Or. en

Amendamentul 298
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Dezvoltarea unei economii albastre 
sustenabile se bazează mult pe parteneriate 
între părțile interesate de la nivel local, 
care contribuie la vitalitatea comunităților 

(36) Dezvoltarea unei economii albastre 
sustenabile se bazează mult pe parteneriate 
între părțile interesate de la nivel local, 
care contribuie la vitalitatea comunităților 
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și a economiilor costiere și continentale. 
FEAMAP ar trebui să furnizeze 
instrumente pentru promovarea unor astfel 
de parteneriate. În acest scop, sprijinul 
pentru dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (DLRC) ar 
trebui să fie disponibil în regim de gestiune 
partajată. Această abordare ar trebui să 
stimuleze diversificarea economică într-un 
context local prin dezvoltarea activităților 
pescărești costiere și în ape dulci, a 
acvaculturii și a unei economii albastre 
sustenabile. Strategiile DLRC ar trebui să 
se asigure că comunitățile locale 
exploatează mai bine și beneficiază mai 
mult de oportunitățile oferite de economia 
albastră sustenabilă, valorificând și 
consolidând resursele de mediu, culturale, 
sociale și umane. Fiecare parteneriat local 
ar trebui, prin urmare, să reflecte 
principalul obiectiv al strategiei, asigurând 
o implicare echilibrată și reprezentarea 
tuturor părților interesate relevante din 
economia albastră sustenabilă locală.

și a economiilor costiere și continentale. 
FEAMAPA ar trebui să furnizeze 
instrumente pentru promovarea unor astfel 
de parteneriate. În acest scop, sprijinul 
pentru dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (DLRC) ar 
trebui să fie disponibil în regim de gestiune 
partajată. Această abordare ar trebui să 
stimuleze diversificarea economică într-un 
context local prin dezvoltarea activităților 
pescărești costiere și în ape dulci, a 
acvaculturii și a unei economii albastre 
sustenabile. Strategiile DLRC ar trebui să 
se asigure că comunitățile locale 
exploatează mai bine și beneficiază mai 
mult de oportunitățile oferite de economia 
albastră sustenabilă, valorificând și 
consolidând resursele de mediu, culturale, 
sociale și umane. Fiecare parteneriat local 
ar trebui, prin urmare, să reflecte 
principalul obiectiv al strategiei, asigurând 
o implicare echilibrată și reprezentarea 
tuturor părților interesate relevante din 
economia albastră sustenabilă locală.

Or. en

Amendamentul 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Dezvoltarea unei economii albastre 
sustenabile se bazează mult pe parteneriate 
între părțile interesate de la nivel local, 
care contribuie la vitalitatea comunităților 
și a economiilor costiere și continentale. 
FEAMAP ar trebui să furnizeze 
instrumente pentru promovarea unor astfel 
de parteneriate. În acest scop, sprijinul 
pentru dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (DLRC) ar 
trebui să fie disponibil în regim de gestiune 
partajată. Această abordare ar trebui să 

(36) Dezvoltarea unei economii albastre 
sustenabile se bazează mult pe parteneriate 
între părțile interesate de la nivel local, 
care contribuie la vitalitatea comunităților 
și a economiilor costiere și continentale. 
FEAMAP ar trebui să furnizeze 
instrumente pentru promovarea unor astfel 
de parteneriate. În acest scop, sprijinul 
pentru dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (DLRC) ar 
trebui să fie disponibil în regim de gestiune 
partajată. Această abordare ar trebui să 
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stimuleze diversificarea economică într-un 
context local prin dezvoltarea activităților 
pescărești costiere și în ape dulci, a 
acvaculturii și a unei economii albastre 
sustenabile. Strategiile DLRC ar trebui să 
se asigure că comunitățile locale 
exploatează mai bine și beneficiază mai 
mult de oportunitățile oferite de economia 
albastră sustenabilă, valorificând și 
consolidând resursele de mediu, culturale, 
sociale și umane. Fiecare parteneriat local 
ar trebui, prin urmare, să reflecte 
principalul obiectiv al strategiei, asigurând 
o implicare echilibrată și reprezentarea 
tuturor părților interesate relevante din 
economia albastră sustenabilă locală.

stimuleze diversificarea economică într-un 
context local prin dezvoltarea activităților 
pescărești costiere, a acvaculturii și a unei 
economii albastre sustenabile. Strategiile 
DLRC ar trebui să se asigure că 
comunitățile locale exploatează mai bine și 
beneficiază mai mult de oportunitățile 
oferite de economia albastră sustenabilă, 
valorificând și consolidând resursele de 
mediu, culturale, sociale și umane. Fiecare 
parteneriat local ar trebui, prin urmare, să 
reflecte principalul obiectiv al strategiei, 
asigurând o implicare echilibrată și 
reprezentarea tuturor părților interesate 
relevante din economia albastră sustenabilă 
locală.

Or. en

Justificare

Sprijinul pentru activitățile pescărești în ape dulci este deja furnizat din Fondul european de 
dezvoltare regională. În plus, activitățile pescărești în ape dulci nu intră sub incidența 
politicii maritime și/sau a politicii comune în domeniul pescuitului.

Amendamentul 300
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 37

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.

eliminat
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Or. es

Amendamentul 301
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Considerentul 37

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 FEAMAPA să poată să sprijine 
economia albastră sustenabilă prin 
colectarea, gestionarea și utilizarea datelor 
în vederea îmbunătățirii cunoștințelor 
privind starea mediului marin și a apelor 
dulci. Acest sprijin ar trebui să urmărească 
îndeplinirea cerințelor din Directiva 
92/43/CEE și din Directiva 2009/147/CE, 
sprijinirea amenajării spațiului maritim, 
sustenabilitatea sectoarelor pescuitului și 
acvaculturii și îmbunătățirea calității 
datelor și a schimburilor prin intermediul 
rețelei europene de observare și date 
privind mediul marin.

Or. en

Amendamentul 302
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 37

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 

(37) În cadrul gestiunii partajate, ar 
trebui ca FEAMAP să poată să sprijine o 
economie albastră sustenabilă, care se 
dezvoltă în cadrul limitelor 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 
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îmbunătățirea calității datelor și a 
schimburilor prin intermediul rețelei 
europene de observare și date privind 
mediul marin.

amenajării spațiului maritim și 
îmbunătățirea calității datelor și a 
schimburilor prin intermediul rețelei 
europene de observare și date privind 
mediul marin.

Or. en

Amendamentul 303
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Considerentul 37

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 FEAMAP să poată să sprijine 
economia albastră sustenabilă prin 
colectarea, gestionarea și utilizarea datelor 
în vederea îmbunătățirii cunoștințelor 
privind starea mediului marin și a 
resurselor. 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.

Or. en

Amendamentul 304
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) În cadrul gestiunii directe și 
indirecte, FEAMAP ar trebui să se 
concentreze pe crearea condițiilor pentru 

eliminat
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o economie albastră sustenabilă prin 
promovarea unei guvernanțe și a unei 
gestionări integrate a politicii maritime, 
consolidarea transferului și a integrării 
cercetării, inovării și tehnologiei în 
economia albastră sustenabilă, 
îmbunătățirea competențelor maritime, 
dobândirea de cunoștințe în domeniul 
marin și realizarea schimbului de date 
socioeconomice privind economia 
albastră sustenabilă, promovarea unei 
economii albastre sustenabile cu emisii 
scăzute de carbon și rezistente la 
schimbările climatice și elaborarea unei 
rezerve de proiecte și a unor instrumente 
de finanțare inovatoare. În ceea ce 
privește domeniile menționate mai sus ar 
trebui să se țină seama corespunzător de 
situația specifică a regiunilor 
ultraperiferice.

Or. es

Amendamentul 305
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) În cadrul gestiunii directe și 
indirecte, FEAMAP ar trebui să se 
concentreze pe crearea condițiilor pentru o 
economie albastră sustenabilă prin 
promovarea unei guvernanțe și a unei 
gestionări integrate a politicii maritime, 
consolidarea transferului și a integrării 
cercetării, inovării și tehnologiei în 
economia albastră sustenabilă, 
îmbunătățirea competențelor maritime, 
dobândirea de cunoștințe în domeniul 
marin și realizarea schimbului de date 
socioeconomice privind economia albastră 
sustenabilă, promovarea unei economii 
albastre sustenabile cu emisii scăzute de 
carbon și rezistente la schimbările 

(38) În cadrul gestiunii directe și 
indirecte, FEAMAP ar trebui să se 
concentreze pe crearea condițiilor pentru o 
economie albastră sustenabilă, care să 
încurajeze un mediu marin sănătos prin 
promovarea unei guvernanțe și a unei 
gestionări integrate a politicii maritime, 
consolidarea transferului și a integrării 
cercetării, inovării și tehnologiei în 
economia albastră sustenabilă, 
îmbunătățirea competențelor maritime, 
dobândirea de cunoștințe în domeniul 
marin și realizarea schimbului de date de 
mediu și socioeconomice privind economia 
albastră sustenabilă, promovarea unei 
economii albastre sustenabile cu emisii 
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climatice și elaborarea unei rezerve de 
proiecte și a unor instrumente de finanțare 
inovatoare. În ceea ce privește domeniile 
menționate mai sus ar trebui să se țină 
seama corespunzător de situația specifică a 
regiunilor ultraperiferice.

scăzute de carbon și rezistente la 
schimbările climatice și elaborarea unei 
rezerve de proiecte și a unor instrumente de 
finanțare inovatoare. În ceea ce privește 
domeniile menționate mai sus ar trebui să 
se țină seama corespunzător de situația 
specifică a regiunilor ultraperiferice.

Or. es

Justificare

Economia albastră sustenabilă implică faptul că activitățile economice, sociale și de mediu 
fac parte integrantă din ecosistemul marin și, prin urmare, este necesar să se mențină un 
echilibru pentru a îmbunătăți condițiile de viață și bunăstarea comunităților costiere locale, 
protejând ecosistemele marine. O economie albastră sustenabilă va crea o valoare 
economică pentru mediul marin doar dacă poate fi realizată astfel încât să conserve și să 
protejeze resursele și ecosistemele marine.

Amendamentul 306
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) În cadrul gestiunii directe și 
indirecte, FEAMAP ar trebui să se 
concentreze pe crearea condițiilor pentru o 
economie albastră sustenabilă prin 
promovarea unei guvernanțe și a unei 
gestionări integrate a politicii maritime, 
consolidarea transferului și a integrării 
cercetării, inovării și tehnologiei în 
economia albastră sustenabilă, 
îmbunătățirea competențelor maritime, 
dobândirea de cunoștințe în domeniul 
marin și realizarea schimbului de date 
socioeconomice privind economia albastră 
sustenabilă, promovarea unei economii 
albastre sustenabile cu emisii scăzute de 
carbon și rezistente la schimbările 
climatice și elaborarea unei rezerve de 
proiecte și a unor instrumente de finanțare 
inovatoare. În ceea ce privește domeniile 
menționate mai sus ar trebui să se țină 

(38) În cadrul gestiunii directe și 
indirecte, FEAMAP ar trebui să se 
concentreze pe crearea condițiilor pentru o 
economie albastră sustenabilă prin 
promovarea unei guvernanțe și a unei 
gestionări integrate a politicii maritime, 
consolidarea transferului și a integrării 
cercetării, inovării și tehnologiei în 
economia albastră sustenabilă, 
îmbunătățirea competențelor maritime, 
dobândirea de cunoștințe în domeniul 
marin și realizarea schimbului de date 
socioeconomice privind economia albastră 
sustenabilă, promovarea unei economii 
albastre sustenabile cu emisii scăzute de 
carbon și rezistente la schimbările 
climatice și elaborarea unei rezerve de 
proiecte și a unor instrumente de finanțare 
inovatoare. În ceea ce privește domeniile 
menționate mai sus ar trebui să se țină 
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seama corespunzător de situația specifică a 
regiunilor ultraperiferice.

seama corespunzător de situația specifică a 
regiunilor ultraperiferice și a insulelor care 
intră sub incidența articolului 174 din 
TFUE.

Or. fr

Amendamentul 307
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) În cadrul gestiunii directe și 
indirecte, FEAMAP ar trebui să se 
concentreze pe crearea condițiilor pentru o 
economie albastră sustenabilă prin 
promovarea unei guvernanțe și a unei 
gestionări integrate a politicii maritime, 
consolidarea transferului și a integrării 
cercetării, inovării și tehnologiei în 
economia albastră sustenabilă, 
îmbunătățirea competențelor maritime, 
dobândirea de cunoștințe în domeniul 
marin și realizarea schimbului de date 
socioeconomice privind economia albastră 
sustenabilă, promovarea unei economii 
albastre sustenabile cu emisii scăzute de 
carbon și rezistente la schimbările 
climatice și elaborarea unei rezerve de 
proiecte și a unor instrumente de finanțare 
inovatoare. În ceea ce privește domeniile 
menționate mai sus ar trebui să se țină 
seama corespunzător de situația specifică a 
regiunilor ultraperiferice.

(38) În cadrul gestiunii directe și 
indirecte, FEAMAP ar trebui să se 
concentreze pe crearea condițiilor pentru o 
economie albastră sustenabilă, care se 
dezvoltă în cadrul limitelor ecologice, prin 
promovarea unei guvernanțe și a unei 
gestionări integrate a politicii maritime, 
consolidarea transferului și a integrării 
cercetării, inovării și tehnologiei în 
economia albastră sustenabilă, 
îmbunătățirea competențelor maritime, 
dobândirea de cunoștințe în domeniul 
marin și realizarea schimbului de date 
socioeconomice privind economia albastră 
sustenabilă, promovarea unei economii 
albastre sustenabile cu emisii scăzute de 
carbon și rezistente la schimbările 
climatice și elaborarea unei rezerve de 
proiecte și a unor instrumente de finanțare 
inovatoare. În ceea ce privește domeniile 
menționate mai sus ar trebui să se țină 
seama corespunzător de situația specifică a 
regiunilor ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 308
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
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Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) În cadrul gestiunii directe și 
indirecte, FEAMAP ar trebui să se 
concentreze pe crearea condițiilor pentru o 
economie albastră sustenabilă prin 
promovarea unei guvernanțe și a unei 
gestionări integrate a politicii maritime, 
consolidarea transferului și a integrării 
cercetării, inovării și tehnologiei în 
economia albastră sustenabilă, 
îmbunătățirea competențelor maritime, 
dobândirea de cunoștințe în domeniul 
marin și realizarea schimbului de date 
socioeconomice privind economia albastră 
sustenabilă, promovarea unei economii 
albastre sustenabile cu emisii scăzute de 
carbon și rezistente la schimbările 
climatice și elaborarea unei rezerve de 
proiecte și a unor instrumente de finanțare 
inovatoare. În ceea ce privește domeniile 
menționate mai sus ar trebui să se țină 
seama corespunzător de situația specifică a 
regiunilor ultraperiferice.

(38) În cadrul gestiunii directe și 
indirecte, FEAMAPA ar trebui să se 
concentreze pe crearea condițiilor pentru o 
economie albastră sustenabilă prin 
promovarea unei guvernanțe și a unei 
gestionări integrate a politicii maritime, 
consolidarea transferului și a integrării 
cercetării, inovării și tehnologiei în 
economia albastră sustenabilă, 
îmbunătățirea competențelor maritime, 
dobândirea de cunoștințe în domeniul
marin și realizarea schimbului de date 
socioeconomice privind economia albastră 
sustenabilă, promovarea unei economii 
albastre sustenabile cu emisii scăzute de 
carbon și rezistente la schimbările 
climatice și elaborarea unei rezerve de 
proiecte și a unor instrumente de finanțare 
inovatoare. În ceea ce privește domeniile 
menționate mai sus ar trebui să se țină 
seama corespunzător de situația specifică a 
regiunilor ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 309
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) 60 % din oceane se situează dincolo 
de limitele jurisdicțiilor naționale. Acest 
lucru implică o responsabilitate 
internațională comună. Cele mai multe 
probleme cu care se confruntă oceanele 
sunt de natură transfrontalieră, cum ar fi 
supraexploatarea, schimbările climatice, 
acidificarea, poluarea și declinul 
biodiversității și, prin urmare, necesită un 
răspuns comun. În conformitate cu 

(39) 60 % din oceane se situează dincolo 
de limitele jurisdicțiilor naționale. Acest 
lucru implică o responsabilitate 
internațională comună. Cele mai multe 
probleme cu care se confruntă oceanele 
sunt de natură transfrontalieră, cum ar fi 
supraexploatarea, schimbările climatice, 
acidificarea, poluarea, prospectarea 
petrolului sau mineritul subacvatic, care 
cauzează declinul biodiversității și, prin 
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Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării, la care Uniunea este parte 
prin Decizia 98/392/CE a Consiliului16, 
numeroase drepturi jurisdicționale, 
instituții și cadre specifice au fost create 
pentru a reglementa și a gestiona 
activitatea umană în oceane. În ultimii ani, 
se poate observa conturarea unui consens 
general cu privire la faptul că mediul marin 
și activitățile umane maritime ar trebui 
gestionate într-un mod mai eficient pentru 
a face față presiunii tot mai mari asupra 
oceanelor.

urmare, necesită un răspuns comun. În 
conformitate cu Convenția Națiunilor 
Unite asupra dreptului mării, la care 
Uniunea este parte prin Decizia 98/392/CE 
a Consiliului16, numeroase drepturi 
jurisdicționale, instituții și cadre specifice 
au fost create pentru a reglementa și a 
gestiona activitatea umană în oceane. În 
ultimii ani, se poate observa conturarea 
unui consens general cu privire la faptul că 
mediul marin și activitățile umane 
maritime ar trebui gestionate într-un mod 
mai eficient pentru a face față presiunii tot 
mai mari asupra oceanelor.

_________________ _________________

16 Decizia 98/392/CE a Consiliului din 23 
martie 1998 privind încheierea de către 
Comunitatea Europeană a Convenției 
Organizației Națiunilor Unite din 10 
decembrie 1982 privind dreptul mării și a 
Acordului din 28 iulie 1994 privind 
punerea în aplicare a Părții XI din aceasta 
(JO L 179, 23.6.1998, p. 1).

16 Decizia 98/392/CE a Consiliului din 23 
martie 1998 privind încheierea de către 
Comunitatea Europeană a Convenției 
Organizației Națiunilor Unite din 10 
decembrie 1982 privind dreptul mării și a 
Acordului din 28 iulie 1994 privind 
punerea în aplicare a Părții XI din aceasta 
(JO L 179, 23.6.1998, p. 1).

Or. es

Amendamentul 310
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) 60 % din oceane se situează dincolo 
de limitele jurisdicțiilor naționale. Acest 
lucru implică o responsabilitate 
internațională comună. Cele mai multe 
probleme cu care se confruntă oceanele 
sunt de natură transfrontalieră, cum ar fi 
supraexploatarea, schimbările climatice, 
acidificarea, poluarea și declinul
biodiversității și, prin urmare, necesită un 
răspuns comun. În conformitate cu 
Convenția Națiunilor Unite asupra 

(39) 60 % din oceane se situează dincolo 
de limitele jurisdicțiilor naționale. Acest 
lucru implică o responsabilitate 
internațională comună. Cele mai multe 
probleme cu care se confruntă oceanele 
sunt de natură transfrontalieră, cum ar fi 
supraexploatarea, schimbările climatice, 
acidificarea, poluarea și reducerea
biodiversității și, prin urmare, necesită un 
răspuns comun. În conformitate cu 
Convenția Națiunilor Unite asupra 
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dreptului mării, la care Uniunea este parte 
prin Decizia 98/392/CE a Consiliului16, 
numeroase drepturi jurisdicționale, 
instituții și cadre specifice au fost create 
pentru a reglementa și a gestiona 
activitatea umană în oceane. În ultimii ani, 
se poate observa conturarea unui consens 
general cu privire la faptul că mediul marin 
și activitățile umane maritime ar trebui 
gestionate într-un mod mai eficient pentru 
a face față presiunii tot mai mari asupra 
oceanelor.

dreptului mării, la care Uniunea este parte 
prin Decizia 98/392/CE a Consiliului16, 
numeroase drepturi jurisdicționale, 
instituții și cadre specifice au fost create 
pentru a reglementa și a gestiona 
activitatea umană în oceane. În ultimii ani, 
se poate observa conturarea unui consens 
general cu privire la faptul că mediul marin 
și activitățile umane maritime ar trebui 
gestionate într-un mod mai eficient pentru 
a face față presiunii tot mai mari asupra 
oceanelor și mărilor.

_________________ _________________

16Decizia 98/392/CE a Consiliului din 23 
martie 1998 privind încheierea de către 
Comunitatea Europeană a Convenției 
Organizației Națiunilor Unite din 10 
decembrie 1982 privind dreptul mării și a 
Acordului din 28 iulie 1994 privind 
punerea în aplicare a părții XI din aceasta 
(JO L 179, 23.6.1998, p. 1).

16Decizia 98/392/CE a Consiliului din 23 
martie 1998 privind încheierea de către 
Comunitatea Europeană a Convenției 
Organizației Națiunilor Unite din 10 
decembrie 1982 privind dreptul mării și a 
Acordului din 28 iulie 1994 privind 
punerea în aplicare a părții XI din aceasta 
(JO L 179, 23.6.1998, p. 1).

Or. en

Amendamentul 311
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. De asemenea, Comisia ar 
trebui să invite statele membre să nu mai 
subvenționeze licențe de prospectare și 
exploatare minieră marină de adâncime 
în zonele din afara jurisdicției naționale și 
să nu acorde permise pentru exploatarea 
minieră marină de adâncime pe platoul 
continental al acestora, să sprijine 
aplicarea unui moratoriu internațional 
privind licențele comerciale de exploatare 
minieră marină de adâncime până la 
studierea și cercetarea suficientă a 
efectelor exploatării miniere marine de 
adâncime asupra mediului marin, 
biodiversității și activităților umane pe 
mare și până la înțelegerea tuturor 
riscurilor posibile, astfel cum se prevede 
la punctele 40 și 42 din Rezoluția 
Parlamentului European din 16 ianuarie 
2018 referitoare la guvernanța 
internațională a oceanelor: o agendă 
pentru viitorul oceanelor noastre în 
contextul ODD-urilor pentru 2030.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.
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Or. es

Amendamentul 312
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
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.

(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 
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, care se dezvoltă în 
cadrul limitelor ecologice, și să 
consolideze cercetarea și datele 
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oceanografice internaționale.

_________________ _________________

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

Or. en

Amendamentul 313
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 
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 

(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 
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 INN 
și să reducă la minimum impactul asupra 
mediului marin, să amelioreze cadrul de 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 314
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

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 
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, 

(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 
gestionate în mod sustenabil. Uniunea 
trebuie să respecte aceste angajamente 
internaționale și să fie o forță motrice și 
conducătoare pentru îmbunătățirea 
guvernanței internaționale a oceanelor la
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 315
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Acțiunile de promovare a 
guvernanței internaționale a oceanelor în 
cadrul FEAMAP sunt menite să 
îmbunătățească cadrul global al proceselor, 
al acordurilor, al normelor și al instituțiilor 
internaționale și regionale în vederea 
reglementării și gestionării activității 
umane în zonele maritime. FEAMAP ar 
trebui să finanțeze acorduri internaționale 
încheiate de Uniune în domenii care nu 
sunt acoperite de acordurile de parteneriat 
pentru activități pescărești sustenabile 
(APAPS) cu diverse țări terțe, precum și 
statutul de membru legal al Uniunii la 
organizațiile regionale de management în 
sectorul pescăresc (RFMO). APPS și 
RFMO vor continua să fie finanțate în 
cadrul diferitelor secțiuni ale bugetului 
Uniunii.

(41) Acțiunile de promovare a 
guvernanței internaționale a oceanelor în 
cadrul FEAMAPA sunt menite să 
îmbunătățească cadrul global al proceselor, 
al acordurilor, al normelor și al instituțiilor 
internaționale și regionale în vederea 
reglementării și gestionării activității 
umane în zonele maritime. FEAMAPA ar 
trebui să finanțeze acorduri internaționale 
încheiate de Uniune în domenii care nu 
sunt acoperite de acordurile de parteneriat 
pentru activități pescărești sustenabile 
(APAPS) cu diverse țări terțe, precum și 
statutul de membru legal al Uniunii la 
organizațiile regionale de management în 
sectorul pescăresc (RFMO). APPS și 
RFMO vor continua să fie finanțate în 
cadrul diferitelor secțiuni ale bugetului 
Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 316
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În ceea ce privește securitatea și 
apărarea, îmbunătățirea protecției 
frontierelor și a securității maritime este 
esențială. În conformitate cu Strategia 
Uniunii Europene în materie de securitate 
maritimă adoptată de Consiliul Uniunii 
Europene la 24 iunie 2014 și cu planul 
său de acțiune adoptat la 16 decembrie 
2014, schimbul de informații și 
cooperarea europeană privind poliția de 
frontieră și garda de coastă între Agenția 
Europeană pentru Controlul Pescuitului, 
Agenția Europeană pentru Siguranță 
Maritimă și Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
sunt esențiale pentru realizarea acestor 
obiective. Prin urmare, FEAMAP ar 
trebui să sprijine supravegherea maritimă 
și cooperarea în materie de pază de coastă 
în cadrul gestiunii partajate și al gestiunii 
directe, inclusiv prin achiziționarea de 
articole pentru operațiuni maritime 
polivalente. El ar trebui, de asemenea, să 
permită agențiilor relevante să pună în 
aplicare sprijinul în domeniul 
supravegherii maritime și al securității 
prin gestiune indirectă.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 317
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În ceea ce privește securitatea și (42) FEAMAP ar trebui să sprijine 
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apărarea, îmbunătățirea protecției 
frontierelor și a securității maritime este 
esențială. În conformitate cu Strategia 
Uniunii Europene în materie de securitate 
maritimă adoptată de Consiliul Uniunii 
Europene la 24 iunie 2014 și cu planul 
său de acțiune adoptat la 16 decembrie 
2014, schimbul de informații și 
cooperarea europeană privind poliția de 
frontieră și garda de coastă între Agenția 
Europeană pentru Controlul Pescuitului, 
Agenția Europeană pentru Siguranță 
Maritimă și Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
sunt esențiale pentru realizarea acestor 
obiective. Prin urmare, FEAMAP ar 
trebui să sprijine supravegherea maritimă 
și cooperarea în materie de pază de coastă 
în cadrul gestiunii partajate și al gestiunii 
directe, inclusiv prin achiziționarea de 
articole pentru operațiuni maritime 
polivalente. El ar trebui, de asemenea, să 
permită agențiilor relevante să pună în 
aplicare sprijinul în domeniul 
supravegherii maritime și al securității 
prin gestiune indirectă.

exclusiv controlul activităților de pescuit 
prin intermediul Agenției Europene
pentru Controlul Pescuitului.

Or. es

Amendamentul 318
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În ceea ce privește securitatea și 
apărarea, îmbunătățirea protecției 
frontierelor și a securității maritime este 
esențială. În ceea ce privește securitatea și 
apărarea, îmbunătățirea protecției 
frontierelor și a securității maritime este 
esențială. În conformitate cu Strategia 
Uniunii Europene în materie de securitate 
maritimă adoptată de Consiliul Uniunii 
Europene la 24 iunie 2014 și cu planul său 

(42) În ceea ce privește securitatea și 
apărarea, îmbunătățirea protecției 
frontierelor și a securității maritime este 
esențială. În ceea ce privește securitatea și 
apărarea, îmbunătățirea protecției 
frontierelor și a securității maritime este 
esențială. În conformitate cu Strategia 
Uniunii Europene în materie de securitate 
maritimă adoptată de Consiliul Uniunii 
Europene la 24 iunie 2014 și cu planul său 
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de acțiune adoptat la 16 decembrie 2014, 
schimbul de informații și cooperarea 
europeană privind poliția de frontieră și 
garda de coastă între Agenția Europeană 
pentru Controlul Pescuitului, Agenția 
Europeană pentru Siguranță Maritimă și 
Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă sunt esențiale 
pentru realizarea acestor obiective. Prin 
urmare, FEAMAP ar trebui să sprijine 
supravegherea maritimă și cooperarea în 
materie de pază de coastă în cadrul 
gestiunii partajate și al gestiunii directe, 
inclusiv prin achiziționarea de articole 
pentru operațiuni maritime polivalente. El 
ar trebui, de asemenea, să permită 
agențiilor relevante să pună în aplicare 
sprijinul în domeniul supravegherii 
maritime și al securității prin gestiune 
indirectă.

de acțiune adoptat la 16 decembrie 2014, 
schimbul de informații și cooperarea 
europeană privind poliția de frontieră și 
garda de coastă între Agenția Europeană 
pentru Controlul Pescuitului, Agenția 
Europeană pentru Siguranță Maritimă și 
Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă sunt esențiale 
pentru realizarea acestor obiective Prin 
urmare, FEAMAPA ar trebui să sprijine 
supravegherea maritimă și cooperarea în 
materie de pază de coastă în cadrul 
gestiunii partajate și al gestiunii directe, 
inclusiv prin achiziționarea de articole 
pentru operațiuni maritime polivalente. El 
ar trebui, de asemenea, să permită 
agențiilor relevante să pună în aplicare 
sprijinul în domeniul supravegherii 
maritime și al securității prin gestiune 
indirectă.

Or. en

Amendamentul 319
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În cadrul gestiunii partajate, fiecare 
stat membru ar trebui să elaboreze un 
program unic care ar trebui să fie aprobat 
de Comisie. În contextul regionalizării și în 
vederea încurajării statelor membre să aibă 
o abordare mai strategică cu ocazia 
pregătirii programelor, Comisia ar trebui să 
facă o analiză pentru fiecare bazin maritim 
care să indice punctele tari și punctele 
slabe comune în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor PCSP. Această 
analiză ar trebui să ghideze atât statele 
membre, cât și Comisia în negocierea 
fiecărui program, ținând seama de 
provocările și de necesitățile regionale. În 
momentul evaluării programelor, Comisia 

(43) În cadrul gestiunii partajate, fiecare 
stat membru ar trebui să elaboreze un 
program unic care ar trebui să fie aprobat 
de Comisie. În contextul regionalizării și în 
vederea încurajării statelor membre să aibă 
o abordare mai strategică cu ocazia 
pregătirii programelor, Comisia ar trebui să 
facă o analiză pentru fiecare bazin maritim 
care să indice punctele tari și punctele 
slabe comune în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor PCSP. Această 
analiză ar trebui să ghideze atât statele 
membre, cât și Comisia în negocierea 
fiecărui program, ținând seama de 
provocările și de necesitățile regionale. În 
momentul evaluării programelor, Comisia 
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ar trebui să țină seama de dificultățile 
socioeconomice și de mediu ale PCSP, de 
performanța socioeconomică a economiei
albastre sustenabile, de provocările la 
nivelul bazinelor maritime, de conservarea 
și refacerea ecosistemelor marine, de 
reducerea deșeurilor marine și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea.

ar trebui să țină seama de dificultățile 
socioeconomice și de mediu ale PCSP, de 
performanța socioeconomică a unei 
economii albastre sustenabile, care se 
dezvoltă în cadrul limitelor ecologice, de 
provocările la nivelul bazinelor maritime, 
de conservarea și refacerea ecosistemelor 
marine, de reducerea deșeurilor marine și 
de atenuarea efectelor schimbărilor 
climatice și de adaptarea la acestea.

Or. en

Amendamentul 320
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În cadrul gestiunii partajate, fiecare 
stat membru ar trebui să elaboreze un 
program unic care ar trebui să fie aprobat 
de Comisie. În contextul regionalizării și în 
vederea încurajării statelor membre să aibă 
o abordare mai strategică cu ocazia 
pregătirii programelor, Comisia ar trebui să 
facă o analiză pentru fiecare bazin maritim 
care să indice punctele tari și punctele 
slabe comune în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor PCSP. Această 
analiză ar trebui să ghideze atât statele 
membre, cât și Comisia în negocierea 
fiecărui program, ținând seama de 
provocările și de necesitățile regionale. În 
momentul evaluării programelor, Comisia 
ar trebui să țină seama de dificultățile 
socioeconomice și de mediu ale PCSP, de 
performanța socioeconomică a economiei 
albastre sustenabile, de provocările la 
nivelul bazinelor maritime, de conservarea 
și refacerea ecosistemelor marine, de 
reducerea deșeurilor marine și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea.

(43) În cadrul gestiunii partajate, fiecare 
stat membru ar trebui să elaboreze, în 
colaborare cu regiunile, un program unic 
care ar trebui să fie aprobat de Comisie. În 
contextul regionalizării și în vederea 
încurajării statelor membre să aibă o 
abordare mai strategică cu ocazia pregătirii 
programelor, Comisia ar trebui să facă o 
analiză pentru fiecare bazin maritim care să 
indice punctele tari și punctele slabe 
comune în ceea ce privește îndeplinirea 
obiectivelor PCSP. Această analiză ar 
trebui să ghideze atât statele membre, cât și 
Comisia în negocierea fiecărui program, 
ținând seama de provocările și de 
necesitățile regionale. În momentul 
evaluării programelor, Comisia ar trebui să 
țină seama de dificultățile socioeconomice 
și de mediu ale PCSP, de performanța 
socioeconomică a economiei albastre 
sustenabile, de provocările la nivelul 
bazinelor maritime, de conservarea și 
refacerea ecosistemelor marine, de 
reducerea deșeurilor marine și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea.
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Or. fr

Justificare

Pentru a asigura elaborarea unor programe care să reflecte nevoile și particularitățile 
regiunilor Uniunii, este important ca în pregătirea programului unic să fie implicate 
regiunile.

Amendamentul 321
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În cadrul gestiunii partajate, fiecare 
stat membru ar trebui să elaboreze un 
program unic care ar trebui să fie aprobat 
de Comisie. În contextul regionalizării și în 
vederea încurajării statelor membre să aibă 
o abordare mai strategică cu ocazia 
pregătirii programelor, Comisia ar trebui să 
facă o analiză pentru fiecare bazin maritim 
care să indice punctele tari și punctele 
slabe comune în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor PCSP. Această 
analiză ar trebui să ghideze atât statele 
membre, cât și Comisia în negocierea 
fiecărui program, ținând seama de 
provocările și de necesitățile regionale. În 
momentul evaluării programelor, Comisia 
ar trebui să țină seama de dificultățile 
socioeconomice și de mediu ale PCSP, de 
performanța socioeconomică a economiei 
albastre sustenabile, de provocările la 
nivelul bazinelor maritime, de conservarea 
și refacerea ecosistemelor marine, de 
reducerea deșeurilor marine și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea.

(43) În cadrul gestiunii partajate, fiecare 
stat membru ar trebui să elaboreze un 
program unic care ar trebui să fie aprobat 
de Comisie. În contextul regionalizării și în 
vederea încurajării statelor membre să aibă 
o abordare mai strategică cu ocazia 
pregătirii programelor, Comisia ar trebui să 
facă o analiză pentru fiecare bazin maritim 
care să indice punctele tari și punctele 
slabe comune în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor PCSP. Această 
analiză ar trebui să ghideze atât statele 
membre, cât și Comisia în negocierea 
fiecărui program, ținând seama de 
provocările și de necesitățile regionale. În 
momentul evaluării programelor, Comisia 
ar trebui să țină seama de dificultățile 
socioeconomice și de mediu ale PCSP, de 
performanța socioeconomică a economiei 
albastre sustenabile, de provocările la 
nivelul bazinelor maritime, de conservarea 
și refacerea ecosistemelor marine, de 
reducerea și colectarea deșeurilor marine și 
de combaterea și atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice și de adaptarea la 
acestea.

Or. en
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Amendamentul 322
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) Pentru a realiza o punere în 
aplicare eficace a măsurilor de gestionare 
la nivel regional, statele membre ar trebui 
să instituie un sistem de gestionare în 
comun, care să implice consiliile 
consultative, organizațiile de pescari și 
instituțiile sau autoritățile competente, cu 
scopul de a consolida dialogul și 
angajamentul părților.

Or. es

Amendamentul 323
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Performanța sprijinului acordat de 
FEAMAP în statele membre ar trebui 
evaluată pe baza unor indicatori. Statele 
membre ar trebui să raporteze cu privire la 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
obiectivele de etapă și țintele stabilite, iar 
Comisia ar trebui să efectueze o evaluare 
anuală a performanței pe baza rapoartelor 
anuale de performanță întocmite de statele 
membre, permițând astfel detectarea 
timpurie a unor eventuale probleme de 
punere în aplicare și adoptarea acțiunilor 
corective. Un cadru de monitorizare și de 
evaluare ar trebui să fie instituit în acest 
scop.

(44) Performanța sprijinului acordat de 
FEAMAPA în statele membre ar trebui 
evaluată pe baza unor indicatori. Statele 
membre ar trebui să raporteze din doi în 
doi ani cu privire la progresele înregistrate 
în ceea ce privește obiectivele de etapă și 
țintele stabilite, iar Comisia ar trebui să 
efectueze o evaluare a performanței pe 
baza rapoartelor de performanță întocmite 
de statele membre din doi în doi ani, 
permițând astfel detectarea timpurie a unor 
eventuale probleme de punere în aplicare și 
adoptarea acțiunilor corective. Un cadru de 
monitorizare și de evaluare ar trebui să fie 
instituit în acest scop.

Or. en
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Justificare

Nu putem fi de acord cu obligația statelor membre de a raporta anual cu privire la 
performanță. Statele membre și autoritățile administrative regionale nu pot colecta datele 
necesare pentru raportare în fiecare an. Raportarea o dată la doi sau la trei ani ar fi fezabilă 
și ar asigura acuratețea și credibilitatea rapoartelor.

Amendamentul 324
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În conformitate cu punctele 22 și 23 
din Acordul interinstituțional dintre 
Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
Europene și Comisia Europeană din 13 
aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare18, este necesar să se evalueze 
FEAMAP pe baza informațiilor colectate 
prin intermediul cerințelor de monitorizare 
specifice, evitând totodată reglementarea 
excesivă și sarcinile administrative, mai 
ales asupra statelor membre. Aceste 
cerințe, după caz, pot include indicatori 
măsurabili ca bază pentru evaluarea 
efectelor FEAMAP pe teren.

(45) În conformitate cu punctele 22 și 23 
din Acordul interinstituțional dintre 
Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
Europene și Comisia Europeană din 13 
aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare18, este necesar să se evalueze 
FEAMAPA pe baza informațiilor colectate 
prin intermediul cerințelor de monitorizare 
specifice, evitând totodată reglementarea 
excesivă și sarcinile administrative, mai 
ales asupra statelor membre. Aceste 
cerințe, după caz, pot include indicatori 
măsurabili ca bază pentru evaluarea 
efectelor FEAMAPA pe teren.

_________________ _________________

18 Acordul interinstituțional dintre 
Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
Europene și Comisia Europeană din 13 
aprilie 2016 privind o mai bună legiferare 
(JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

18 Acordul interinstituțional dintre 
Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
Europene și Comisia Europeană din 13 
aprilie 2016 privind o mai bună legiferare 
(JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 325
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Considerentul 46



AM\1167348RO.docx 27/183 PE629.603v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Comisia ar trebui să implementeze 
acțiuni de informare și de comunicare 
privind FEAMAP, acțiunile și rezultatele 
sale. Resursele financiare alocate 
FEAMAP ar trebui, de asemenea, să 
contribuie la comunicarea instituțională a 
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 
în care acestea sunt legate de prioritățile 
FEAMAP.

(46) Comisia ar trebui să implementeze 
acțiuni de informare și de comunicare 
privind FEAMAPA, acțiunile și rezultatele 
sale. Resursele financiare alocate 
FEAMAPA ar trebui, de asemenea, să 
contribuie la comunicarea instituțională a 
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 
în care acestea sunt legate de prioritățile 
FEAMAPA.

Or. en

Amendamentul 326
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) Comisia ar trebui să ofere, de 
asemenea, instrumentele adecvate pentru 
a informa societatea cu privire la 
activitățile de pescuit și de acvacultură și 
la beneficiile diversificării consumului de 
pește și fructe de mare.

Or. es

Justificare

Diversificarea consumului de pește va reduce presiunea pe care pescuitul o exercită asupra 
celor mai populare stocuri.

Amendamentul 327
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. [Regulamentul privind normele 

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

financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii], cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
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 
FEAMAP, interesele financiare ale Uniunii 
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cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul 
privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii] și cu 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune].

sunt protejate, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul 
privind normele financiare aplicabile 
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, 23.12.1995, 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, 23.12.1995, 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).

Or. en
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Amendamentul 328
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 
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 

(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 
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 
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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
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune].

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 FEAMAPA, interesele 
financiare ale Uniunii sunt protejate, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul privind normele financiare 
aplicabile 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, 23.12.1995, 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, 23.12.1995, 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 23 Directiva (UE) 2017/1371 a 



PE629.603v01-00 32/183 AM\1167348RO.docx

RO

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).

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).

Or. en

Amendamentul 329
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Considerentul 48

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, anumite 
informații cu privire la operațiunile 
finanțate din FEAMAPA 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 
FEAMAPA, 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).

Or. en
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Amendamentul 330
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 48

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 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.

_________________ _________________

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).

Or. en

Amendamentul 331
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 50
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, Comisiei ar 
trebui să i se confere competențe de 
executare în ceea ce privește aprobarea și 
modificarea programelor operaționale, 
aprobarea și modificarea programelor 
naționale de activitate pentru colectarea 
de date, suspendarea plăților și corecțiile 
financiare.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 332
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, Comisiei ar 
trebui să i se confere competențe de 
executare în ceea ce privește procedurile, 
formatul și calendarele de prezentare a 
programelor naționale de activitate pentru 
colectarea de date și prezentarea 
rapoartelor anuale de performanță.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 333
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie Fondul 
european pentru afaceri maritime și

Prezentul regulament instituie Fondul 
european pentru afaceri maritime, activități 
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activități pescărești (FEAMAP). Acesta 
stabilește prioritățile FEAMAP, bugetul 
pentru perioada 2021-2027, formele de 
finanțare din partea Uniunii și normele 
specifice pentru furnizarea unor astfel de 
finanțări, care completează normele 
generale aplicabile FEAMAP în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune].

pescărești și acvacultură (FEAMAPA). 
Acesta stabilește prioritățile FEAMAPA, 
bugetul pentru perioada 2021-2027, 
formele de finanțare din partea Uniunii și 
normele specifice pentru furnizarea unor 
astfel de finanțări, care completează 
normele generale aplicabile FEAMAPA în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune].

Or. en

Justificare

Fondul ar trebui să fie numit „Fondul european pentru afaceri maritime, activități pescărești 
și acvacultură (FEAMAPA)”. Întrucât importanța acvaculturii este în creștere constantă atât 
la nivel mondial, cât și în cadrul UE, acest sector merită să i se aloce un capitol separat, 
deopotrivă în politica și fondurile din domeniul pescuitului.

Amendamentul 334
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie Fondul 
european pentru afaceri maritime și
activități pescărești (FEAMAP). Acesta 
stabilește prioritățile FEAMAP, bugetul 
pentru perioada 2021-2027, formele de 
finanțare din partea Uniunii și normele 
specifice pentru furnizarea unor astfel de 
finanțări, care completează normele 
generale aplicabile FEAMAP în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune].

Prezentul regulament instituie Fondul 
european pentru afaceri maritime, activități 
pescărești și acvacultură (FEAMAP). 
Acesta stabilește prioritățile FEAMAP, 
bugetul pentru perioada 2021-2027,
formele de finanțare din partea Uniunii și 
normele specifice pentru furnizarea unor 
astfel de finanțări, care completează 
normele generale aplicabile FEAMAP în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune].

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clar faptul că FEAMAP ar trebui să cuprindă sprijinul pentru acvacultură.
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Amendamentul 335
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „mediul comun pentru schimbul de 
informații” (CISE) înseamnă un mediu de 
sisteme dezvoltate pentru a sprijini 
schimbul de informații între autoritățile 
implicate în supravegherea maritimă, la 
nivel transsectorial și transfrontalier, cu 
scopul de a le îmbunătăți cunoașterea 
activităților pe mare;

(2) „mediul comun pentru schimbul de 
informații” (CISE) înseamnă un mediu de 
sisteme dezvoltate pentru a sprijini 
schimbul de informații între autoritățile 
implicate în supravegherea maritimă, la 
nivel transsectorial și transfrontalier, cu 
scopul de a le îmbunătăți cunoașterea 
activităților desfășurate pe mare;

Or. en

Amendamentul 336
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „pază de coastă” înseamnă 
autoritățile naționale care îndeplinesc 
funcții de pază de coastă, care cuprind 
siguranța maritimă, securitatea maritimă, 
vama maritimă, prevenirea și eliminarea 
traficului și a contrabandei, activități 
conectate de asigurare a respectării 
legislației maritime, controlul frontierelor
maritime, supravegherea maritimă, 
protecția mediului marin, căutarea și 
salvarea, intervențiile în caz de accidente și 
catastrofe, controlul privind sectorul 
pescăresc și alte activități legate de aceste 
funcții;

(3) „pază de coastă” înseamnă 
autoritățile naționale care îndeplinesc 
funcții de pază de coastă, care cuprind 
siguranța maritimă, securitatea maritimă, 
vama maritimă, prevenirea și eliminarea 
traficului și a contrabandei, activități 
conectate de asigurare a respectării 
legislației maritime, supravegherea 
maritimă, protecția mediului marin, 
căutarea și salvarea, intervențiile în caz de 
accidente și catastrofe, controlul privind 
sectorul pescăresc și alte activități legate de 
aceste funcții;

Or. pt
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Amendamentul 337
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „pază de coastă” înseamnă 
autoritățile naționale care îndeplinesc 
funcții de pază de coastă, care cuprind 
siguranța maritimă, securitatea maritimă, 
vama maritimă, prevenirea și eliminarea 
traficului și a contrabandei, activități 
conectate de asigurare a respectării 
legislației maritime, controlul frontierelor 
maritime, supravegherea maritimă, 
protecția mediului marin, căutarea și 
salvarea, intervențiile în caz de accidente și 
catastrofe, controlul privind sectorul 
pescăresc și alte activități legate de aceste 
funcții;

(3) „pază de coastă” înseamnă 
autoritățile naționale care îndeplinesc 
funcții de pază de coastă, care cuprind 
siguranța maritimă, securitatea maritimă, 
vama maritimă, prevenirea și eliminarea 
traficului și a contrabandei, activități 
conectate de asigurare a respectării 
legislației maritime, controlul frontierelor 
maritime, supravegherea maritimă, 
protecția mediului marin, căutarea și 
salvarea, intervențiile în caz de accidente și 
catastrofe, controlul privind sectorul 
pescăresc, inspecția și alte activități legate 
de aceste funcții;

Or. en

Amendamentul 338
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „pescuit experimental” înseamnă 
pescuitul de stocuri care nu au făcut 
obiectul pescuitului sau nu a fost 
practicat cu un anumit tip de unelte sau 
tehnici în ultimii zece ani;

eliminat

Or. en
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Justificare

Acest amendament este o consecință a modificărilor propuse mai jos, la articolul 13 litera 
(e).

Amendamentul 339
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „pescuit experimental” înseamnă 
pescuitul de stocuri care nu au făcut 
obiectul pescuitului sau nu a fost practicat 
cu un anumit tip de unelte sau tehnici în 
ultimii zece ani;

(5) „pescuit experimental” înseamnă 
pescuitul de stocuri care nu au făcut 
obiectul pescuitului comercial sau nu a fost 
practicat cu un anumit tip de unelte sau 
tehnici în ultimii zece ani;

Or. en

Amendamentul 340
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „pescar” înseamnă orice persoană 
fizică care practică activități de pescuit 
comercial, recunoscută de statul membru în 
cauză;

(6) „pescar” înseamnă orice persoană 
fizică, proprietară a unei nave de pescuit 
sau salariată, care practică activități de 
pescuit comercial, recunoscută de statul 
membru în cauză;

Or. fr

Amendamentul 341
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „pescar” înseamnă orice persoană 
fizică care practică activități de pescuit 
comercial, recunoscută de statul membru în 
cauză;

(6) „pescar profesionist” înseamnă 
orice persoană fizică care practică activități 
de pescuit comercial, recunoscută de statul 
membru în cauză;

Or. en

Amendamentul 342
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „pescuit recreativ” înseamnă 
activități de pescuit necomerciale care 
exploatează resursele biologice marine în 
scop recreativ, turistic sau sportiv;

Or. en

Amendamentul 343
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „pescuit în apele interioare” 
înseamnă activități de pescuit desfășurate 
în scop comercial în apele interioare fie 
de nave, fie cu alte dispozitive, inclusiv 
cele utilizate pentru pescuitul la copcă;

eliminat

Or. en
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Justificare

Sprijinul pentru activitățile pescărești în ape interioare este deja furnizat din Fondul 
european de dezvoltare regională. În plus, activitățile pescărești în ape interioare nu intră 
sub incidența politicii maritime și/sau a politicii comune în domeniul pescuitului.

Amendamentul 344
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) (nou) „culegător de moluște pe 
plajă” înseamnă orice persoană fizică 
care practică pe plajă activități de 
culegere a moluștelor în scop comercial, 
recunoscută de statul membru în cauză;

Or. fr

Justificare

Situația culegătorilor de moluște pe plajă este adesea similară cu cea a pescarilor care 
practică micul pescuit costier. În acest sens, culegătorii de moluște pe plajă ar trebui, de 
asemenea, să intre sub incidența dispozițiilor privind sprijinul din FEAMAP.

Amendamentul 345
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9) „politică maritimă” înseamnă 
politica Uniunii care are ca scop 
promovarea unui proces decizional 
coordonat și coerent pentru a maximiza 
dezvoltarea durabilă, creșterea economică 
și coeziunea socială a Uniunii, în special în 
ceea ce privește regiunile costiere, insulare 
și ultraperiferice, precum și sectoarele 
economiei albastre sustenabile, prin 
politici maritime coerente și printr-o 

(9) „politică maritimă” înseamnă 
politica Uniunii care are ca scop 
promovarea unui proces decizional 
coordonat și coerent pentru a maximiza 
dezvoltarea durabilă, creșterea economică 
și coeziunea socială a Uniunii, în special în 
ceea ce privește regiunile costiere, insulare 
și ultraperiferice, prin politici maritime 
coerente și printr-o cooperare 
internațională relevantă;
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cooperare internațională relevantă;

Or. es

Amendamentul 346
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) „politică maritimă” înseamnă 
politica Uniunii care are ca scop 
promovarea unui proces decizional 
coordonat și coerent pentru a maximiza 
dezvoltarea durabilă, creșterea economică 
și coeziunea socială a Uniunii, în special în 
ceea ce privește regiunile costiere, insulare 
și ultraperiferice, precum și sectoarele 
economiei albastre sustenabile, prin politici 
maritime coerente și printr-o cooperare 
internațională relevantă;

(9) „politică maritimă integrată”
înseamnă politica Uniunii care are ca scop 
promovarea unui proces decizional 
coordonat și coerent pentru a maximiza 
dezvoltarea durabilă, creșterea economică 
și coeziunea socială a Uniunii, în special în 
ceea ce privește regiunile costiere, insulare 
și ultraperiferice, precum și sectoarele 
economiei albastre sustenabile, prin politici 
maritime coerente și printr-o cooperare 
internațională relevantă;

Or. pt

Amendamentul 347
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „securitatea și supravegherea 
maritimă” înseamnă activități de 
înțelegere, de prevenire dacă este cazul și 
de gestionare globală a tuturor 
evenimentelor și acțiunilor legate de 
domeniul maritim, care ar putea afecta 
domenii precum siguranța și securitatea 
maritimă, punerea în aplicare a 
legislației, apărarea, controlul 
frontierelor, protecția mediului marin, 
controlul privind sectorul pescăresc, 

eliminat
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interesele comerciale și economice ale 
Uniunii;

Or. pt

Amendamentul 348
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „securitatea și supravegherea 
maritimă” înseamnă activități de înțelegere, 
de prevenire dacă este cazul și de 
gestionare globală a tuturor evenimentelor 
și acțiunilor legate de domeniul maritim, 
care ar putea afecta domenii precum 
siguranța și securitatea maritimă, punerea 
în aplicare a legislației, apărarea, 
controlul frontierelor, protecția mediului 
marin, controlul privind sectorul pescăresc, 
interesele comerciale și economice ale 
Uniunii;

(10) „securitatea și supravegherea 
maritimă” înseamnă activități de înțelegere, 
de prevenire dacă este cazul și de 
gestionare globală a tuturor evenimentelor 
și acțiunilor legate de domeniul maritim, 
care ar putea afecta domenii precum 
siguranța și securitatea maritimă, punerea 
în aplicare a legislației, protecția mediului 
marin, controlul privind sectorul pescăresc, 
interesele comerciale și economice ale 
Uniunii;

Or. es

Amendamentul 349
Maria Lidia Senra Rodríguez

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;

eliminat

Or. es
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Amendamentul 350
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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;

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este în acord cu eliminarea cuvântului „productive” de la articolul 23
alineatul (3).

Amendamentul 351
Norbert Erdős

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 sau 
în echiparea instalațiilor, inclusiv a altor 
instrumente generale și speciale utilizate 
de producătorii din domeniul acvaculturii,
pentru producția acvicolă;

Or. en

Justificare

Definiția trebuie stabilită cu flexibilitatea necesară, fiind oportun să se precizeze faptul că 
orice investiție care îmbunătățește productivitatea sectorului acvaculturii poate fi 
subvenționată din surse UE.

Amendamentul 352
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Annie Schreijer-Pierik

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;

Or. nl

Amendamentul 353
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) „strategia pentru bazinul maritim” 
înseamnă un cadru integrat pentru 
abordarea provocărilor marine și maritime 
comune cu care se confruntă statele 
membre și, după caz, țările terțe, dintr-un 
bazin maritim sau din unul sau mai multe 
bazine submaritime și pentru promovarea 
cooperării și coordonării în vederea 
realizării coeziunii economice, sociale și 
teritoriale; strategia este elaborată de 
Comisie în cooperare cu țările vizate, 
regiunile acestora și alte părți interesate, 
după caz;

(13) „strategia pentru bazinul maritim” 
înseamnă un cadru integrat pentru 
abordarea provocărilor marine și maritime 
comune cu care se confruntă statele 
membre și, după caz, țările terțe, dintr-un 
bazin maritim specific sau din unul sau mai 
multe bazine submaritime și pentru 
promovarea cooperării și coordonării în 
vederea realizării coeziunii economice, 
sociale și teritoriale; strategia este elaborată 
de Comisie în cooperare cu statele membre 
și cu țările terțe vizate, regiunile acestora și 
alte părți interesate, după caz;

Or. en

Amendamentul 354
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „micul pescuit costier” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală mai mică de 
12 metri care nu utilizează uneltele tractate 
enumerate la articolul 2 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului26;

(14) „pescuit la scară mică” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală mai mică de 
12 metri și care nu utilizează uneltele 
tractate enumerate în tabelul 3 din Anexa I 
la Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al 
Comisiei din 30 decembrie 2003 privind 
registrul flotei de pescuit comunitare sau, 
alternativ, de acele nave care nu petrec 
mai mult de 24 de ore pe mare (durata 
ieșirii în larg) și al căror pește prins se 
vinde proaspăt. În cazul flotei locale a 
regiunilor ultraperiferice și a insulelor 
îndepărtate se admite o durată maximă a 
ieșirii în larg de 36 de ore. Din motive 
justificate, pe baza tradiției istorice locale, 
statele membre pot propune extinderea 
definiției „pescuitului la scară mică” la 
activitățile de pescuit desfășurate de alte 
nave, în măsura în care uneltele folosite 
sunt foarte selective și au un impact redus 
asupra ecosistemului marin.

_________________

26 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului din 21 decembrie 2006 privind 
măsurile de gestionare pentru exploatarea 
durabilă a resurselor halieutice în Marea 
Mediterană, de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. pt

Amendamentul 355
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „micul pescuit costier” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală mai mică de 
12 metri care nu utilizează uneltele 
tractate enumerate la articolul 2 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 
al Consiliului26;

(14) „micul pescuit costier” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime mai mică de 12 
metri, caracterizată prin campanii de 
pescuit de scurtă durată, selectivitatea 
exploatării resurselor, prospețimea 
produselor sale, statutul de 
microîntreprinderi și întreprinderi 
familiale și contribuția sa sustenabilă și 
valoroasă pentru mediul economico-social 
și pentru identitatea culturală a 
localităților dependente de pescuit. În 
acest segment sunt incluse activitatea de 
recoltare a crustaceelor și moluștelor sau 
de capturare a moluștelor bivalve și 
pescuitul care utilizează capcane;

_________________

26 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului din 21 decembrie 2006 privind 
măsurile de gestionare pentru exploatarea 
durabilă a resurselor halieutice în Marea 
Mediterană, de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

Or. es

Justificare

La definición que plantea el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo no refleja la realidad de la pesca artesanal de la UE. La FAO ha presentado un Plan 
de Acción para la pesca costera artesanal para el Mediterráneo y el Mar Negro, firmada en 
Malta el 26 de septiembre de 2018, donde se han definido los objetivos y los principios de la 
pesca costera artesanal. La pesca costera artesanal es algo más que la eslora de un barco. 
Ha de considerarse en este concepto la pesca de pequeña escala, desarrollada por buques 
pertenecientes a microempresas, en jornadas de pesca por lo general de lunes a viernes, con 
salida y entrada a puerto diaria. El Plan de acción para la pesca costera artesanal a que 
refiere el artículo 15 del presente Reglamento puede acotar con más detalle este segmento de 
flota, en función de las singularidades de la zona.

Amendamentul 356
Ana Miranda
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „micul pescuit costier” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală mai mică 
de 12 metri care nu utilizează uneltele 
tractate enumerate la articolul 2 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 
al Consiliului26;

(14) „micul pescuit costier” înseamnă
activitatea de pescuit și recoltarea și 
cultivarea crustaceelor și moluștelor. 
Definiția trebuie să fie flexibilă și realistă 
și nu poate să se refere numai la 
dimensiunea navei, ci și la criterii definite 
în funcție de particularitățile în materie 
de competențe, diversitatea regională și 
geomorfologie, aspectele tehnice, sociale, 
culturale și de mediu.

_________________

26 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului din 21 decembrie 2006 privind 
măsurile de gestionare pentru exploatarea 
durabilă a resurselor halieutice în Marea 
Mediterană, de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

Or. es

Amendamentul 357
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „micul pescuit costier” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală mai mică de 
12 metri care nu utilizează uneltele tractate 
enumerate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului26;

(14) „micul pescuit costier” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală mai mică de 
12 metri care nu utilizează uneltele tractate 
enumerate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului26, pescuitul „în picioare” și 
recoltarea crustaceelor și moluștelor;

_________________ _________________

26 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 26 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
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Consiliului din 21 decembrie 2006 privind 
măsurile de gestionare pentru exploatarea 
durabilă a resurselor halieutice în Marea 
Mediterană, de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

Consiliului din 21 decembrie 2006 privind 
măsurile de gestionare pentru exploatarea 
durabilă a resurselor halieutice în Marea 
Mediterană, de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

Or. es

Justificare

Este necesar să se menționeze în mod expres faptul că pescarii care practică pescuitul „în 
picioare” sunt incluși în categoria micului pescuit costier. În perioada FEAMAP 2014-2020, 
serviciile Comisiei au oferit un răspuns în cadrul unei consultări privind interpretarea 
definiției micului pescuit costier, potrivit căruia pescuitul „în picioare” și recoltarea 
crustaceelor și moluștelor sunt incluse în categoria micului pescuit costier.

Amendamentul 358
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „micul pescuit costier” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală mai mică de 
12 metri care nu utilizează uneltele tractate 
enumerate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului26;

(14) „micul pescuit costier” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală mai mică de 
12 metri care nu utilizează uneltele tractate 
enumerate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului26, cu excepția cazului în care 
programul operațional național prevede 
altfel;

_________________ _________________

26 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului din 21 decembrie 2006 privind 
măsurile de gestionare pentru exploatarea 
durabilă a resurselor halieutice în Marea 
Mediterană, de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

26 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului din 21 decembrie 2006 privind 
măsurile de gestionare pentru exploatarea 
durabilă a resurselor halieutice în Marea 
Mediterană, de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

Or. es
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Amendamentul 359
Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „micul pescuit costier” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală mai mică 
de 12 metri care nu utilizează uneltele 
tractate enumerate la articolul 2 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 
al Consiliului26;

(14) „micul pescuit costier” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit de mici dimensiuni, definită de 
statele membre în cadrul programului lor,
care nu utilizează uneltele tractate 
enumerate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului26;

_________________ _________________

26Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului din 21 decembrie 2006 privind 
măsurile de gestionare pentru exploatarea 
durabilă a resurselor halieutice în Marea 
Mediterană, de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

26Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului din 21 decembrie 2006 privind 
măsurile de gestionare pentru exploatarea 
durabilă a resurselor halieutice în Marea 
Mediterană, de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

Or. fr

Amendamentul 360
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „micul pescuit costier” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală mai mică de 
12 metri care nu utilizează uneltele tractate 
enumerate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului26;

(14) „micul pescuit costier” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală mai mică de 
10 metri care nu utilizează uneltele tractate 
enumerate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului26;

_________________ _________________
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26 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului din 21 decembrie 2006 privind 
măsurile de gestionare pentru exploatarea 
durabilă a resurselor halieutice în Marea 
Mediterană, de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

26 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului din 21 decembrie 2006 privind 
măsurile de gestionare pentru exploatarea 
durabilă a resurselor halieutice în Marea 
Mediterană, de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

Or. en

Amendamentul 361
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „micul pescuit costier” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală mai mică de 
12 metri care nu utilizează uneltele tractate 
enumerate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului26;

(14) „micul pescuit costier” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală mai mică de 
10 metri care nu utilizează uneltele tractate 
enumerate la articolul 2 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului26;

_________________ _________________

26 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului din 21 decembrie 2006 privind 
măsurile de gestionare pentru exploatarea 
durabilă a resurselor halieutice în Marea 
Mediterană, de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

26 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului din 21 decembrie 2006 privind 
măsurile de gestionare pentru exploatarea 
durabilă a resurselor halieutice în Marea 
Mediterană, de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

Or. en

Amendamentul 362
Ricardo Serrão Santos, Gabriel Mato, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 14 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) „flotă de pescuit artizanală din 
regiuni ultraperiferice” înseamnă o flotă 
de pescuit artizanală care își desfășoară 
activitatea în regiunile ultraperiferice, 
astfel cum sunt definite în fiecare 
program operațional național;

Or. en

Amendamentul 363
Maria Lidia Senra Rodríguez

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.

eliminat

Or. es

Amendamentul 364
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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, 

(15) „economie albastră sustenabilă” 
înseamnă toate activitățile economice 
sectoriale și transsectoriale pe tot cuprinsul 
pieței unice care au legătură cu oceanele, 



PE629.603v01-00 52/183 AM\1167348RO.docx

RO

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.

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, al 
căror obiectiv este asigurarea bunăstării 
ecologice, sociale și economice pentru 
generațiile prezente și viitoare, menținând 
totodată ecosistemele marine sănătoase și 
asigurând refacerea acestora, protejând 
resursele naturale vulnerabile, în 
conformitate cu legislația Uniunii în 
materie de mediu.

Or. es

Justificare

Economia albastră sustenabilă implică faptul că activitățile economice, sociale și de mediu 
fac parte integrantă din ecosistemul marin și, prin urmare, este necesar să se mențină un 
echilibru pentru a îmbunătăți condițiile de viață și bunăstarea comunităților costiere locale, 
protejând ecosistemele marine. O economie albastră sustenabilă va crea o valoare 
economică pentru mediul marin doar dacă poate fi realizată astfel încât să conserve și să 
protejeze resursele și ecosistemele marine.

Amendamentul 365
Marco Affronte, Linnéa Engström

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, în cadrul 
limitelor 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, vizând refacerea și conservarea 
ecosistemelor marine și protejarea 
resurselor naturale, a produselor și a 
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serviciilor vulnerabile.

Or. en

Amendamentul 366
João Ferreira

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 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.

Or. pt

Amendamentul 367
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) „cogestionare” înseamnă un acord 
de parteneriat în care guvernul, 
comunitatea utilizatorilor de resurse 
locale (pescarii), actorii externi 
(organizații neguvernamentale, instituții 
de cercetare) și, uneori, alte părți 
interesate de resursele piscicole și costiere 
(proprietari de ambarcațiuni, comercianți 
de pește, agenții de creditare sau de 
împrumut, sectorul turistic etc.) 
partajează responsabilitatea și autoritatea 
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pentru adoptarea deciziilor în ceea ce 
privește gestionarea unei resurse 
piscicole.

Or. en

Justificare

Definiția FAO din portalul terminologic al FAO. http://www.fao.org/faoterm/en/

Amendamentul 368
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) „gestionare în comun” înseamnă 
procesul de gestionare a resurselor care 
vizează îndeplinirea obiectivelor PCP, în 
cadrul căruia guvernele naționale își 
partajează autoritatea cu administrațiile 
regionale, consiliile consultative și actorii 
din sectorul pescuitului local, atribuindu-
le responsabilități și drepturi specifice în 
procesul de luare a deciziilor privind 
gestionarea responsabilă a resurselor 
piscicole.

Or. es

Amendamentul 369
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) „încetare neprevăzută” înseamnă 
situația în care un pescar care activează 
la scară mică este oprit să desfășoare 
activități de pescuit din cauza condițiilor 
meteo nefavorabile;
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Or. en

Amendamentul 370
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) „pescuit recreativ” înseamnă 
activități de pescuit necomerciale, care 
exploatează resursele acvatice marine vii, 
în scop recreativ, turistic sau sportiv;

Or. en

Amendamentul 371
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) „incident de mediu” înseamnă un 
fenomen accidental de origine naturală 
sau umană, care are drept rezultat 
degradarea mediului.

Or. es

Justificare

Noțiunea de incident de mediu utilizată la articolul 18 alineatul (1) litera (d) nu este definită 
și ar trebui definită pentru a asigura securitatea juridică.

Amendamentul 372
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 15 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) „cogestionarea pescuitului” 
înseamnă un acord de parteneriat între 
guvern și reprezentanții unui grup definit 
de pescari, prin care părțile convin să 
partajeze responsabilitatea și autoritatea 
pentru gestionarea activităților care 
afectează resursele piscicole și 
ecosistemul acvatic mai amplu dintr-o 
zonă desemnată în care pescuiesc 
respectivii pescari (de exemplu, o zonă 
protejată, o zonă de pescuit costier etc.); 
la modul ideal, cogestionarea se 
realizează pe bază paritară, prin 
intermediul unui comitet de cogestionare. 
Deciziile comitetului de cogestionare sunt 
adoptate pe baza recomandărilor unor 
experți, în urma consultării altor părți
interesate.

Or. en

Amendamentul 373
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) „sectorul pescuitului recreativ” 
înseamnă toate segmentele pescuitului 
recreativ, întreprinderile și locurile de 
muncă ce depind de acest sector sau sunt 
create în cadrul său.

Or. en

Amendamentul 374
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP contribuie la punerea în aplicare 
a politicii comune în sectorul pescăresc și a 
politicii maritime. FEAMAP vizează 
următoarele priorități:

FEAMAPA contribuie la punerea în 
aplicare a politicii comune în sectorul 
pescăresc și a politicii maritime. 
FEAMAPA vizează următoarele priorități:

Or. en

Justificare

Fondul ar trebui să fie numit „Fondul european pentru afaceri maritime, activități pescărești 
și acvacultură (FEAMAPA)”. Întrucât importanța acvaculturii este în creștere constantă atât 
la nivel mondial, cât și în cadrul UE, acest sector merită să i se aloce un capitol separat, 
deopotrivă în politica și fondurile din domeniul pescuitului.

Amendamentul 375
Izaskun Bilbao Barandica

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, care să permită obținerea de 
beneficii socioeconomice și de mediu, 
precum și crearea de locuri de muncă în 
zonele costiere și conservarea resurselor 
biologice marine;

Or. es

Amendamentul 376
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) promovarea activităților pescărești 
sustenabile și a conservării resurselor 
biologice marine, ținând seama de 
aspectele socioeconomice;
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Or. it

Justificare

Sprijinul FEAMAP trebuie să fie gradual și adaptat în contextul unui echilibru între aspectele 
de mediu, sociale și economice și, prin urmare, amendamentul propune reintroducerea 
obiectivelor socioeconomice printre priorități.

Amendamentul 377
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) promovarea activităților pescărești 
sustenabile și a conservării resurselor 
biologice marine, ținând seama de 
aspectele socioeconomice;

Or. it

Amendamentul 378
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) promovarea activităților pescărești 
sustenabile și a conservării resurselor 
biologice marine, ținând seama de 
aspectele socioeconomice;

Or. it

Justificare

Sprijinul FEAMAP trebuie să fie gradual și adaptat în contextul unui echilibru între aspectele 
de mediu, sociale și economice. Prin urmare, amendamentul propune reintroducerea 
obiectivelor socioeconomice printre priorități.
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Amendamentul 379
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) promovarea activităților pescărești 
sustenabile și a conservării resurselor 
biologice marine, ținând seama de 
aspectele socioeconomice;

Or. it

Justificare

Sprijinul FEAMAP trebuie să fie gradual și adaptat în contextul unui echilibru între aspectele 
de mediu, sociale și economice și, prin urmare, amendamentul propune reintroducerea 
obiectivelor socioeconomice printre priorități.

Amendamentul 380
João Ferreira, Younous Omarjee

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, protejarea, refacerea și 
conservarea resurselor biologice marine;

Or. fr

Amendamentul 381
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) promovarea activităților pescărești 
sustenabile și conservarea resurselor 

(1) promovarea activităților pescărești 
și a acvaculturii sustenabile și conservarea 
resurselor biologice marine și de apă 
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biologice marine; dulce;

Or. en

Amendamentul 382
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) stimularea acvaculturii 
sustenabile;

Or. en

Justificare

Se adaugă o prioritate privind acvacultura, pentru mai multă claritate. Prioritățile și, 
desigur, conținutul acestora, trebuie să fie echilibrate.

Amendamentul 383
João Ferreira

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 
calitatea alimentară în Uniune prin 
intermediul furnizării de pește proaspăt 
provenind din resurse piscicole sau o 
acvacultură de origine sustenabilă;

Or. pt

Amendamentul 384
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) promovarea piețelor din sectorul 
produselor pescărești și de acvacultură și 
a sectoarelor de prelucrare competitive și 
sustenabile, care contribuie la securitatea 
alimentară în Uniune;

Or. en

Justificare

Se adaugă o prioritate privind acvacultura, pentru mai multă claritate. Prin urmare, această 
prioritate trebuie să fie adaptată.

Amendamentul 385
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 alimentară 
în Uniune prin intermediul unor piețe 
sustenabile;

Or. es

Amendamentul 386
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 alimentară 
în Uniune prin intermediul unei acvaculturi 
marine și de apă dulce și al unor piețe 
competitive și sustenabile;

Or. en
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Justificare

Ar trebui să fie exprimat clar faptul că sectorul acvaculturii se bazează pe doi piloni: 
acvacultura marină și fermele piscicole de apă dulce.

Amendamentul 387
Werner Kuhn

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 alimentară 
în Uniune prin intermediul unui sector al 
pescuitului, a unei acvaculturi și al unor 
piețe competitive și sustenabile;

Or. de

Justificare

Trebuie clarificat faptul că nu doar acvacultura, ci și sectorul pescuitului contribuie la 
securitatea alimentară.

Amendamentul 388
Sylvie Goddyn

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 alimentară 
în Uniune prin intermediul unor activități 
pescărești, al unei acvaculturi și al unor 
piețe competitive și sustenabile;

Or. fr

Amendamentul 389
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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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 alimentară 
în Uniune prin intermediul unor activități 
pescărești, al unei acvaculturi și al unor 
piețe competitive și sustenabile;

Or. en

Amendamentul 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

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) readucerea mărilor într-o stare 
ecologică bună și facilitarea unei economii 
albastre sustenabile, care se dezvoltă în 
cadrul limitelor ecologice și stimulează 
prosperitatea comunităților costiere;

Or. en

Amendamentul 391
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 condițiilor favorabile 
unei economii albastre sustenabile, care să 
stimuleze un mediu marin sănătos și 
prosperitatea comunităților costiere;

Or. es
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Justificare

Economia albastră sustenabilă implică faptul că activitățile economice, sociale și de mediu 
fac parte integrantă din ecosistemul marin și, prin urmare, este necesar să se mențină un 
echilibru pentru a îmbunătăți condițiile de viață și bunăstarea comunităților costiere locale, 
protejând ecosistemele marine. O economie albastră sustenabilă va crea o valoare 
economică pentru mediul marin doar dacă poate fi realizată astfel încât să conserve și să 
protejeze resursele și ecosistemele marine.

Amendamentul 392
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 unor condiții bune de 
viață pentru lucrători și pentru lucrătorii 
din sectorul pescuitului și stimularea 
prosperității comunităților costiere;

Or. es

Amendamentul 393
João Ferreira, Younous Omarjee

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 și a coeziunii economice și 
sociale a comunităților costiere;

Or. fr

Amendamentul 394
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3
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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 de 
țărm;

Or. en

Justificare

În opinia noastră, este necesar să fie sprijinite toate comunitățile de pe țărmul apelor (atât 
cele marine, cât și de apă dulce).

Amendamentul 395
Liadh Ní Riada

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 
insulare;

Or. en

Amendamentul 396
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat de FEAMAP contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor de mediu ale 
Uniunii, de atenuare a schimbărilor 
climatice și de adaptare la acestea. Această 
contribuție trebuie să facă obiectul unei 
urmăriri în conformitate cu metodologia 
stabilită în anexa IV.

Sprijinul acordat de FEAMAP contribuie 
la satisfacerea nevoilor producătorilor și 
ale consumatorilor deopotrivă. Sprijinul 
acordat de FEAMAP contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor de mediu ale
Uniunii, de atenuare a schimbărilor 
climatice și de adaptare la acestea. Această 
contribuție trebuie să facă obiectul unei 
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urmăriri în conformitate cu metodologia 
stabilită în anexa IV.

Or. en

Justificare

Un obiectiv al PCSP este „luarea în considerare atât a intereselor consumatorilor, cât și ale 
producătorilor”, acesta fiind important pentru recunoașterea valorii proiectelor în materie de 
bunăstare, în care interesele consumatorilor sunt încorporate în mod ferm.

Amendamentul 397
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat de FEAMAP contribuie 
la îndeplinirea obiectivelor de mediu ale 
Uniunii, de atenuare a schimbărilor 
climatice și de adaptare la acestea. Această 
contribuție trebuie să facă obiectul unei 
urmăriri în conformitate cu metodologia 
stabilită în anexa IV.

Sprijinul acordat de FEAMAPA contribuie 
la îndeplinirea obiectivelor de mediu ale 
Uniunii, de atenuare a schimbărilor 
climatice și de adaptare la acestea, precum 
și a obiectivului de securitate alimentară. 
Această contribuție trebuie să facă obiectul 
unei urmăriri în conformitate cu 
metodologia stabilită în anexa IV.

Or. en

Justificare

Pe lângă serviciile valoroase de mediu, FEAMAPA ar trebui să joace, de asemenea, un rol 
major în asigurarea securității alimentare a UE.

Amendamentul 398
João Ferreira, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat de FEAMAP contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor de mediu ale 
Uniunii, de atenuare a schimbărilor 

Sprijinul acordat de FEAMAP contribuie 
în mod prioritar la îndeplinirea 
obiectivelor de mediu ale Uniunii, de 
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climatice și de adaptare la acestea. Această 
contribuție trebuie să facă obiectul unei 
urmăriri în conformitate cu metodologia 
stabilită în anexa IV.

atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea. Această contribuție 
trebuie să facă obiectul unei urmăriri în 
conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa IV.

Or. fr

Amendamentul 399
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat de FEAMAP contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor de mediu ale 
Uniunii, de atenuare a schimbărilor 
climatice și de adaptare la acestea. Această 
contribuție trebuie să facă obiectul unei 
urmăriri în conformitate cu metodologia 
stabilită în anexa IV.

Sprijinul acordat de FEAMAP contribuie, 
de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu ale Uniunii, de combatere și
atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea. Această contribuție 
trebuie să facă obiectul unei urmăriri în 
conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa IV.

Or. en

Amendamentul 400
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Urmărirea priorităților respective nu 
determină creșterea capacității de pescuit.

Or. en

Amendamentul 401
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada
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Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Regiuni ultraperiferice

Toate dispozițiile prezentului regulament 
trebuie să țină seama de constrângerile 
specifice recunoscute la articolul 349 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 402
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a FEAMAP pentru perioada 
2021-2027 se ridică la 6 867 000 000 EUR 
în prețuri constante pentru 2018 (adică 
7 739 000 000 EUR în prețuri curente).

Or. en

Justificare

Acest amendament este în acord cu avizul Comisiei pentru bugete a Parlamentului European 
referitor la FEAMAP.

Amendamentul 403
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a FEAMAP pentru perioada 
2021-2027 se ridică la 6 867 000 000 EUR 
în prețuri constante pentru 2018 (adică 
7 739 000 000 EUR în prețuri curente).

Or. en

Amendamentul 404
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Pachetul financiar destinat punerii
în aplicare a FEAMAP pentru perioada 
2021-2027 se ridică la 6 866 943 600 EUR 
în prețurile constante din 2018 (adică 
7 739 176 524 EUR în prețuri curente).

Or. fr

Amendamentul 405
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a FEAMAP pentru perioada 
2021-2027 se ridică la 6 866 943 600 EUR 
în prețuri constante pentru 2018 (adică 
7 739 176 524 EUR în prețuri curente).

Or. en

Amendamentul 406
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Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a FEAMAP pentru perioada 
2014-2020 trebuie să fie menținut și 
pentru perioada 2021-2027
(6 400 000 000 EUR în prețuri curente).

Or. fr

Justificare

FEAMAP este un instrument esențial pentru atingerea obiectivelor stabilite de politica 
comună în domeniul pescuitului. Reducerea pachetului financiar alocat acestuia reprezintă o 
amenințare pentru buna desfășurare a proiectelor existente, dar și pentru abordarea unor noi 
provocări, cum ar fi economia albastră. FEAMAP trebuie să facă față angajamentelor 
politice din sectorul pescuitului și nu trebuie să fie redus pentru perioada 2021-2027.

Amendamentul 407
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a FEAMAP pentru perioada 
2021-2027 se ridică la 6 400 000 000 EUR 
în prețuri curente.

Or. en

Justificare

Pe lângă activitățile pescărești sustenabile, interesele sectorului acvaculturii necesită, de 
asemenea, menținerea în viitor a bugetului curent al fondului pentru activități pescărești, și 
anume 6,4 miliarde EUR pe șapte ani.

Amendamentul 408
Ana Miranda
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a FEAMAP pentru perioada 
2021-2027 se ridică la 6 400 000 000 EUR 
în prețuri curente.

Or. es

Amendamentul 409
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a FEAMAP pentru perioada 
2021-2027 se ridică la (...)* EUR în prețuri 
curente.

Or. pt

Justificare

* Sumele avansate sunt în mod clar insuficiente și trebuie suplimentate în mod semnificativ 
alocările globale din FEAMAP, care în unele cazuri pot fi mai mici decât valorile prevăzute 
în CFM 2014-2020.

Amendamentul 410
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Partea din pachetul financiar 
alocată pentru FEAMAP în titlul II este 
executată în regim de gestiune partajată, în 

2. Partea din pachetul financiar 
alocată pentru FEAMAPA în titlul II este 
executată în regim de gestiune partajată, în 
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conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] și cu articolul 63 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul 
privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii].

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] și cu articolul 63 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul 
privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii].

Or. en

Amendamentul 411
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Partea din pachetul financiar 
alocată pentru FEAMAP în titlul III este 
executată fie direct de către Comisie, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii], fie 
în cadrul gestiunii indirecte, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (c) din regulamentul respectiv.

3. Partea din pachetul financiar 
alocată pentru FEAMAPA în titlul III este 
executată fie direct de către Comisie, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii], fie 
în cadrul gestiunii indirecte, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (c) din regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 412
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune partajată, așa 
cum se specifică la titlul II, se ridică la 
5 311 000 000 EUR în prețuri curente în 
conformitate cu repartizarea anuală 
prevăzută în anexa V.

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune partajată, așa 
cum se specifică la titlul II, se ridică la 
6 965 100 000 EUR în prețuri curente în 
conformitate cu repartizarea anuală 
prevăzută în anexa V.
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Or. en

Justificare

Ar trebui menținută proporția dintre gestiunea partajată și gestiunea directă/indirectă din 
cadrul actualului FEAMAP.

Amendamentul 413
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune partajată, așa 
cum se specifică la titlul II, se ridică la 
5 311 000 000 EUR în prețuri curente în 
conformitate cu repartizarea anuală 
prevăzută în anexa V.

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune partajată, așa 
cum se specifică la titlul II, se ridică la 
6 031 674 028 EUR în prețuri constante 
(adică 6 797 811 771 EUR în prețuri 
curente) în conformitate cu repartizarea 
anuală prevăzută în anexa V.

Or. fr

Amendamentul 414
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune partajată, așa 
cum se specifică la titlul II, se ridică la 
5 311 000 000 EUR în prețuri curente în 
conformitate cu repartizarea anuală 
prevăzută în anexa V.

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune partajată, așa 
cum se specifică la titlul II, se ridică la 
86,5 % din pachetul financiar al 
FEAMAP, respectiv 5 940 000 000 EUR 
în prețuri constante pentru 2018 (adică 
6 694 000 000 EUR în prețuri curente) în 
conformitate cu repartizarea anuală 
prevăzută în anexa V.

Or. en
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Amendamentul 415
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune partajată, așa 
cum se specifică la titlul II, se ridică la 
5 311 000 000 EUR în prețuri curente în 
conformitate cu repartizarea anuală 
prevăzută în anexa V.

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune partajată, așa 
cum se specifică la titlul II, se ridică la 
5 939 794 374 EUR în prețuri constante 
pentru 2018 (adică 6 694 261 648 EUR în 
prețuri curente) în conformitate cu 
repartizarea anuală prevăzută în anexa V.

Or. en

Amendamentul 416
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune partajată, așa 
cum se specifică la titlul II, se ridică la 
5 311 000 000 EUR în prețuri curente în 
conformitate cu repartizarea anuală 
prevăzută în anexa V.

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune partajată, așa 
cum se specifică la titlul II, se ridică la 
90 % din bugetul total al FEAMAP 
(5 740 000 000 EUR) în prețuri curente în 
conformitate cu repartizarea anuală 
prevăzută în anexa V.

Or. fr

Justificare

FEAMAP este un instrument esențial pentru atingerea obiectivelor stabilite de politica 
comună în domeniul pescuitului. Reducerea pachetului financiar alocat acestuia reprezintă o 
amenințare pentru buna desfășurare a proiectelor existente, dar și pentru abordarea unor noi 
provocări, cum ar fi economia albastră. FEAMAP trebuie să facă față angajamentelor 
politice din sectorul pescuitului și nu trebuie să fie redus pentru perioada 2021-2027.
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Amendamentul 417
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune partajată, așa 
cum se specifică la titlul II, se ridică la 
5 311 000 000 EUR în prețuri curente în 
conformitate cu repartizarea anuală 
prevăzută în anexa V.

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune partajată, așa 
cum se specifică la titlul II, se ridică la 
5 740 000 000 EUR în prețuri curente în 
conformitate cu repartizarea anuală 
prevăzută în anexa V.

Or. en

Justificare

Ar trebui menținut bugetul fondului anterior, precum și același procent alocat în cadrul 
gestiunii partajate și în cadrul gestiunii directe. 

Amendamentul 418
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune partajată, așa 
cum se specifică la titlul II, se ridică la 5 
311 000 000 EUR în prețuri curente în 
conformitate cu repartizarea anuală 
prevăzută în anexa V.

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune partajată, așa 
cum se specifică la titlul II, se ridică la 
(...)* EUR în prețuri curente în 
conformitate cu repartizarea anuală 
prevăzută în anexa V.

Or. pt

Justificare

* Sumele sunt în mod clar insuficiente; acestea trebuie suplimentate în mod semnificativ și nu 
trebuie să fie în niciun caz inferioare valorilor prevăzute în CFM 2014-2020.

Amendamentul 419
Norbert Erdős
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se stabilește un capitol bugetar 
specific pentru acvacultura marină și de 
apă dulce.

Or. en

Justificare

Acvacultura marină și de apă dulce sustenabilă reprezintă un sector specific și important, 
care trebuie să fie separat în mod clar de activitățile pescărești. Prin urmare, trebuie să i se 
aloce un capitol bugetar în FEAMAP și un capitol de sine stătător în cadrul Regulamentului 
PCSP.

Amendamentul 420
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 102 000 000 EUR pentru Insulele 
Azore și Madeira;

(a) 123 340 000 EUR pentru Insulele 
Azore și Madeira;

Or. en

Justificare

Acest amendament este în acord cu avizul Comisiei pentru bugete a Parlamentului European 
referitor la FEAMAP.

Amendamentul 421
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 102 000 000 EUR pentru Insulele 
Azore și Madeira;

(a) 114 000 000 EUR în prețuri 
constante pentru 2018 (adică 
128 566 000 EUR în prețuri curente)
pentru Insulele Azore și Madeira;

Or. en

Amendamentul 422
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 102 000 000 EUR pentru Insulele 
Azore și Madeira;

(a) 113 076 262 EUR în prețurile 
constante din 2018 (adică 
127 439 106 EUR în prețuri curente)
pentru Insulele Azore și Madeira;

Or. fr

Amendamentul 423
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 102 000 000 EUR pentru Insulele 
Azore și Madeira;

(a) (...)* EUR pentru Insulele Azore și 
Madeira;

Or. pt

Justificare

* Sumele sunt în mod clar insuficiente; acestea trebuie suplimentate în mod semnificativ și nu 
trebuie să fie în niciun caz inferioare valorilor prevăzute în CFM 2014-2020.

Amendamentul 424
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 82 000 000 EUR pentru Insulele 
Canare;

(b) 104 110 000 EUR pentru Insulele 
Canare;

Or. en

Justificare

Acest amendament este în acord cu avizul Comisiei pentru bugete a Parlamentului European 
referitor la FEAMAP. Majorarea bugetului pentru Insulele Canare are ca scop luarea în 
considerare a programării din cadrul FEAMAP actual și a nevoilor reale din prezent.

Amendamentul 425
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Cláudia Monteiro de 
Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 82 000 000 EUR pentru Insulele 
Canare;

(b) 91 700 000 EUR în prețuri 
constante pentru 2018 (adică 
103 357 000 EUR în prețuri curente)
pentru Insulele Canare;

Or. en

Amendamentul 426
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 82 000 000 EUR pentru Insulele 
Canare;

(b) 90 708 367 EUR în prețurile 
constante din 2018 (adică 102 223 062 
EUR în prețuri curente) pentru Insulele 
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Canare;

Or. fr

Amendamentul 427
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 82 000 000 EUR pentru Insulele 
Canare;

(b) (...)* EUR pentru Insulele Canare;

Or. pt

Justificare

* Sumele sunt în mod clar insuficiente; acestea trebuie suplimentate în mod semnificativ și nu 
trebuie să fie în niciun caz inferioare valorilor prevăzute în CFM 2014-2020.

Amendamentul 428
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Permite menținerea acelorași sume pentru costurile aferente pachetului ca în perioada de 
programare anterioară.

Amendamentul 429
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) 158 407 000 EUR pentru 
Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, 
Mayotte, Réunion și Saint-Martin.

Or. en

Justificare

Acest amendament este în acord cu avizul Comisiei pentru bugete a Parlamentului European 
referitor la FEAMAP.

Amendamentul 430
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) 149 509 709 EUR în prețurile 
constante din 2018 (adică 168 500 296 
EUR în prețuri curente) pentru 
Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, 
Mayotte, Réunion și Saint-Martin.

Or. fr

Justificare

Aceste regiuni ultraperiferice trebuie să beneficieze de o cheie de repartizare mai favorabilă 
pentru a combate riscurile pescuitului INN.

Amendamentul 431
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) 146 500 000 EUR în prețuri 
constante pentru 2018 (adică 
165 119 000 EUR în prețuri curente)
pentru Guadelupa, Guyana Franceză, 
Martinica, Mayotte, Réunion și Saint-
Martin.

Or. en

Amendamentul 432
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Justificare

* Sumele sunt în mod clar insuficiente; acestea trebuie suplimentate în mod semnificativ și nu 
trebuie să fie în niciun caz inferioare valorilor prevăzute în CFM 2014-2020.

Amendamentul 433
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Compensația prevăzută la articolul 
21 nu poate depăși 50 % din fiecare din 
alocările menționate la literele (a), (b) și 
(c) de la alineatul (2).

eliminat

Or. pt
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Amendamentul 434
Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Compensația prevăzută la 
articolul 21 nu poate depăși 50 % din 
fiecare din alocările menționate la literele 
(a), (b) și (c) de la alineatul (2).

eliminat

Or. fr

Amendamentul 435
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Compensația prevăzută la 
articolul 21 nu poate depăși 50 % din 
fiecare din alocările menționate la literele 
(a), (b) și (c) de la alineatul (2).

3. Compensația prevăzută la articolul 
21 nu poate depăși anual: (a) 
6 450 000 EUR pentru Insulele Azore și 
Madeira; (b) 8 700 000 EUR pentru 
Insulele Canare; (c) 12 350 000 EUR 
pentru regiunile ultraperiferice franceze 
menționate la articolul 349 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 436
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cel puțin 15 % din sprijinul 
financiar al Uniunii alocat fiecărui stat 

4. Cel puțin 30 % din sprijinul 
financiar al Uniunii alocat fiecărui stat 
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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.

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.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se aloce resurse publice pentru a ajuta operatorii și statele membre să furnizeze 
un volum mai mare de date referitoare la gestionarea stocurilor și să respecte normele PCSP. 
Controlul privind sectorul pescăresc și colectarea datelor sunt de o importanță crucială 
pentru punerea în aplicare a PCSP. Anumite obligații prevăzute de Regulamentul privind 
controlul și de versiunea revizuită a acestuia vor necesita un sprijin specific și sporit pentru o 
punere în aplicare eficientă de către statele membre și pescari.

Amendamentul 437
Norica Nicolai

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.

4. Cel puțin 20 % 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.

Or. en

Amendamentul 438
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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4a. Cel puțin 20 % din sprijinul 
financiar al Uniunii alocat fiecărui stat 
membru se alocă domeniilor de sprijin 
menționate la articolele 22 și 27.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura faptul că FEAMAP contribuie la soluționarea provocărilor de mediu cu 
care se confruntă oceanele noastre, este necesară rezervarea unei cote de 25 % din buget, pe 
care fiecare stat membru să-l dedice activităților legate de protejarea și refacerea 
biodiversității și a ecosistemelor marine.

Amendamentul 439
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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.

Or. en

Amendamentul 440
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Cel puțin 30% din sprijinul 
financiar al Uniunii alocat fiecărui stat 
membru se alocă domeniilor de sprijin 
menționate la articolele 22 și 27.

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura faptul că FEAMAP contribuie la soluționarea provocărilor de mediu cu 
care se confruntă oceanele noastre, este necesară rezervarea unei cote de 30 % din buget, pe 
care fiecare stat membru să-l dedice activităților legate de protejarea și refacerea 
biodiversității și a ecosistemelor marine.

Amendamentul 441
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Sprijinul financiar al Uniunii 
acordat de FEAMAP alocat fiecărui stat 
membru pentru domeniile de sprijin 
menționate la articolul 17 alineatul (2) și
la articolul 18 nu trebuie să depășească cel 
mai mare dintre următoarele două praguri:

5. Sprijinul financiar al Uniunii 
acordat de FEAMAP alocat fiecărui stat 
membru pentru domeniile de sprijin 
menționate la articolul 18 nu trebuie să 
depășească cel mai mare dintre următoarele 
două praguri:

Or. en

Justificare

Sistemele de subvenționare directă precum ajutoarele pentru încetarea permanentă a 
activităților de pescuit au fost utilizate în trecut fără a se ține seama de obiectivele privind 
reducerea capacității sau sustenabilitatea resurselor piscicole, agravând dezechilibrul dintre 
resursele piscicole disponibile și capacitatea de pescuit a flotelor din UE. Resursele 
financiare publice ar trebui să fie utilizate pentru a crea valoare adăugată pentru societate ca 
întreg, mai degrabă decât pentru a finanța retragerea navelor din sector sau activități care 
urmăresc menținerea artificială a operatorilor în sector, întrucât acestea aduc prea puțină 
valoare adăugată activităților pescărești și mediului marin.

Amendamentul 442
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Sprijinul financiar al Uniunii 
acordat de FEAMAP alocat fiecărui stat 
membru pentru domeniile de sprijin 

5. Sprijinul financiar al Uniunii 
acordat de FEAMAP alocat fiecărui stat 
membru pentru domeniile de sprijin 
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menționate la articolul 17 alineatul (2) și la 
articolul 18 nu trebuie să depășească cel 
mai mare dintre următoarele două praguri:

menționate la articolul 17 alineatul (2) nu 
trebuie să depășească cel mai mare dintre 
următoarele două praguri:

Or. pt

Amendamentul 443
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Sprijinul financiar al Uniunii 
acordat de FEAMAP alocat fiecărui stat 
membru pentru domeniile de sprijin 
menționate la articolul 17 alineatul (2) și la 
articolul 18 nu trebuie să depășească cel 
mai mare dintre următoarele două praguri:

5. Sprijinul financiar al Uniunii 
acordat de FEAMAPA alocat fiecărui stat 
membru pentru domeniile de sprijin 
menționate la articolul 17 alineatul (2) și la 
articolul 18 nu trebuie să depășească cel 
mai mare dintre următoarele două praguri:

Or. en

Amendamentul 444
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 6 000 000 EUR; sau (a) 5 000 000 EUR; sau

Or. en

Amendamentul 445
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(b) 10 % din sprijinul financiar al 
Uniunii alocat fiecărui stat membru.

(b) cel puțin 20 % din sprijinul 
financiar al Uniunii alocat fiecărui stat 
membru.

Or. en

Justificare

Actuala stare alarmantă a stocurilor de pește din Marea Baltică este, printre altele, urmarea 
adoptării unor TAC excesiv de ridicate și a continuării pescuitului industrial. Sprijinirea 
politicilor de pescuit industrial a contribuit la deteriorarea stocurilor din zona de coastă. 
Creșterea pragului la 20 % va permite sprijinirea directă a activităților pescărești din Marea 
Baltică, în special a zonelor costiere pescărești de mici dimensiuni, Țările baltice nu vor reuși 
să soluționeze eficient problema dacă nu se mărește pragul sprijinului pentru această 
măsură.

Amendamentul 446
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 10 % din sprijinul financiar al 
Uniunii alocat fiecărui stat membru.

(b) 8 % din sprijinul financiar al 
Uniunii alocat fiecărui stat membru.

Or. en

Amendamentul 447
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În conformitate cu articolele 30 și 
32 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune], FEAMAP poate sprijini asistența 
tehnică necesară pentru administrarea și 
utilizarea eficientă a acestui fond la 
inițiativa unui stat membru.

6. În conformitate cu articolele 30 și 
32 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune], FEAMAP poate sprijini asistența 
tehnică necesară pentru administrarea și 
utilizarea eficientă a acestui fond la 
inițiativa unui stat membru. Se aplică o 
limită de 20 % pentru costurile 
administrative suportate de organismele 
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de stat și de cele controlate parțial de stat, 
pentru a se preveni absorbția excesivă a 
finanțării.

Or. en

Amendamentul 448
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În conformitate cu articolele 30 și 
32 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune], FEAMAP poate sprijini asistența 
tehnică necesară pentru administrarea și 
utilizarea eficientă a acestui fond la 
inițiativa unui stat membru.

6. În conformitate cu articolele 30 și 
32 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune], FEAMAPA poate sprijini 
asistența tehnică necesară pentru 
administrarea și utilizarea eficientă a 
acestui fond la inițiativa unui stat membru.

Or. en

Amendamentul 449
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune directă și 
indirectă, așa cum se specifică la titlul III 
este de 829 000 000 EUR în prețuri 
curente.

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune directă și 
indirectă, așa cum se specifică la titlul III,
este de 10 % din bugetul total al 
FEAMAP (640 000 000 EUR) în prețuri 
curente.

Or. fr

Justificare

FEAMAP este un instrument esențial pentru atingerea obiectivelor stabilite de politica 
comună în domeniul pescuitului. Reducerea pachetului financiar alocat acestuia reprezintă o 



AM\1167348RO.docx 89/183 PE629.603v01-00

RO

amenințare pentru buna desfășurare a proiectelor existente, dar și pentru abordarea unor noi 
provocări, cum ar fi economia albastră. FEAMAP trebuie să facă față angajamentelor 
politice din sectorul pescuitului și nu trebuie să fie redus pentru perioada 2021-2027.

Amendamentul 450
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune directă și 
indirectă, așa cum se specifică la titlul III 
este de 829 000 000 EUR în prețuri 
curente.

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune directă și 
indirectă, așa cum se specifică la titlul III,
este de 640 000 000 EUR în prețuri 
curente.

Or. en

Justificare

Ar trebui menținut bugetul fondului anterior, precum și același procent alocat în cadrul 
gestiunii partajate și în cadrul gestiunii directe.

Amendamentul 451
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune directă și 
indirectă, așa cum se specifică la titlul III 
este de 829 000 000 EUR în prețuri 
curente.

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune directă și 
indirectă, așa cum se specifică la titlul III,
este de 773 900 000 EUR în prețuri 
curente.

Or. en

Justificare

Ar trebui menținută proporția dintre gestiunea partajată și gestiunea directă/indirectă din 
cadrul actualului FEAMAP.
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Amendamentul 452
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune directă și 
indirectă, așa cum se specifică la titlul III 
este de 829 000 000 EUR în prețuri 
curente.

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune directă și 
indirectă, așa cum se specifică la titlul III,
este de 20 % din bugetul total al 
FEAMAP în prețuri curente.

Or. en

Amendamentul 453
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune directă și 
indirectă, așa cum se specifică la titlul III 
este de 829 000 000 EUR în prețuri 
curente.

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune directă și 
indirectă, așa cum se specifică la titlul III,
este de 927 149 226 EUR în prețuri 
constante pentru 2018 (adică 
1 044 914 876 EUR în prețuri curente).

Or. en

Amendamentul 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune directă și 

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune directă și 
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indirectă, așa cum se specifică la titlul III 
este de 829 000 000 EUR în prețuri 
curente.

indirectă, așa cum se specifică la titlul III,
este de 13,5 % din pachetul financiar al 
FEAMAP, respectiv 927 000 000 EUR în 
prețuri constante pentru 2018 (adică 
1 045 000 000 EUR în prețuri curente).

Or. en

Amendamentul 455
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune directă și 
indirectă, așa cum se specifică la titlul III 
este de 829 000 000 EUR în prețuri 
curente.

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune directă și 
indirectă, așa cum se specifică la titlul III,
este de 835 269 572 EUR în prețurile 
constante din 2018 (adică 941 364 753
EUR în prețuri curente).

Or. fr

Amendamentul 456
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma menționată la alineatul (1) poate fi 
utilizată pentru asistență tehnică și 
administrativă în punerea în aplicare a 
punerea în aplicare a FEAMAP, de 
exemplu pentru activități de pregătire, 
monitorizare, control, audit și evaluare, 
inclusiv sisteme corporative de tehnologie 
a informațiilor.

Suma menționată la alineatul (1) poate fi 
utilizată pentru asistență tehnică și 
administrativă în punerea în aplicare a 
punerea în aplicare a FEAMAPA, de 
exemplu pentru activități de pregătire, 
monitorizare, control, audit și evaluare, 
inclusiv sisteme corporative de tehnologie 
a informațiilor.

Or. en
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Amendamentul 457
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, la inițiativa Comisiei și în limita 
unui plafon de 1,7 % din pachetul financiar 
menționat la articolul 5 alineatul (1), 
FEAMAP poate sprijini:

În special, la inițiativa Comisiei și în limita 
unui plafon de 1,7 % din pachetul financiar 
menționat la articolul 5 alineatul (1), 
FEAMAPA poate sprijini:

Or. en

Amendamentul 458
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. FEAMAP sprijină costurile pentru 
activitățile de informare și de comunicare 
legate de punerea în aplicare a prezentului 
regulament.

3. FEAMAPA sprijină costurile 
pentru activitățile de informare și de 
comunicare legate de punerea în aplicare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 459
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune], fiecare 
stat membru pregătește un program unic 
pentru a pune în aplicare prioritățile 
prevăzute la articolul 4.

1. În conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune], fiecare 
stat membru pregătește un program 
național unic sau programe operaționale 
regionale pentru a pune în aplicare 
prioritățile prevăzute la articolul 4.
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Or. fr

Amendamentul 460
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune], fiecare 
stat membru pregătește un program unic 
pentru a pune în aplicare prioritățile 
prevăzute la articolul 4.

1. În conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune], fiecare 
stat membru pregătește un program 
național unic sau programe operaționale 
regionale pentru a pune în aplicare 
prioritățile prevăzute la articolul 4.

Or. en

Amendamentul 461
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) după caz, planurile de acțiune 
pentru bazinele maritime, destinate 
autorităților subnaționale sau regionale 
competente în domeniul pescuitului, al 
pescuitului crustaceelor și moluștelor și al 
afacerilor maritime;

Or. es

Justificare

Elaborarea unor strategii și măsuri la nivelul bazinelor maritime ar putea necesita, în cazul 
bazinelor deținute în comun de statele membre, un efort de planificare și un consens cu alte 
regiuni și țări pentru o formulare armonizată a obiectivelor, a măsurilor și a resurselor 
financiare. Un exemplu este cazul Andaluziei, ale cărei zone de coastă cuprind bazinul 
mediteraneean, bazinul Atlanticului de Sud și o zonă cu caracteristici proprii – Strâmtoarea 
Gibraltar – care se deosebesc ca urmare a situațiilor diferite în care se regăsesc.
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Amendamentul 462
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) după caz, planul de acțiune sau 
programul operațional regional destinat 
autorităților regionale sau subnaționale 
competente în domeniul pescuitului și al 
afacerilor maritime;

Or. es

Amendamentul 463
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă este cazul, planul de acțiune 
sau un program operațional regional 
pentru autoritățile subnaționale 
competente în materie de pescuit și 
afaceri maritime.

Or. fr

Amendamentul 464
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera ca (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) analiza disparităților sociale și 
economice dintre segmentele flotei, 
acordându-se o atenție deosebită situației 
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flotelor de dimensiune mică.

Or. en

Amendamentul 465
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre în cauză pregătesc 
în cadrul programului lor un plan de 
acțiune pentru fiecare dintre regiunilor lor 
ultraperiferice menționate la articolul 6 
alineatul (2), conținând:

4. Statele membre în cauză pregătesc 
în cadrul programului lor, împreună cu 
autoritățile în cauză, un plan de acțiune 
pentru fiecare dintre regiunile lor, inclusiv 
pentru regiunile ultraperiferice menționate 
la articolul 6 alineatul (2), conținând:

Or. fr

Amendamentul 466
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre în cauză pregătesc 
în cadrul programului lor un plan de 
acțiune pentru fiecare dintre regiunilor lor 
ultraperiferice menționate la articolul 6 
alineatul (2), conținând:

4. Statele membre în cauză pregătesc 
în cadrul programului lor un plan de 
acțiune specific pentru fiecare dintre 
regiunilor lor ultraperiferice menționate la 
articolul 6 alineatul (2), conținând:

Or. en

Amendamentul 467
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) o strategie pentru exploatarea 
sustenabilă a resurselor piscicole,
dezvoltarea sectoarelor economiei albastre 
sustenabile, inclusiv acțiunile necesare 
pentru asigurarea sustenabilității 
comunităților costiere, precum și o 
strategie pentru contribuția FEAMAP la 
obținerea unei stări ecologice bune, 
inclusiv prin cadrele de acțiune prioritară 
Natura 2000;

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să instituie cadre de acțiune prioritară – planuri financiare pentru 
introducerea siturilor lor Natura 2000; așadar, FEAMAP trebuie să fie corelat cu modul în 
care statele membre intenționează să sprijine siturile lor Natura 2000. Acțiunile de 
programare pe care statele membre le pregătesc pentru executarea FEAMAP nu ar trebui să 
abordeze performanța socioeconomică separat de conservarea și refacerea ecosistemelor 
marine.

Amendamentul 468
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) o strategie care să prezinte în 
detaliu contribuția FEAMAP la realizarea 
unor condiții bune de mediu, exploatarea 
sustenabilă a resurselor piscicole, rețeaua 
Natura 2000 și sustenabilitatea sectoarelor 
economiei albastre, inclusiv acțiunile 
necesare pentru dezvoltarea unor 
comunități costiere sustenabile;

Or. es

Justificare

Economia albastră sustenabilă implică faptul că activitățile economice, sociale și de mediu 
fac parte integrantă din ecosistemul marin și, prin urmare, este necesar să se mențină un 
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echilibru pentru a îmbunătăți condițiile de viață și bunăstarea comunităților costiere locale, 
protejând ecosistemele marine. O economie albastră sustenabilă va crea o valoare 
economică pentru mediul marin doar dacă poate fi realizată astfel încât să conserve și să 
protejeze resursele și ecosistemele marine.

Amendamentul 469
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) o strategie pentru exploatarea 
sustenabilă a resurselor piscicole și 
dezvoltarea sectoarelor economiei albastre 
sustenabile care se dezvoltă în cadrul 
limitelor ecologice;

Or. en

Amendamentul 470
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) o strategie pentru exploatarea 
sustenabilă a resurselor piscicole și 
menținerea sectorului micului pescuit 
local;

Or. es

Amendamentul 471
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(i) sprijinul structural pentru sectorul 
pescuitului și al acvaculturii, în 
conformitate cu titlul II;

(i) sprijinul structural pentru sectorul 
pescuitului, în conformitate cu titlul II;

Or. es

Amendamentul 472
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) normele detaliate privind sprijinul 
sub formă de compensare – în funcție de 
zonă – (ecologizarea apelor marine și a 
apelor dulci) pentru eforturile de protecție 
a mediului și a climei depuse de 
producătorii din domeniul acvaculturii;

Or. en

Justificare

Aș dori să subliniez faptul că atât producătorii din domeniul acvaculturii marine, cât și cei 
din domeniul acvaculturii de apă dulce furnizează importante servicii de protecție a mediului 
și a ecosistemelor, care trebuie să fie recompensate printr-un sprijin adecvat. La fel ca în 
cazul agricultorilor, cred că ar fi justificat să se prevadă o plată pentru practicile benefice 
pentru climă și mediu, în funcție de zonă, în beneficiul producătorilor din domeniul 
acvaculturii: introducerea unor plăți pentru practicile benefice pentru climă și mediu în 
cadrul gestionării apelor marine și a apelor dulci.

Amendamentul 473
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

ii compensația pentru costurile 
suplimentare menționate la articolul 21;

ii compensația pentru costurile 
suplimentare menționate la articolul 21, 
inclusiv cuantumul costurilor 
suplimentare calculate de statul membru 
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în cauză și sumele estimate la care se 
ridică ajutorul sub formă de compensație;

Or. en

Amendamentul 474
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) compensația pentru costurile 
suplimentare menționate la articolul 21;

(ii) pentru regiunile ultraperiferice,
compensația pentru costurile suplimentare 
menționate la articolul 21;

Or. fr

Amendamentul 475
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) orice alte investiții în economia 
albastră sustenabilă necesare pentru a 
realiza o dezvoltare durabilă a regiunilor 
de coastă.

eliminat

Or. es

Amendamentul 476
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) orice alte investiții în economia (iii) orice alte investiții în economia 
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albastră sustenabilă necesare pentru a 
realiza o dezvoltare durabilă a regiunilor de 
coastă.

albastră sustenabilă necesare pentru a 
realiza o dezvoltare durabilă a regiunilor de 
coastă, care se dezvoltă în cadrul limitelor 
ecologice.

Or. en

Amendamentul 477
Marco Affronte, Linnéa Engström

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. 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.

Or. en

Amendamentul 478
Rosa D'Amato

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 

5. După solicitarea avizului 
consiliilor consultative relevante, 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 
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ține seama de strategiile privind bazinul 
maritim și de strategiile macroregionale 
existente.

(UE) nr. 1380/2013. Dacă este cazul, 
această analiză ține seama de strategiile 
privind bazinul maritim și de strategiile 
macroregionale existente.

Or. it

Justificare

Amendamentul urmărește un consens în ceea ce privește dezvoltarea plasată sub 
responsabilitatea comunității în cadrul strategiei privind bazinul, pentru a intercepta mai 
bine punctele forte și punctele slabe printr-o abordare ascendentă. În acest scop, 
amendamentul intenționează să sprijine activitatea Comisiei prin avizele consiliilor 
consultative.

Amendamentul 479
Renata Briano

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 solicitarea avizului 
consiliilor consultative relevante, 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.

Or. it

Justificare

Amendamentul urmărește un consens în ceea ce privește dezvoltarea plasată sub 
responsabilitatea comunității în cadrul strategiei privind bazinul, pentru a intercepta mai 
bine punctele forte și punctele slabe printr-o abordare ascendentă. În acest scop, 
amendamentul intenționează să sprijine activitatea Comisiei prin avizele consiliilor 
consultative.

Amendamentul 480
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Nicola Caputo

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 solicitarea avizului 
consiliilor consultative relevante, 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.

Or. it

Justificare

Amendamentul urmărește un consens în ceea ce privește dezvoltarea plasată sub 
responsabilitatea comunității în cadrul strategiei privind bazinul, pentru a intercepta mai 
bine punctele forte și punctele slabe printr-o abordare ascendentă. În acest scop, 
amendamentul intenționează să sprijine activitatea Comisiei prin avizele consiliilor 
consultative.

Amendamentul 481
Gabriel Mato

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) după caz, necesitatea de a 
achiziționa, de a moderniza sau de a 
reînnoi flota;

Or. en

Amendamentul 482
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) după caz, necesitatea de a 
moderniza sau de a reînnoi flotele;

Or. es

Amendamentul 483
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) punerea în aplicare a obligației de 
debarcare menționate la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(d) punerea în aplicare a obligației 
presante de debarcare menționate la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013;

Or. nl

Amendamentul 484
Annie Schreijer-Pierik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. nl

Justificare

Rezoluția Parlamentului European din 12 iunie 2018 privind Către un sector sustenabil și 
competitiv al acvaculturii europene: situația actuală și provocări viitoare
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Amendamentul 485
Annie Schreijer-Pierik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) susținerea răspândirii unor unelte 
de pescuit selective inovatoare în întreaga 
Uniune, punându-se accentul pe articolul
27 din Regulamentul (UE) 1380/2013;

Or. nl

Amendamentul 486
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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) contribuția socioeconomică și 
ecologică preconizată a programului la 
economia albastră sustenabilă, în special 
la sectorul pescăresc și al acvaculturii;

Or. es

Justificare

Comisia Europeană nu trebuie să realizeze doar o evaluare a programelor naționale bazate 
pe date, ci ar trebui să evalueze contribuțiile de natură ecologică și socioeconomică ale 
măsurilor propuse.

Amendamentul 487
Izaskun Bilbao Barandica

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 

(e) contribuția socioeconomică 
preconizată a programului la economia 
albastră sustenabilă, în special la sectorul
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sectorului pescăresc și al acvaculturii; pescăresc și al acvaculturii;

Or. es

Amendamentul 488
Isabelle Thomas

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) contribuția socioeconomică 
preconizată în urma programului în ceea 
ce privește economia albastră sustenabilă, 
în special sectorul pescăresc și al 
acvaculturii;

Or. fr

Amendamentul 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

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 de mediu și
performanța socioeconomică a economiei 
albastre sustenabile, în special a sectorului 
pescăresc și al acvaculturii;

Or. en

Amendamentul 490
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – litera e
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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 
performanța socioeconomică a sectorului 
pescăresc;

Or. es

Amendamentul 491
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) contribuția programului la 
conservarea și refacerea ecosistemelor 
marine, în timp ce sprijinul legat de zonele 
Natura 2000 trebuie să fie în conformitate 
cu cadrele de acțiune prioritară instituite în 
temeiul articolului 8 alineatul (4) din 
Directiva 92/43/CEE;

(g) contribuția programului la 
conservarea și refacerea ecosistemelor 
marine și de apă dulce, în timp ce sprijinul 
legat de zonele Natura 2000 trebuie să fie 
în conformitate cu cadrele de acțiune 
prioritară instituite în temeiul articolului 8 
alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE;

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie exprimat clar faptul că sectorul acvaculturii se bazează pe doi piloni: 
acvacultura marină și fermele piscicole de apă dulce.

Amendamentul 492
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) contribuția programului la 
reducerea deșeurilor marine în 
conformitate cu Directiva xx/xx a 
Parlamentului European și a Consiliului 
[Directiva privind reducerea impactului 

(h) contribuția programului la 
colectarea și reducerea deșeurilor marine 
în conformitate cu Directiva xx/xx a 
Parlamentului European și a Consiliului 
[Directiva privind reducerea impactului 
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anumitor produse din plastic asupra
mediului]27;

anumitor produse din plastic asupra 
mediului]27;

_________________ _________________

27 JO C […], […], p. […]. 27 JO C […], […], p. […].

Or. en

Amendamentul 493
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 
combaterea, atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea.

Or. en

Amendamentul 494
João Ferreira, Younous Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) contribuția programului la 
combaterea pescuitului INN.

Or. fr

Amendamentul 495
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul
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7. Sub rezerva dispozițiilor 
articolului 18 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune], Comisia adoptă acte 
de punere în aplicare de aprobare a
programului. Comisia aprobă programul 
propus, cu condiția ca informațiile 
necesare să fi fost transmise.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 496
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Sub rezerva dispozițiilor 
articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune], Comisia adoptă acte 
de punere în aplicare de aprobare a 
modificărilor aduse programului.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 497
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 498
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O cerere depusă de un beneficiar 
pentru obținerea de sprijin din FEAMAP
nu este admisibilă pentru o perioadă 
determinată de timp, definită în 
conformitate cu alineatul (4), dacă 
autoritatea competentă a stabilit că 
beneficiarul în cauză:

1. O cerere depusă de un beneficiar 
pentru obținerea de sprijin din FEAMAPA
nu este admisibilă pentru o perioadă 
determinată de timp, definită în 
conformitate cu alineatul (4), dacă 
autoritatea competentă a stabilit că 
beneficiarul în cauză:

Or. en

Amendamentul 499
Czesław Hoc
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O cerere depusă de un beneficiar
pentru obținerea de sprijin din FEAMAP 
nu este admisibilă pentru o perioadă 
determinată de timp, definită în 
conformitate cu alineatul (4), dacă 
autoritatea competentă a stabilit că 
beneficiarul în cauză:

1. O cerere depusă de un solicitant
pentru obținerea de sprijin din FEAMAP 
nu este admisibilă pentru o perioadă 
determinată de timp, definită în 
conformitate cu alineatul (4), dacă 
autoritatea competentă a stabilit că 
solicitantul în cauză:

Or. en

Justificare

Verificarea admisibilității ar trebui să aibă loc înainte ca solicitantul în cauză să devină 
beneficiar.

Amendamentul 500
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 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, în mod 
repetat sau continuu și având un 
comportament ilicit recurent, 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. 

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. 
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1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 
29.10.2008, p. 1).

1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 
29.10.2008, p. 1).

Or. es

Justificare

Unele dintre infracțiunile enumerate la articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 pot 
fi comise în mod inconștient în cursul desfășurării normale și obișnuite a operațiunilor zilnice 
de pescuit. Prin urmare, ar trebui să se țină seama de recurența comportamentului ilicit. 
Agenția pentru Controlul Pescuitului ar trebui să gestioneze un registru comunitar oficial al 
operatorilor care au comis încălcări grave, astfel încât să se fluidizeze gestionarea și să se 
îmbunătățească coordonarea între administrațiile implicate în gestionarea FEAMAP.

Amendamentul 501
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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 în mod repetat 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;

_________________ _________________

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).

Or. es
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Justificare

Articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 propune o listă exhaustivă a infracțiunilor 
grave care, în funcție de gradul de neconformitate (cantități, profit obținut etc.), pot varia 
substanțial. Aceste infracțiuni pot fi comise chiar inconștient în cursul desfășurării normale și 
obișnuite a operațiunilor zilnice de pescuit. Prin urmare, se propune introducerea sintagmei 
„în mod repetat” pentru a se evita pedepsele excesive sau redundante („Non bis in idem”) 
pentru aceste fapte adesea involuntare.

Amendamentul 502
Rosa D'Amato

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 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;

_________________ _________________

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).

Or. it

Justificare

Articolul 12 alineatul (1) introduce un element de incertitudine în ceea ce privește 
identificarea eligibilității pentru sprijinul FEAMAP acordat beneficiarului. De fapt, nu se 
poate stabili a priori care vor fi actele ulterioare care vor include sancțiuni, din care rezultă 
condiționalitatea.
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Amendamentul 503
Renata Briano

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 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;

_________________ _________________

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).

Or. it

Justificare

Articolul 12 alineatul (1) introduce un element de incertitudine în ceea ce privește 
identificarea eligibilității pentru sprijinul FEAMAP acordat beneficiarului. De fapt, nu se 
poate stabili a priori care vor fi actele ulterioare care vor include sancțiuni, din care rezultă 
condiționalitatea.

Amendamentul 504
Izaskun Bilbao Barandica

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) 

(a) a comis încălcări grave în temeiul 
articolului 42 din Regulamentul (CE) 
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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;

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, în 
mod repetat în cadrul PCP;

_________________ _________________

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).

Or. es

Amendamentul 505
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 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 legate de PCSP
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 

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 
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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).

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).

Or. en

Amendamentul 506
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, Fredrick Federley, António 
Marinho e Pinto, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

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).

Or. en

Amendamentul 507
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a comis oricare dintre infracțiunile 
de mediu enunțate la articolele 3 și 4 din 
Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului29, atunci când 
cererea se referă la un sprijin acordat în 
temeiul articolului 23.

(c) a comis oricare dintre infracțiunile 
de mediu enunțate la articolele 3 și 4 din 
Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului29.

_________________ _________________

29 Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal (JO L 328, 
6.12.2008, p. 28).

29 Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal (JO L 328, 
6.12.2008, p. 28).

Or. es

Amendamentul 508
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a comis oricare dintre infracțiunile 
de mediu enunțate la articolele 3 și 4 din 
Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului29, atunci când 
cererea se referă la un sprijin acordat în 
temeiul articolului 23.

(c) a comis oricare dintre infracțiunile 
de mediu enunțate la articolele 3 și 4 din 
Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului29.

_________________ _________________

29 Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal (JO L 328, 
6.12.2008, p. 28).

29 Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal (JO L 328, 
6.12.2008, p. 28).

Or. es

Amendamentul 509
Izaskun Bilbao Barandica
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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.

Or. es

Amendamentul 510
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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.

Or. en

Amendamentul 511
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

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

în aplicare a operațiunii și după efectuarea 
ultimei plăți către beneficiarul respectiv.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 512
Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Christofer Fjellner, António Marinho e Pinto, Gesine 
Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

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 pentru o 
perioadă de șase ani după efectuarea 
ultimei plăți către beneficiarul respectiv.

Or. en

Amendamentul 513
Rosa D'Amato

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 condițiile de 
admisibilitate stabilite în acest scop în 
conformitate cu alineatul (4), pe întreaga 
durată de punere în aplicare a operațiunii și 
pentru o perioadă de cinci ani după 
efectuarea testării finale pentru
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beneficiarul respectiv.

Or. it

Justificare

La alineatul (2), amendamentul se coordonează cu următoarele alineate (3) și (4), pentru a 
defini mai clar condițiile și domeniul de aplicare al delegării Comisiei în ceea ce privește 
identificarea criteriilor de admisibilitate pentru sprijinul FEAMAP.

Amendamentul 514
Renata Briano

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 condițiile de 
admisibilitate stabilite în acest scop în 
conformitate cu alineatul (4), pe întreaga 
durată de punere în aplicare a operațiunii și 
pentru o perioadă de cinci ani după 
efectuarea testării finale pentru
beneficiarul respectiv.

Or. it

Justificare

Amendamentul se coordonează cu următoarele alineate (3) și (4), pentru a defini mai clar 
condițiile și domeniul de aplicare al delegării Comisiei în ceea ce privește identificarea 
criteriilor de admisibilitate pentru sprijinul FEAMAP.

Amendamentul 515
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 52, 

eliminat
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acte delegate privind:

(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;

(b) datele de începere sau de încheiere 
relevante ale perioadei menționate la 
alineatele (1) și (3).

Or. pt

Amendamentul 516
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

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;

Or. en

Amendamentul 517
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) orice condiții pentru care durata 
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perioadei de inadmisibilitate este redusă;

Or. it

Amendamentul 518
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) orice condiții pentru care durata 
perioadei de inadmisibilitate este redusă;

Or. it

Amendamentul 519
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) definirea condițiilor care trebuie 
respectate după depunerea cererii 
menționate la alineatul (2) și a 
modalităților de recuperare a 
contribuțiilor acordate în caz de 
nerespectare, care urmează să fie 
individualizate în funcție de gravitatea 
încălcării comise.

Or. it

Amendamentul 520
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) definirea condițiilor care trebuie 
respectate după depunerea cererii 
menționate la alineatul (2) și a 
modalităților de recuperare a 
contribuțiilor acordate în caz de 
nerespectare, care urmează să fie 
individualizate în funcție de gravitatea 
încălcării comise.

Or. it

Amendamentul 521
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că beneficiarii 
care depun o cerere în cadrul FEAMAP
furnizează autorității de management o 
declarație semnată care confirmă că 
respectă criteriile enumerate la alineatele 
(1) și (3). Statele membre verifică 
veridicitatea declarației înainte de 
aprobarea operațiunii, bazându-se pe 
informațiile disponibile în registrele 
naționale de evidență a încălcărilor 
menționate la articolul 93 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, sau pe 
orice alte date disponibile.

Statele membre se asigură că beneficiarii 
care depun o cerere în cadrul FEAMAPA
furnizează autorității de management o 
declarație semnată care confirmă că 
respectă criteriile enumerate la alineatele 
(1) și (3). Statele membre verifică 
veridicitatea declarației înainte de 
aprobarea operațiunii, bazându-se pe 
informațiile disponibile în registrele 
naționale de evidență a încălcărilor 
menționate la articolul 93 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, sau pe 
orice alte date disponibile.

Or. en

Amendamentul 522
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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5a. Statele membre pot aplica 
perioada de inadmisibilitate și solicitărilor 
prezentate de pescarii care își desfășoară 
activitatea în ape interioare și care au 
comis încălcări grave, astfel cum sunt
definite de normele naționale.

Or. en

Amendamentul 523
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a

Operațiuni eligibile

O serie de operațiuni identificate de 
statele membre în programele lor pot fi 
sprijinite de FEAMAP, cu condiția ca 
acestea să se înscrie în una sau mai multe 
priorități identificate în prezentul 
regulament și să nu facă parte dintre cele 
considerate neeligibile.

Or. en

Amendamentul 524
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a

Operațiuni eligibile

Ar trebui să se identifice, în programele 
statelor membre, o serie de operațiuni 
care pot fi sprijinite de FEAMAP, iar 
aceste operațiuni ar trebui să se înscrie în 
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una sau mai multe priorități din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 525
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operațiunile care permit creșterea 
capacității de pescuit a unei nave de 
pescuit sau care sprijină achiziționarea 
unui echipament care sporește 
capacitatea unei nave de pescuit de a găsi 
pește;

(a) operațiunile care permit creșterea 
GT sau KW a unei nave de pescuit, cu 
excepția creșterilor care au drept scop 
îmbunătățirea siguranței echipajului, a 
calității produselor sau a punerii în 
aplicare a obligației de debarcare.

Or. de

Justificare

Termenul de „capacitate de pescuit” nu este definit la articolul 3. Reglementarea se opune 
obiectivului de îmbunătățire a competitivității flotei. O îmbunătățire a modului de identificare 
a peștilor poate duce la o creștere a eficienței energetice și servi la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu și climatice.

Amendamentul 526
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operațiunile care permit creșterea 
capacității de pescuit a unei nave de pescuit 
sau care sprijină achiziționarea unui 
echipament care sporește capacitatea unei 
nave de pescuit de a găsi pește;

(a) operațiunile care permit creșterea 
capacității de pescuit a unei nave de pescuit 
sau care sprijină achiziționarea unui 
echipament care sporește capacitatea unei 
nave de pescuit de a găsi pește, cu excepția 
pescuitului la scară mică și doar dacă 
operațiunile menționate se realizează fără 
a submina echilibrul global dintre 
capacitatea de pescuit și posibilitățile de 
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pescuit disponibile;

Or. pt

Amendamentul 527
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operațiunile care permit creșterea 
capacității de pescuit a unei nave de pescuit 
sau care sprijină achiziționarea unui 
echipament care sporește capacitatea unei 
nave de pescuit de a găsi pește;

(a) operațiunile care permit creșterea 
capacității de pescuit a unei nave de pescuit 
sau care sprijină achiziționarea unui 
echipament care sporește capacitatea unei 
nave de pescuit de a găsi pește; creșterile 
capacității destinate exclusiv îmbunătățirii 
condițiilor de locuit și a siguranței la bord 
nu este considerată capacitate de pescuit;

Or. es

Justificare

Construcția sau achiziționarea de nave de pescuit reprezintă o cerere generalizată din partea 
sectorului și a regiunilor, cu referire specială la posibilitatea de a genera noi unități de 
pescuit, care să asigure condiții mai bune de locuit și o mai mare siguranță pentru membrii 
echipajului.

Amendamentul 528
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operațiunile care permit creșterea 
capacității de pescuit a unei nave de pescuit 
sau care sprijină achiziționarea unui 
echipament care sporește capacitatea unei 
nave de pescuit de a găsi pește;

(a) operațiunile care permit creșterea 
capacității de pescuit a unei nave de 
pescuit, cu excepția cazului în care se 
încadrează în limita alocată statului 
membru în cauză, sau care sprijină 
achiziționarea unui echipament care 
sporește capacitatea unei nave de pescuit 
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de a găsi pește;

Or. en

Justificare

În cazul în care navele de pescuit sunt modernizate pentru a li se mări capacitatea de pescuit, 
este esențial ca proprietarul navei în cauză să dispună de capacitate suplimentară în limita 
menționată mai sus. Această capacitate provine de obicei din reducerea capacității unei alte 
nave. Un stat membru se asigură că, în orice moment, capacitatea flotei sale nu depășește 
limitele capacității de pescuit prevăzute în anexa II și că, prin urmare, nu există niciun temei 
juridic pentru excluderea de la sprijin a operatorilor care investesc în dezvoltarea 
activităților lor economice prin modernizarea navelor lor de pescuit.

Amendamentul 529
Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operațiunile care permit creșterea 
capacității de pescuit a unei nave de pescuit 
sau care sprijină achiziționarea unui 
echipament care sporește capacitatea unei 
nave de pescuit de a găsi pește;

(a) operațiunile care permit creșterea 
capacității de pescuit a unei nave de pescuit 
sau care sprijină achiziționarea unui 
echipament care sporește capacitatea unei 
nave de pescuit de a găsi pește, cu excepția 
cazului în care se prevede altfel în 
prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 530
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operațiunile care permit creșterea
capacității de pescuit a unei nave de pescuit 
sau care sprijină achiziționarea unui 
echipament care sporește capacitatea unei 
nave de pescuit de a găsi pește;

(a) operațiunile care pot conduce la o 
creștere a capacității de pescuit a unei nave 
de pescuit sau care sprijină achiziționarea 
unui echipament care sporește capacitatea 
unei nave de pescuit de a găsi pește;
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Or. en

Amendamentul 531
Sylvie Goddyn

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;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 532
Izaskun Bilbao Barandica

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) importul de nave de pescuit, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în 
prezentul regulament;

Or. es

Amendamentul 533
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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 

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

Or. es

Justificare

Construcția sau achiziționarea de nave de pescuit reprezintă o cerere generalizată din partea 
sectorului și a regiunilor, în special ca noile nave să asigure condiții mai bune de locuit și o 
mai mare siguranță pentru membrii echipajului. Diferitele reforme ale PCP au determinat o 
vechime medie ridicată a flotei europene. Această situație generează automat o deteriorare a 
condițiilor de muncă a lucrătorilor pe mare. Prin urmare, este necesară reînnoirea flotei fără 
ca acest lucru să genereze o creștere a efortului de pescuit sau a capacității de pescuit a 
navei.

Amendamentul 534
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 și achiziționarea de 
nave de pescuit sau importul de nave de 
pescuit, cu excepția pescuitului tradițional 
și la scară mică;

Or. es

Amendamentul 535
Czesław Hoc

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 și achiziționarea de 
nave de pescuit sau importul de nave de 
pescuit, în afara situației în care 
construcția și achiziționarea sau importul 
respectiv se află în limita capacității de 
pescuit alocate statului membru în cauză,
cu excepția cazului în care se prevede altfel 
în prezentul regulament;
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Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului, un stat membru se asigură că, în orice moment, 
capacitatea flotei sale nu depășește limitele capacității de pescuit prevăzute în anexa II. 
Astfel, atât timp cât se încadrează în limita capacității de pescuit a unui stat membru, 
introducerea noii tehnologii este întotdeauna favorabilă mediului; cu alte cuvinte, este 
preferabil să se construiască o navă nouă în limita capacității de pescuit disponibile decât să 
se renoveze nave vechi și cu emisii ridicate de carbon.

Amendamentul 536
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 motorului, sau importul de 
nave de pescuit, cu excepția cazului în care 
se prevede altfel în prezentul regulament;

Or. en

Justificare

Modernising or replacing equipment is often associated with higher efficiency and a greater 
capacity to catch fish. As such engine modernisation and replacement measures would 
undermine SDG 14.6 which prohibits subsidies that increase fishing capacity. Even if 
modernising or replacing old engines is conditional upon making them equally or less 
powerful, it will not necessarily translate into a reduction of the vessel’s ability to catch fish. 
The European Court of Auditors has stated that vessels equipped with ‘fuel efficient’ engines 
still have an incentive to increase their fishing effort, for instance by spending more hours at 
sea.

Amendamentul 537
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera b
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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) importul de nave de pescuit, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în 
prezentul regulament;

Or. es

Justificare

Construcția sau achiziționarea de nave de pescuit reprezintă o cerere generalizată din partea 
sectorului și a regiunilor, cu referire specială la posibilitatea de a genera noi unități de 
pescuit, care să asigure condiții mai bune de locuit și o mai mare siguranță pentru membrii 
echipajului.

Amendamentul 538
João Ferreira

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) importul de nave de pescuit, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în 
prezentul regulament;

Or. pt

Amendamentul 539
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) încetarea temporară sau 
permanentă a activităților de pescuit, în 
absența unei dispoziții contrare în 
prezentul regulament;

eliminat

Or. es
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Justificare

Din motive de securitate juridică, faptul că în alte articole din regulament este prevăzută 
posibilitatea acordării de ajutoare în cazul încetării temporare și permanente a activităților 
de pescuit nu înseamnă că această posibilitate trebuie extinsă la nivel general.

Amendamentul 540
Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) încetarea temporară sau 
permanentă a activităților de pescuit, în 
absența unei dispoziții contrare în 
prezentul regulament;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 541
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) încetarea temporară sau
permanentă a activităților de pescuit, în 
absența unei dispoziții contrare în 
prezentul regulament;

(d) încetarea permanentă a activităților 
de pescuit;

Or. en

Amendamentul 542
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(d) încetarea temporară sau
permanentă a activităților de pescuit, în 
absența unei dispoziții contrare în prezentul 
regulament;

(d) încetarea permanentă a activităților 
de pescuit, în absența unei dispoziții 
contrare în prezentul regulament;

Or. pt

Amendamentul 543
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pescuitul experimental; eliminat

Or. en

Justificare

Această dispoziție ar conduce la o reducere semnificativă a implementării inovațiilor, 
inclusiv a testării noilor unelte de pescuit, lucru de neînțeles în contextul necesității de a pune 
în aplicare măsuri care vizează biodiversitatea și reducerea presiunii pescuitului asupra 
mediului, în special în bazinul Mării Baltice.

Amendamentul 544
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pescuitul experimental; eliminat

Or. pt

Amendamentul 545
Werner Kuhn

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

(e) pescuitul experimental; (e) pescuitul experimental; cu excepția 
cazului în care există dispoziții contrare 
prevăzute de prezentul regulament

Or. de

Amendamentul 546
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pescuitul experimental; (Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Justificare

Amendamentul 547
Sylvie Goddyn

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pescuitul cu impulsuri electrice;

Or. fr

Amendamentul 548
Norbert Erdős, Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) transferul dreptului de proprietate (f) transferul dreptului de proprietate 
asupra unei întreprinderi, cu excepția 
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asupra unei întreprinderi; transferului unei întreprinderi către un 
pescar sau un producător din domeniul 
acvaculturii tânăr (sub 40 de ani);

Or. en

Justificare

Întinerirea pescarilor și a producătorilor din domeniul acvaculturii este o provocare foarte 
importantă din cadrul politicii în domeniul pescuitului și al sectorului acvaculturii. Ar trebui 
folosite toate mijloacele legale posibile pentru a-i ajuta pe tinerii pescari și producători din 
domeniul acvaculturii să pătrundă în acest sector.

Amendamentul 549
Isabelle Thomas

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;

eliminat

Or. fr

Justificare

Inițiativele privind repopularea experimentală pot constitui un mijloc de conservare a 
resurselor piscicole.

Amendamentul 550
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 

(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 
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cazul repopulării experimentale; cazul repopulării experimentale sau al 
asocierii cu procese de îmbunătățire a 
condițiilor de mediu și de producție ale 
mediului natural;

Or. es

Justificare

Repopularea directă reprezintă o parte fundamentală a multor acțiuni legate de regenerarea 
zonelor neproductive pentru activități precum acvacultura, de mare importanță socială, 
ecologică și economică.

Amendamentul 551
Izaskun Bilbao Barandica

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 în 
cazul repopulării experimentale sau al 
asocierii cu procese de îmbunătățire a 
condițiilor de mediu și de producție ale 
mediului natural;

Or. es

Amendamentul 552
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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 în 
cazul repopulării experimentale sau al 
asocierii cu procese de îmbunătățire a 
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condițiilor de mediu și de producție ale 
mediului natural;

Or. es

Justificare

Repopularea directă reprezintă o parte fundamentală a multor acțiuni legate de regenerarea 
zonelor neproductive pentru activități precum pescuitul crustaceelor și moluștelor, de mare 
importanță socială, ecologică și economică.

Amendamentul 553
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) construcția de noi porturi, noi 
puncte de debarcare sau noi hale de 
licitații;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 554
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) construcția de noi porturi, noi 
puncte de debarcare sau noi hale de 
licitații;

(h) cu excepția cazurilor în care are 
loc în regiunile ultraperiferice și în zonele 
costiere periferice și neurbane, construcția 
de noi porturi, noi puncte de debarcare sau 
noi hale de licitații;

Or. es

Justificare

Construcția de porturi și de facilități de debarcare sau de vânzare este fundamentală în multe 
zone costiere periferice neurbane, deoarece distanța lor față de punctele de vânzare poate 



AM\1167348RO.docx 137/183 PE629.603v01-00

RO

face activitatea de pescuit neprofitabilă sau neviabilă. A se vedea cazul Galiciei, care dispune 
de 128 de porturi pentru a servi întreaga sa zonă costieră.

Amendamentul 555
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) construcția de noi porturi, noi 
puncte de debarcare sau noi hale de 
licitații;

(h) cu excepția cazurilor în care are 
loc în regiunile ultraperiferice, construcția 
de noi porturi, noi puncte de debarcare sau 
noi hale de licitații;

Or. es

Amendamentul 556
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) construcția de noi porturi, noi 
puncte de debarcare sau noi hale de 
licitații;

(h) în afara RUP, construcția de noi 
porturi, noi puncte de debarcare, cu 
excepția noilor hale de licitații;

Or. fr

Amendamentul 557
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) construcția de noi porturi, noi 
puncte de debarcare sau noi hale de 
licitații;

(h) construcția de noi porturi, noi 
puncte de debarcare;
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Or. fr

Justificare

Halele de licitații trebuie să fie adăugate la investițiile sprijinite de FEAMAP.

Amendamentul 558
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) construcția de noi porturi, noi 
puncte de debarcare sau noi hale de 
licitații;

(h) construcția de noi porturi, noi 
puncte de debarcare;

Or. es

Justificare

Construcția de noi hale de licitații sau renovarea celor existente este fundamentală, întrucât 
unele hale de licitații au devenit inutilizabile din cauza localizării lor în zone urbane 
degradate, din cauza lipsei de servicii pentru noile cerințe privind trasabilitatea, controlul, 
obligațiile în materie de debarcare etc. Construcția de noi hale de pescuit care să le 
înlocuiască pe cele vechi, în contextul unei planificări strategice care să evite riscurile de 
supracapacitate, nu ar trebui exclusă din sprijinul acordat de FEAMAP.

Amendamentul 559
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) Fără a aduce atingere literei (h), 
aceste operațiuni pot să se desfășoare în 
porturi mici, fără personal, situate în 
regiuni îndepărtate, în special pe insule 
îndepărtate.

Or. en
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Amendamentul 560
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanisme de intervenție pe piață 
care urmăresc să retragă, temporar sau 
definitiv, de pe piață produse pescărești 
sau de acvacultură în vederea reducerii 
ofertei pentru a preveni scăderea 
prețurilor sau a crește prețurile; prin 
extensie, operațiuni de stocare într-un 
lanț logistic care ar produce aceleași 
efecte în mod intenționat sau 
neintenționat;

eliminat

Or. es

Amendamentul 561
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanisme de intervenție pe piață 
care urmăresc să retragă, temporar sau 
definitiv, de pe piață produse pescărești 
sau de acvacultură în vederea reducerii 
ofertei pentru a preveni scăderea 
prețurilor sau a crește prețurile; prin 
extensie, operațiuni de stocare într-un 
lanț logistic care ar produce aceleași 
efecte în mod intenționat sau 
neintenționat;

eliminat

Or. es

Amendamentul 562
João Ferreira
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Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanisme de intervenție pe piață 
care urmăresc să retragă, temporar sau 
definitiv, de pe piață produse pescărești 
sau de acvacultură în vederea reducerii 
ofertei pentru a preveni scăderea 
prețurilor sau a crește prețurile; prin 
extensie, operațiuni de stocare într-un 
lanț logistic care ar produce aceleași 
efecte în mod intenționat sau 
neintenționat;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 563
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanisme de intervenție pe piață 
care urmăresc să retragă, temporar sau 
definitiv, de pe piață produse pescărești 
sau de acvacultură în vederea reducerii 
ofertei pentru a preveni scăderea 
prețurilor sau a crește prețurile; prin 
extensie, operațiuni de stocare într-un 
lanț logistic care ar produce aceleași 
efecte în mod intenționat sau 
neintenționat;

eliminat

Or. en

Justificare

Problema gestionării crizelor trebuie soluționată și în domeniul pescuitului și al acvaculturii. 
Din acest motiv, mecanismele de intervenție și, în special, operațiunile de stocare și 
ajutoarele sunt necesare în această privință.

Amendamentul 564
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Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanisme de intervenție pe piață 
care urmăresc să retragă, temporar sau 
definitiv, de pe piață produse pescărești sau 
de acvacultură în vederea reducerii ofertei 
pentru a preveni scăderea prețurilor sau a 
crește prețurile; prin extensie, operațiuni 
de stocare într-un lanț logistic care ar 
produce aceleași efecte în mod intenționat 
sau neintenționat;

(i) mecanisme de intervenție pe piață 
care urmăresc să retragă, temporar sau 
definitiv, de pe piață produse pescărești sau 
de acvacultură în vederea reducerii ofertei 
pentru a preveni scăderea prețurilor sau a 
crește prețurile;

Or. fr

Amendamentul 565
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanisme de intervenție pe piață 
care urmăresc să retragă, temporar sau 
definitiv, de pe piață produse pescărești sau 
de acvacultură în vederea reducerii ofertei 
pentru a preveni scăderea prețurilor sau a 
crește prețurile; prin extensie, operațiuni 
de stocare într-un lanț logistic care ar 
produce aceleași efecte în mod intenționat 
sau neintenționat;

(i) mecanisme de intervenție pe piață 
care urmăresc să retragă, temporar sau 
definitiv, de pe piață produse pescărești sau 
de acvacultură în vederea reducerii ofertei 
pentru a preveni scăderea prețurilor sau a 
crește prețurile;

Or. en

Amendamentul 566
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera j
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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

Or. pt

Amendamentul 567
Isabelle Thomas

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

Or. fr

Justificare

Pescarii nu trebuie să fie privați de posibilitatea de a utiliza fondul pentru facilitarea 
adaptării tehnice a navelor, care le permite să respecte obligația de debarcare.

Amendamentul 568
Remo Sernagiotto

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 

eliminat
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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;

Or. it

Amendamentul 569
Nicola Caputo

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

Or. it

Justificare

Nu se înțelege motivul interzicerii sprijinului pentru investițiile necesare în vederea 
respectării obligațiilor legale, cum ar fi echipamente noi, sisteme de control, modificări ale 
uneltelor etc.

Amendamentul 570
Rosa D'Amato

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 

eliminat
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management în sectorul pescăresc;

Or. it

Justificare

Nu se înțelege motivul interzicerii sprijinului pentru investițiile necesare în vederea 
respectării obligațiilor legale, cum ar fi echipamente noi, sisteme de control, modificări ale 
uneltelor etc, investiții.

Amendamentul 571
Renata Briano

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

Or. it

Justificare

Nu se înțelege motivul interzicerii sprijinului pentru investițiile necesare în vederea 
respectării obligațiilor legale, cum ar fi echipamente noi, sisteme de control, modificări ale 
uneltelor etc.

Amendamentul 572
Sylvie Goddyn

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 

(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 
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obligațiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
regionale de management în sectorul 
pescăresc;

obligațiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
regionale de management în sectorul 
pescăresc; această dispoziție nu se va 
aplica în cazul cheltuielilor legate de 
obligația de debarcare sau de orice altă 
obligație prevăzută de dreptul Uniunii sau 
de dreptul național, care ar implica 
costuri semnificative pentru operatori;

Or. fr

Amendamentul 573
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera k

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

Or. es

Justificare

Investițiile la bordul navelor contribuie la atingerea obiectivelor de îmbunătățire a 
siguranței, a eficienței energetice și de atenuare a schimbărilor climatice, de evitare a 
aruncării capturilor înapoi în mare etc. Nu trebuie excluse navele care, fiind active dintr-un 
anumit motiv, nu au atins numărul de 60 de zile pe parcursul ultimilor doi ani.

Amendamentul 574
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera k

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 

eliminat
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precedă anul depunerii cererii de sprijin.

Or. pt

Amendamentul 575
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 - litera k

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.

(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, fără a 
aduce atingere investițiilor menționate la 
articolul 16.

Or. it

Justificare

Se urmărește o simplă coordonare cu dispozițiile articolului 16.

Amendamentul 576
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 - litera k

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.

(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, fără a 
aduce atingere investițiilor menționate la 
articolul 16.

Or. it
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Amendamentul 577
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 - litera k

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.

(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, fără a 
aduce atingere investițiilor menționate la 
articolul 16.

Or. it

Justificare

Amendamentul asigură coerența cu dispozițiile articolului 16.

Amendamentul 578
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) investițiile în operațiunile de 
acvacultură care nu au pus în aplicare 
recomandările Codului sanitar pentru 
animale acvatice al Organizației 
Mondiale pentru Sănătatea Animalelor și 
ale Codului de conduită pentru un pescuit 
responsabil al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricultură, 
pe baza evaluării realizate de autoritățile 
naționale relevante.

Or. en

Justificare

FEAMAP este conceput cu intenția ca finanțarea să fie disponibilă numai pentru operatorii 
care lucrează în mod sustenabil. În cazul capturării speciilor sălbatice de pește, acest aspect 
este bine definit în ceea ce privește măsurile de mediu și de gestiune, în special conceptul de 
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producție maximă durabilă. În absența unei definiții a acvaculturii sustenabile, 
recomandările acestor organizații interguvernamentale includ recomandări de bază, inclusiv 
privind utilizarea durabilă a resurselor, reducerea la minimum a utilizării medicamentelor, 
practicile de manipulare și bunăstarea animalelor.

Amendamentul 579
Isabelle Thomas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) înlocuirea sau modernizarea unui 
motor principal sau auxiliar al navei dacă 
aceasta are ca rezultat o creștere a puterii 
în kW;

Or. fr

Amendamentul 580
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) înlocuirea sau modernizarea 
motorului principal sau auxiliar al navei, 
dacă acest lucru are drept consecință o 
creștere a puterii în kW.

Or. es

Justificare

Înlocuirea motorului de propulsie sau auxiliar nu poate avea drept consecință creșterea 
puterii navei și, prin urmare, creșterea efortului de pescuit.

Amendamentul 581
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) înlocuirea sau modernizarea 
motorului principal sau auxiliar al navei, 
dacă acest lucru are ca rezultat o creștere 
a puterii în kW;

Or. es

Amendamentul 582
Izaskun Bilbao Barandica

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) producția de organisme modificate 
genetic

Or. es

Amendamentul 583
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) activități de pescuit în apele 
interioare.

Or. en

Amendamentul 584
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

(kb) costurile de exploatare, cum ar fi 
asigurarea, cheltuielile indirecte, 
combustibilul sau echipamentul navei de 
pescuit, care o face pur și simplu 
operațională sau în bună stare de 
navigare, cum ar fi parâmele, dispozitivele 
obligatorii de securitate și siguranță și 
serviciile de întreținere.

Or. en

Amendamentul 585
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kb) producția de organisme modificate 
genetic atunci când aceasta poate afecta 
în mod negativ mediul natural.

Or. es

Justificare

În cazul organismelor modificate genetic, pot apărea situații în care este nevoie de studii și 
de producerea de tulpini rezistente la patologii care amenință exploatarea anumitor specii, 
cum ar fi moluștele bivalve, fără ca mediul să fie afectat în mod negativ.

Amendamentul 586
Isabelle Thomas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kb) producția de organisme modificate 
genetic.

Or. fr
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Amendamentul 587
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Titlul 2 – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritatea 1: Promovarea activităților 
pescărești sustenabile și conservarea 
resurselor biologice marine

Prioritatea 1: Promovarea activităților 
pescărești sustenabile, conservarea 
resurselor biologice marine și 
sustenabilitatea socioeconomică

Or. es

Amendamentul 588
Nicola Caputo

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 promovează 
dialogul social între părți.

Or. it

Justificare

Se consideră că este esențial să se reintroducă măsurile care pot promova dialogul social 
pentru a menține coeziunea între părți și pentru a promova condiții mai bune de lucru la bord 
și pe uscat, inclusiv prin acțiuni de formare și stimulente pentru bunele practici.

Amendamentul 589
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
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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 promovează 
dialogul social între părți.

Or. it

Justificare

Se consideră că este esențial să se reintroducă măsurile care pot promova dialogul social 
pentru a menține coeziunea între părți și pentru a promova condiții mai bune de lucru la bord 
și pe uscat, inclusiv prin acțiuni de formare și stimulente pentru bunele practici.

Amendamentul 590
Rosa D'Amato

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 promovează 
dialogul social între părți.

Or. it

Justificare

Se consideră că este esențial să se reintroducă măsurile care pot promova dialogul social 
pentru a menține coeziunea între părți și pentru a promova condiții mai bune de lucru la bord 
și pe uscat, inclusiv prin acțiuni de formare și stimulente pentru bunele practici.

Amendamentul 591
João Ferreira, Younous Omarjee
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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 în mod prioritar 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.

Or. fr

Amendamentul 592
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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 enunțate la articolul 2 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în 
special la alineatul (2) al acestuia.

Or. en

Amendamentul 593
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când unei nave i se acordă 
un sprijin în temeiul prezentului capitol, 
această navă nu poate fi transferată în afara 
Uniunii sau nu i se poate schimba 
pavilionul timp de cel puțin cinci ani de la 
plata finală pentru operațiunea care 

2. Atunci când unei nave i se acordă 
un sprijin în temeiul prezentului capitol, 
această navă nu poate fi transferată în afara 
Uniunii sau nu i se poate schimba 
pavilionul timp de cel puțin opt ani de la 
plata finală pentru operațiunea care 
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beneficiază de sprijin. beneficiază de sprijin.

Or. en

Amendamentul 594
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Sprijinul prevăzut la prezentul 
capitol se aplică și pescuitului în apele 
interioare, cu excepția articolelor 15 și 17.

eliminat

Or. en

Justificare

Sprijinul pentru activitățile pescărești în apele interioare este deja furnizat din Fondul 
european de dezvoltare regională. În plus, activitățile pescărești în ape interioare nu intră 
sub incidența politicii maritime și/sau a politicii comune în domeniul pescuitului.

Amendamentul 595
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

15 Plan de acțiune pentru micul 
pescuit costier

15 Plan de acțiune pentru micul 
pescuit costier, pentru pescuitul în larg, 
costier și insular

Or. en

Amendamentul 596
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, în 
cadrul programului lor, un plan de acțiune 
pentru micul pescuit costier care definește 
o strategie pentru dezvoltarea unui mic
pescuit costier profitabil și sustenabil. 
Această strategie este structurată pe 
următoarele secțiuni, după caz:

1. Statele membre întocmesc, în 
cadrul programului lor și printr-o 
colaborare adecvată cu sectoarele micului 
pescuit costier și a pescuitului costier, în 
larg și insular, un plan de acțiune pentru 
micul pescuit costier și pentru pescuitul 
costier și în larg, care definește o strategie 
pentru dezvoltarea unui pescuit profitabil și 
sustenabil. Această strategie este 
structurată pe următoarele secțiuni, după 
caz:

Or. en

Amendamentul 597
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1– partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, în 
cadrul programului lor, un plan de acțiune 
pentru micul pescuit costier care definește 
o strategie pentru dezvoltarea unui mic 
pescuit costier profitabil și sustenabil. 
Această strategie este structurată pe 
următoarele secțiuni, după caz:

1. Statele membre întocmesc, în 
cadrul programului lor, un plan de acțiune 
pentru micul pescuit costier, având în 
vedere coeziunea socială, economică și de 
mediu pe care o presupune acest tip de 
pescuit, care definește o strategie pentru 
dezvoltarea unui mic pescuit costier 
profitabil și sustenabil. Această strategie 
este structurată pe următoarele secțiuni, 
după caz:

Or. es

Amendamentul 598
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre întocmesc, în 
cadrul programului lor, un plan de acțiune 
pentru micul pescuit costier care definește 
o strategie pentru dezvoltarea unui mic 
pescuit costier profitabil și sustenabil. 
Această strategie este structurată pe 
următoarele secțiuni, după caz:

1. Statele membre întocmesc, în 
cadrul programului lor, un plan de acțiune 
specific pentru micul pescuit costier care 
definește o strategie pentru dezvoltarea 
unui mic pescuit costier profitabil și 
sustenabil. Această strategie este 
structurată pe următoarele secțiuni, după 
caz:

Or. en

Amendamentul 599
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ajustarea și gestionarea capacității 
de pescuit;

(a) ajustarea și gestionarea capacității 
de pescuit, în special prin modificarea și 
reabilitarea navelor sau a motoarelor 
acestora, astfel încât să fie posibilă 
creșterea timpului petrecut pe mare și a 
securității activității;

Or. pt

Amendamentul 600
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ajustarea și gestionarea capacității 
de pescuit;

(a) ajustarea și gestionarea capacității 
de pescuit, asigurându-se totodată faptul 
că flota de pescuit artizanal beneficiază de 
o cotă echitabilă din drepturile de pescuit;

Or. en



AM\1167348RO.docx 157/183 PE629.603v01-00

RO

Amendamentul 601
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea unor practici de pescuit 
cu impact redus, rezistente la schimbările 
climatice și cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, care reduc la minimum daunele 
aduse mediului marin;

(b) promovarea unor practici de pescuit 
cu impact redus, rezistente la schimbările 
climatice și cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, care reduc la minimum daunele 
aduse mediului marin și impactul asupra 
bunăstării animalelor;

Or. en

Amendamentul 602
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) consolidarea lanțului de valoare al 
sectorului și promovarea strategiilor de 
marketing, promovând mecanisme de 
îmbunătățire a prețului primei vânzări, 
astfel încât să aducă beneficii pescarilor, 
crescând retribuția pentru munca 
acestora, și care să promoveze o 
distribuție echitabilă și adecvată a valorii 
adăugate de lanțul de valoare al 
sectorului, reducând marjele de 
intermediere, capitalizând prețurile plătite 
pentru producție și exercitând o limitare a 
prețurilor plătite pentru consumul final;

Or. pt

Amendamentul 603
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) consolidarea lanțului de valoare al 
sectorului și promovarea strategiilor de 
marketing adaptate la particularitățile 
locale și care trebuie să includă 
posibilitatea vânzării directe, astfel cum se 
prevede la articolul 6 din Rezoluția 
Parlamentului European din 29 mai 2018 
referitoare la optimizarea lanțului valoric 
în sectorul pescuitului din UE 
(2017/2119(INI));

Or. es

Amendamentul 604
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) consolidarea lanțului de valoare și 
promovarea strategiilor de marketing 
pentru produsele obținute de sector, 
inclusiv prin înființarea unor organizații 
de producători;

Or. en

Amendamentul 605
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea competențelor, a 
cunoștințelor, a inovării și a consolidării 

(d) promovarea competențelor, a 
cunoștințelor, a inovării și a consolidării 
capacităților pescarilor, prin intermediul 
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capacităților; formării profesionale și al creării de 
stimulente pentru valorificarea activității, 
contribuind, în special, la atragerea 
tinerilor;

Or. pt

Amendamentul 606
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea competențelor, a 
cunoștințelor, a inovării și a consolidării 
capacităților;

(d) promovarea competențelor, a 
cunoștințelor, a inovării și a consolidării 
capacităților, cu scopul de a garanta 
predarea ștafetei către noile generații, în 
special în sectorul pescuitului la scară 
mică;

Or. es

Amendamentul 607
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea competențelor, a 
cunoștințelor, a inovării și a consolidării 
capacităților;

(d) promovarea competențelor, a 
cunoștințelor, a inovării și a consolidării 
capacităților pentru pescari;

Or. en

Amendamentul 608
Nicola Caputo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) facilitarea accesului la credite, 
asigurări și la instrumente financiare;

Or. it

Amendamentul 609
Renata Briano

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) facilitarea accesului la credite, 
asigurări și la instrumente financiare;

Or. it

Justificare

Introducerea acestui domeniu suplimentar este esențială pentru dezvoltarea micului pescuit 
costier.

Amendamentul 610
Rosa D'Amato

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) facilitarea accesului la credite, 
asigurări și la instrumente financiare;

Or. it

Justificare

Se introduc domenii suplimentare considerate esențiale pentru dezvoltarea micului pescuit 
costier.
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Amendamentul 611
Maria Lidia Senra Rodríguez

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, acordând o atenție deosebită 
patologiilor specifice care afectează 
femeile care lucrează în acest sector, cum 
este cazul confecționerelor de plase de 
pescuit și al lucrătoarelor în domeniul 
pescuitului manual al crustaceelor și 
moluștelor;

Or. es

Amendamentul 612
Nicola Caputo

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, care să permită atragerea mai 
multor tineri și reducerea semnificativă a 
cauzelor accidentelor maritime;

Or. it

Amendamentul 613
Ana Miranda

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 

(e) îmbunătățirea sănătății, a siguranței 
și a condițiilor de lucru la bordul navelor 
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de pescuit; de pescuit și pe uscat în cadrul 
activităților legate de pescuit;

Or. es

Justificare

Îmbunătățirea sănătății, a siguranței și a condițiilor de lucru la bordul navelor de pescuit și 
pe uscat, având în vedere numeroasele activități asociate activității de pescuit, care se 
desfășoară după ce capturile ajung în port și în halele de licitații.

Amendamentul 614
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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 și în cazul pescuitului „în 
picioare” și al recoltării crustaceelor și 
moluștelor;

Or. es

Justificare

Activități precum pescuitul „în picioare” și recoltarea crustaceelor și moluștelor au o 
importanță socială și economică în zonele de pescuit. De asemenea, fondul ar trebui să ia în 
considerare îmbunătățirea sănătății, a siguranței și a condițiilor de lucru pentru pescarii 
care practică pescuitul „în picioare” și pentru culegătorii de crustacee și moluște.

Amendamentul 615
Renata Briano

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 și promovarea „muncii 
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decente”;

Or. it

Amendamentul 616
Rosa D'Amato

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 și promovarea muncii decente;

Or. it

Amendamentul 617
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) implicarea în gestionarea 
participativă a spațiului maritim, inclusiv a 
zonelor marine protejate și a zonelor
Natura 2000;

(g) implicarea profesioniștilor din 
domeniul pescuitului tradițional și la 
scară mică în gestionarea participativă a 
spațiului maritim, inclusiv a zonelor 
marine protejate și a zonelor Natura 2000;

Or. es

Amendamentul 618
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) diversificarea activităților din (h) diversificarea activităților din 
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economia albastră sustenabilă în sens larg; economia albastră sustenabilă în sens larg, 
care se referă la valorificarea culturală a 
comunităților, la promovarea produselor 
secundare ale pescuitului și a produselor 
care, chiar dacă au potențial, nu dețin 
valoare comercială;

Or. pt

Amendamentul 619
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 din 
economia albastră sustenabilă în sens larg, 
în special îndrumarea pescarilor către alte 
activități pentru a reduce efortul de 
pescuit, dacă este necesar;

Or. en

Amendamentul 620
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 din 
economia albastră sustenabilă în sens larg 
și a posibilităților de dezvoltare a zonei în 
cauză;

Or. es

Justificare

Limitarea diversificării la activități încadrate în noțiunea de economie albastră, adică 
turismul și acvacultura, exclude alte activități, cum ar fi cele legate de comercializarea 
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produselor pescărești locale și alte activități care pot favoriza economia albastră; prin 
urmare, utilizăm termenul „posibilități de dezvoltare a zonei în cauză”.

Amendamentul 621
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 dintr-o 
economie albastră sustenabilă în sens larg, 
care se dezvoltă în cadrul unor limite 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 622
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) organizarea colectivă și participarea 
la procesele decizionale și consultative.

(i) organizarea colectivă și participarea 
la procesele decizionale și consultative, 
stimulând grupurile de pescari, 
organizațiile profesionale și ONG-urile 
care au legătură cu pescuitul la scară 
mică, având în vedere coordonarea, 
pregătirea și participarea acestora la 
consiliile consultative.

Or. pt

Amendamentul 623
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ia (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) participarea la gestionarea 
durabilă și la conservarea resurselor 
naturale și a ecosistemelor din zonele 
Natura 2000 și din habitatele de coastă de 
interes special pentru pescuit.

Or. es

Justificare

Pescarii pot participa activ la exploatarea durabilă a resurselor prin intermediul planurilor 
de gestionare și, de asemenea, întreprind acțiuni de conservare a ecosistemului și a 
resurselor, motiv pentru care aceste acțiuni ar trebui incluse în planul privind micul pescuit 
costier.

Amendamentul 624
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Micul pescuit costier este exclus 
din distribuția TAC și a cotelor în cazul în 
care există competențe de gestionare 
proprie a pescuitului în domeniul 
gestionării pescuitului.

Or. es

Amendamentul 625
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planul de acțiune ia în considerare 
orientările voluntare ale FAO vizând 
asigurarea sustenabilității activităților 
pescărești la scară mică și, dacă este cazul, 
planul de acțiune regional pentru 

2. Planul de acțiune ia în considerare 
orientările voluntare ale FAO vizând 
asigurarea sustenabilității activităților 
pescărești la scară mică, în special 
criteriile pentru sustenabilitate 
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activitățile pescărești la scară mică al 
Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea 
Mediterană.

economică, socială și a mediului 
(principiul director numărul 10) și, dacă 
este cazul, planul de acțiune regional 
pentru activitățile pescărești la scară mică 
al Comisiei Generale pentru Pescuit în 
Marea Mediterană.

Or. en

Amendamentul 626
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a reduce sarcina 
administrativă pentru pescarii care 
practică micul pescuit costier, ar trebui să 
se includă în planurile de acțiune un 
formular unic de cerere simplificat, în 
format electronic, pentru măsurile din 
cadrul FEAMAP.

Or. fr

Amendamentul 627
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Pentru a diminua sarcina 
administrativă care le revine membrilor 
sectorului pescuitului maritim care 
solicită sprijin, în special celor din 
segmentul flotei costiere artizanale, este 
necesar să se includă în planurile de 
acțiune un formular unic de cerere 
simplificat pentru măsurile FEAMAP.

Or. es
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Justificare

Cea mai mare parte a structurii pescuitului maritim din Galicia, inclusiv cea dedicată 
transformării, este alcătuită din mici întreprinderi familiale. Nu numai armatorii de nave sau 
membrii echipajului de pe navele care practică micul pescuit costier se numără printre 
persoanele fizice care dispun de resurse administrative limitate.

Amendamentul 628
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Pentru a diminua sarcina 
administrativă care le revine membrilor 
sectorului pescuitului maritim care 
solicită sprijin, este necesar să se includă 
în planurile de acțiune un formular unic 
de cerere simplificat pentru măsurile 
FEAMAP.

Or. es

Justificare

Multe dintre întreprinderile care alcătuiesc sectorul pescuitului sunt mici întreprinderi 
familiale, cu o capacitate administrativă redusă.

Amendamentul 629
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Pentru a diminua sarcina 
administrativă care le revine membrilor 
sectorului pescuitului maritim care 
solicită sprijin, este necesar să se includă 
în planurile de acțiune un formular unic 
de cerere simplificat pentru măsurile 
FEAMAP.
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Or. es

Amendamentul 630
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat

Investițiile în nave de pescuit costier mic

1. FEAMAP poate sprijini următoarele 
investiții în ceea ce privește navele de 
pescuit costier mic care aparțin unui 
segment de flotă pentru care cel mai 
recent raport privind capacitatea de 
pescuit, menționat la articolul 22 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013, indică un echilibru între 
capacități și posibilitățile de pescuit 
disponibile pentru segmentul respectiv:

(a) prima achiziție a unei nave de pescuit 
de către un tânăr pescar care, la 
momentul depunerii cererii, are sub 40 de 
ani și a lucrat cel puțin cinci ani ca pescar 
sau a obținut o calificare profesională 
adecvată;

(b) înlocuirea sau modernizarea unui 
motor principal sau auxiliar.

2. Navele menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie echipate pentru pescuit 
maritim și să aibă o vechime cuprinsă 
între 5 și 30 de ani.

3. Sprijinul menționat la alineatul (1) 
litera (b) poate fi acordat numai în 
următoarele condiții:

(a) motorul nou sau modernizat să nu 
aibă o putere în kW mai mare decât cea a 
motorului vechi;

(b) orice reducere a capacității de pescuit 
în kW, datorată înlocuirii sau 
modernizării unui motor principal sau 
auxiliar să fie scoasă permanent din 
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registrul flotei de pescuit a Uniunii;

(c) puterea motorului navei de pescuit să 
fie inspectată fizic de statul membru, 
pentru a garanta că nu depășește puterea 
motorului indicată în licența de pescuit.

4. Nu se acordă niciun sprijin în temeiul 
prezentului articol, dacă evaluarea 
echilibrului dintre capacitatea de pescuit 
și posibilitățile de pescuit din cel mai 
recent raport menționat la articolul 22 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013 pentru segmentul de flotă 
de care aparțin navele în cauză, nu a fost 
pregătită pe baza indicatorilor biologici, 
economici și de utilizare a navelor definiți 
în orientările comune menționate în 
regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 631
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investițiile în nave de pescuit costier mic Investițiile în nave de pescuit

Or. en

Amendamentul 632
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

16 Investițiile în nave de pescuit 
costier mic

16 Investițiile în nave de pescuit 
costier mic și insular

Or. en
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Amendamentul 633
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini 
următoarele investiții în ceea ce privește 
navele de pescuit costier mic care aparțin 
unui segment de flotă pentru care cel mai 
recent raport privind capacitatea de pescuit, 
menționat la articolul 22 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, indică 
un echilibru între capacități și posibilitățile 
de pescuit disponibile pentru segmentul 
respectiv:

1. FEAMAP poate sprijini investițiile
în ceea ce privește navele de pescuit costier 
mic care aparțin unui segment de flotă 
pentru care cel mai recent raport privind 
capacitatea de pescuit, menționat la 
articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, indică un echilibru 
între capacități și posibilitățile de pescuit 
disponibile pentru segmentul respectiv, 
inclusiv, printre altele:

Or. pt

Amendamentul 634
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini 
următoarele investiții în ceea ce privește 
navele de pescuit costier mic care aparțin 
unui segment de flotă pentru care cel mai 
recent raport privind capacitatea de pescuit, 
menționat la articolul 22 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, indică 
un echilibru între capacități și posibilitățile 
de pescuit disponibile pentru segmentul 
respectiv:

1. FEAMAPA poate sprijini 
următoarele investiții în ceea ce privește 
navele de pescuit costier mic care aparțin 
unui segment de flotă pentru care cel mai 
recent raport privind capacitatea de pescuit, 
menționat la articolul 22 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, indică 
un echilibru între capacități și posibilitățile 
de pescuit disponibile pentru segmentul 
respectiv:

Or. en

Amendamentul 635
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Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini 
următoarele investiții în ceea ce privește 
navele de pescuit costier mic care aparțin 
unui segment de flotă pentru care cel mai 
recent raport privind capacitatea de pescuit, 
menționat la articolul 22 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, indică 
un echilibru între capacități și posibilitățile 
de pescuit disponibile pentru segmentul 
respectiv:

1. FEAMAP poate sprijini 
următoarele investiții în ceea ce privește 
navele de pescuit care aparțin unui segment 
de flotă pentru care cel mai recent raport 
privind capacitatea de pescuit, menționat la 
articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, indică un echilibru 
între capacități și posibilitățile de pescuit 
disponibile pentru segmentul respectiv:

Or. en

Amendamentul 636
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prima achiziție a unei nave de 
pescuit de către un tânăr pescar care, la 
momentul depunerii cererii, are sub 40 de 
ani și a lucrat cel puțin cinci ani ca pescar 
sau a obținut o calificare profesională 
adecvată;

(a) prima achiziție a unei nave de 
pescuit de către un pescar care, la 
momentul depunerii cererii, are experiență
ca pescar sau a obținut o calificare 
profesională adecvată;

Or. es

Amendamentul 637
Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prima achiziție a unei nave de (a) prima achiziție a unei nave de 
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pescuit de către un tânăr pescar care, la 
momentul depunerii cererii, are sub 40 de 
ani și a lucrat cel puțin cinci ani ca pescar 
sau a obținut o calificare profesională 
adecvată;

pescuit de către un tânăr pescar care, la 
momentul depunerii cererii, are sub 45 de 
ani și a lucrat cel puțin doi ani ca pescar 
sau a obținut o calificare profesională 
adecvată;

Or. fr

Amendamentul 638
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prima achiziție a unei nave de 
pescuit de către un tânăr pescar care, la 
momentul depunerii cererii, are sub 40 de 
ani și a lucrat cel puțin cinci ani ca pescar 
sau a obținut o calificare profesională 
adecvată;

(a) prima achiziție a unei nave de 
pescuit de către un tânăr pescar care, la 
momentul depunerii cererii, are sub 40 de 
ani și a lucrat cel puțin cinci ani ca pescar 
sau a obținut o calificare profesională 
adecvată, inclusiv în situația în care 
devine proprietar al navei în calitate de 
acționar majoritar al unei întreprinderi;

Or. fr

Justificare

Un tânăr pescar care este acționar majoritar al unei întreprinderi nu poate beneficia de 
sprijin pentru prima achiziție a unei nave. Excluderea achiziționării primei nave ca urmare a 
participării unui tânăr la capitalul unei întreprinderi ar reprezenta o modalitate de 
penalizare.

Amendamentul 639
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) înlocuirea sau modernizarea unui 
motor principal sau auxiliar.

(b) înlocuirea sau modernizarea unui 
motor principal sau auxiliar ori 
modernizarea oricărei alte componente a 
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echipamentului de propulsie, precum și 
modificările și adăugirile necesare pentru 
instalarea la bord a acestuia.

Or. en

Amendamentul 640
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) înlocuirea sau modernizarea unui 
motor principal sau auxiliar.

(b) înlocuirea sau modernizarea unui 
motor principal sau auxiliar pentru a 
reduce emisiile de poluanți sau de gaze cu 
efect de seră și pentru a crește eficiența 
energetică a navelor.

Or. fr

Amendamentul 641
Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) înlocuirea sau modernizarea unui 
motor principal sau auxiliar.

(b) înlocuirea sau modernizarea unei 
nave de pescuit sau a unui motor principal 
sau auxiliar.

Or. fr

Amendamentul 642
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) îmbunătățirea și modernizarea 
flotei de pescuit artizanal în scopul 
creșterii siguranței, a capacității și a 
condițiilor de locuit, a condițiilor de lucru 
și a siguranței la bord, a conservării 
capturilor pentru a putea desfășura 
activități de pescuit în modul cel mai 
eficace, tehnic, energetic și durabil din 
punct de vedere ecologic cu putință, fără 
ca acest lucru să presupună o creștere a 
capacității flotei;

Or. es

Amendamentul 643
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) construcția de noi nave, cu 
condiția ca introducerea noii capacități de 
pescuit prin ajutor public să fie 
compensată prin retragerea capacității 
fără ajutor public, care să fie cel puțin 
egală cu noua capacitate introdusă, 
calculată atât în funcție de tonaj, cât și de 
putere.

Or. it

Justificare

Amendamentul permite reînnoirea generațiilor inclusiv prin achiziționarea de ambarcațiuni 
noi, care însă nu trebuie să afecteze capacitatea totală de pescuit. Într-adevăr, este necesară 
retragerea capacității fără ajutor public în raport cu capacitatea introdusă prin construcția 
de noi nave.

Amendamentul 644
Renata Briano
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) construcția de noi nave, cu 
condiția ca introducerea noii capacități de 
pescuit prin ajutor public să fie 
compensată prin retragerea capacității 
fără ajutor public, care să fie cel puțin 
egală cu noua capacitate introdusă, 
calculată atât în funcție de tonaj, cât și de 
putere.

Or. it

Justificare

Amendamentul permite reînnoirea generațiilor inclusiv prin achiziționarea de ambarcațiuni 
noi, care însă nu trebuie să afecteze capacitatea totală de pescuit. Într-adevăr, este necesară 
retragerea capacității fără ajutor public în raport cu capacitatea introdusă prin construcția 
de noi nave.

Amendamentul 645
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) recalificarea, redimensionarea și 
renovarea navelor, în caz de uzură 
evidentă, permițând îmbunătățirea 
condițiilor de pescuit și creșterea timpului 
petrecut pe mare.

Or. pt

Amendamentul 646
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(ba) reînnoirea sau construcția de nave 
noi și adaptarea pentru diversificare;

Or. es

Amendamentul 647
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) inovarea prin intermediul 
diferitelor instrumente financiare.

Or. es

Amendamentul 648
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Navele menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie echipate pentru pescuit 
maritim și să aibă o vechime cuprinsă 
între 5 și 30 de ani.

2. Navele menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie echipate pentru pescuit 
maritim.

Or. en

Amendamentul 649
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Navele menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie echipate pentru pescuit 

2. Navele menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie echipate pentru pescuit 
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maritim și să aibă o vechime cuprinsă 
între 5 și 30 de ani.

maritim și să aibă o vechime de cel mult 30 
de ani.

Or. fr

Amendamentul 650
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Navele menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie echipate pentru pescuit 
maritim și să aibă o vechime cuprinsă
între 5 și 30 de ani.

2. Navele menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie echipate pentru pescuit 
maritim și să aibă o vechime mai mică de
30 de ani.

Or. es

Justificare

Se propune să se ia în considerare navele cu o vechime mai mică de 30 de ani, eliminând 
astfel excluderea navelor cu o vechime cuprinsă între 0 și 5 ani.

Amendamentul 651
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Navele menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie echipate pentru pescuit 
maritim și să aibă o vechime cuprinsă între 
5 și 30 de ani.

2. Navele menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie echipate pentru pescuit 
maritim și să aibă o vechime cuprinsă între 
5 și 20 de ani.

Or. es

Justificare

Vechimea medie a navelor de pescuit în UE este de 22,6 ani, astfel încât este posibil ca 
finanțarea achiziționării de nave cu o vechime mai mare decât această medie să nu fie 
adecvată.
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Amendamentul 652
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Navele menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie echipate pentru pescuit 
maritim și să aibă o vechime cuprinsă între 
5 și 30 de ani.

2. Navele menționate la alineatul (1) 
trebuie să aibă o vechime cuprinsă între 5 
și 30 de ani.

Or. en

Justificare

Cerința „echipate pentru pescuit maritim” este superfluă, deoarece o navă de pescuit este, 
prin definiție, „echipată pentru exploatarea comercială a resurselor biologice marine”. În 
plus, această cerință nu se aplică navelor din apele interioare.

Amendamentul 653
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Navele menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie echipate pentru pescuit 
maritim și să aibă o vechime cuprinsă între 
5 și 30 de ani.

2. Navele menționate la alineatul (1) 
trebuie să fie echipate pentru pescuit 
maritim și să aibă o vechime cuprinsă între 
5 și 30 de ani, dar, în cazuri justificate în 
mod corespunzător, sprijinul se poate 
aplica și navelor mai noi.

Or. en

Amendamentul 654
Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Sprijinul menționat la alineatul (1) 
litera (b) poate fi acordat numai în 
următoarele condiții:

eliminat

(a) motorul nou sau modernizat să nu 
aibă o putere în kW mai mare decât cea a 
motorului vechi;

(b) orice reducere a capacității de pescuit 
în kW, datorată înlocuirii sau 
modernizării unui motor principal sau 
auxiliar să fie scoasă permanent din 
registrul flotei de pescuit a Uniunii;

(c) puterea motorului navei de pescuit să 
fie inspectată fizic de statul membru, 
pentru a garanta că nu depășește puterea 
motorului indicată în licența de pescuit.

Or. fr

Amendamentul 655
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) motorul nou sau modernizat să nu 
aibă o putere în kW mai mare decât cea a 
motorului vechi;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 656
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) motorul nou sau modernizat să nu 
aibă o putere în kW mai mare decât cea a 
motorului vechi;

(a) motorul nou sau modernizat să nu 
aibă o putere în kW mai mare decât cea a 
motorului vechi, fără a se aduce atingere 
dispozițiilor de la punctul (3a);
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Or. en

Amendamentul 657
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) motorul nou sau modernizat să nu 
aibă o putere în kW mai mare decât cea a 
motorului vechi;

(a) puterea maximă dezvoltată (în kW) 
de motorul nou sau modernizat nu trebuie 
să fie mai mare decât cea menționată în 
licența de pescuit;

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice că aceasta este puterea maximă care poate fi dezvoltată, și anume 
puterea admisă și specificată în licența de pescuit. O astfel de dispoziție ia în considerare 
situația în care este posibilă doar achiziționarea unui motor cu o putere nominală mai mare 
decât puterea admisă și este necesar să se limiteze mecanic puterea la nivelul admis. 
Corespunde formulării de la litera (c) a prezentului alineat.

Amendamentul 658
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) motorul nou sau modernizat să nu 
aibă o putere în kW mai mare decât cea a 
motorului vechi;

(a) motorul nou sau modernizat să nu 
aibă o putere în kW mai mare decât cea a 
motorului vechi și să emită cu 25 % mai 
puțin CO2;

Or. en

Justificare

Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în acord cu angajamentele Uniunii 
de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, FEAMAP ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei. Prin urmare, este necesară adăugarea condiției privind reducerea 
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emisiilor. În plus, dacă nu este necesar ca motorul nou sau modernizat să aibă emisii mai 
scăzute, nu este clar cum 40 % din cheltuielile legate de înlocuirea sau modernizarea unui 
motor principal sau auxiliar pot contribui la calcularea sprijinului acordat pentru obiective 
legate de mediu (a se vedea anexa IV).

Amendamentul 659
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice reducere a capacității de 
pescuit în kW, datorată înlocuirii sau 
modernizării unui motor principal sau 
auxiliar să fie scoasă permanent din 
registrul flotei de pescuit a Uniunii;

(b) după caz, orice reducere a 
capacității de pescuit în kW, datorată 
înlocuirii sau modernizării unui motor 
principal sau auxiliar să fie scoasă 
permanent din registrul flotei de pescuit a 
Uniunii;

Or. en

Justificare

Această cerință nu se aplică navelor din apele interioare, întrucât acestea nu sunt incluse în 
registrul navelor de pescuit al Uniunii.

Amendamentul 660
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) puterea motorului navei de pescuit 
să fie inspectată fizic de statul membru, 
pentru a garanta că nu depășește puterea 
motorului indicată în licența de pescuit.

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta ar constitui o sarcină disproporționată pentru statele membre în contextul unei 
subvenții.
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Amendamentul 661
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) puterea motorului navei de pescuit 
să fie inspectată fizic de statul membru, 
pentru a garanta că nu depășește puterea 
motorului indicată în licența de pescuit.

(c) puterea motorului navei de pescuit 
să fie inspectată fizic de statul membru, 
pentru a garanta că nu depășește puterea 
motorului indicată în licența de pescuit, în 
cazul în care nava are peste 10 metri 
lungime.

Or. en
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