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Amendamentul 662
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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) veridicitatea puterii maxime a 
motorului navei de pescuit să fie verificată 
de statul membru, pentru a garanta că nu 
depășește puterea motorului indicată în 
licența de pescuit.

Or. es

Justificare

Inspecția fizică a motorului nu garantează puterea motorului.

Amendamentul 663
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) FEAMAP poate sprijini achiziția 
de nave noi sau înlocuirea navelor pentru 
micul pescuit costier, în următoarele 
condiții:

(a) nu are loc o creștere a capacității de 
pescuit a flotei unui stat membru și

(b) resursele piscicole exploatate de o 
navă utilizată pentru micul pescuit costier 
sunt gestionate conform normelor 
referitoare la producția maximă durabilă, 
în condițiile în care resursele piscicole 
care au reprezentat 60 % din cantitatea 
cumulată a capturilor navei în ultimii 
șapte ani s-au aflat în limitele biologice de 
siguranță B > MSY Btrigger și F < FMSY cel 
puțin în cinci din cei șapte ani anteriori 
depunerii cererii, și 
(c) operatorul navei noi se obligă să 
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transmită autorităților de control și în 
scopuri științifice date detaliate cu privire 
la cheltuieli, compoziția capturii și 
capturile accidentale. Acest sprijin poate 
fi acordat și pentru instalarea de sisteme 
de monitorizare electronică.

Or. de

Amendamentul 664
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere alineatelor 
(1) și (2), FEAMAP poate sprijini 
investiții în nave de pescuit sustenabil cu 
o lungime totală de până la 24 de metri, în 
măsura în care se demonstrează în mod 
clar că nu este vorba despre nave de 
pescuit industrial, ci despre nave de 
pescuit la scară mică, cu o integrare 
fermă în economia locală.

Or. de

Justificare

Nu este clar de ce o navă de pescuit cu o lungime de 12,01 metri nu mai poate fi inclusă în 
categoria navelor pentru micul pescuit costier. Există zone maritime, de exemplu în Marea 
Nordului, în care navele de pescuit care au mai puțin de 12 metri lungime nu pot fi folosite 
din motive de siguranță și din cauza condițiilor hidrografice, fiind însă utilizate pentru 
pescuitul costier de zi, de exemplu pentru pescuitul crabilor în Marea Nordului.

Amendamentul 665
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În regiunile ultraperiferice, 
puterea noului motor sau a motorului 
modernizat poate depăși puterea 
motorului vechi în kW în cazul în care se 
justifică în mod corespunzător nevoia de a 
crește puterea din motive de siguranță pe 
mare și dacă acest lucru nu implică o 
creștere a efortului de pescuit.

Or. en

Amendamentul 666
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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. Mai mult, pentru 
orice nouă investiție, se garantează 
accesul la drepturile de pescuit (și anume 
cote).

Or. en

Amendamentul 667
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Ajutorul pentru încetarea permanentă reprezintă o utilizare a finanțării, care poate să fie și 
ineficace, și neconformă cu obiectivele PCSP. Curtea de Conturi Europeană (CCE) a 
identificat acest tip de măsură ca fiind una dintre cele mai controversate subvenții directe în 
1994 și în 2011. Exemple din rapoartele CCE au arătat că există un risc ca banii primiți să 
fie reinvestiți înapoi în sector. Mai mult, în practică, este foarte greu de controlat modul în 
care aceste prime sunt cheltuite. După încheierea treptată a actualului FEAMAP, FEAMAP 
post-2020 nu ar trebui să regreseze prin introducerea acestui tip de subvenție.

Amendamentul 668
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini operațiuni 
destinate gestionării activităților pescărești 
și a flotelor de pescuit.

1. FEAMAPA poate sprijini 
operațiuni destinate gestionării activităților 
pescărești și a flotelor de pescuit.

Or. en

Amendamentul 669
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) FEAMAP poate sprijini pescuitul 
experimental pentru testarea unor noi 
unelte de pescuit selective în vederea 
punerii în aplicare a obligației de 
debarcare în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
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Or. de

Justificare

Eliminarea totală a pescuitului experimental, astfel cum se prevede la articolul 13 litera (e), 
este contraproductivă, având în vedere obligația de debarcare stipulată și uneltele de pescuit 
selective, care trebuie testate în acest sens.

Amendamentul 670
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. În cazuri excepționale, sprijinul 
menționat la alineatul (1) poate fi acordat 
sub formă de compensații pentru încetarea
permanentă a activităților de pescuit, dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 671
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 672
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Prin derogare de la articolul 13 
litera (a), în regiunile ultraperiferice, 
sprijinul menționat la alineatul (1) poate 
fi acordat dispozitivelor ancorate de 
concentrare a peștelui doar dacă acestea 
contribuie la pescuitul sustenabil și 
selectiv.

Or. en

Amendamentul 673
Nils Torvalds, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) încetarea duce la o scădere totală 
a capacității de pescuit, întrucât fondurile 
primite nu sunt reinvestite în sector;

Or. en

Amendamentul 674
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin 120 de 
zile pe an în cursul ultimilor trei ani 
calendaristici anteriori anului în care a 
fost depusă cererea de sprijin;

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin 30 de zile 
în cursul anului calendaristic anterior
anului în care a fost depusă cererea de 
sprijin;

Or. es
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Amendamentul 675
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin 120 de 
zile pe an în cursul ultimilor trei ani 
calendaristici anteriori anului în care a fost 
depusă cererea de sprijin;

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin 180 de 
zile în cursul ultimilor trei ani 
calendaristici anteriori anului în care a fost 
depusă cererea de sprijin;

Or. en

Justificare

Pe măsură ce starea stocurilor din Marea Baltică se deteriorează, pescarii sunt obligați din 
ce în ce mai mult să se abțină de la pescuit. În același timp, condițiile meteorologice fac 
adesea imposibilă ieșirea pe mare; prin urmare, va fi dificilă respectarea condiției de a 
pescui într-un număr atât de mare de zile.

Amendamentul 676
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin 120 de 
zile pe an în cursul ultimilor trei ani 
calendaristici anteriori anului în care a 
fost depusă cererea de sprijin;

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin 90 de zile 
în cursul anului anterior anului în care a 
fost depusă cererea de sprijin;

Or. es

Justificare

Cerința cu privire la activitatea desfășurată timp de 120 de zile în cursul ultimilor trei ani 
calendaristici anteriori este considerată excesivă, estimându-se că aceasta ar trebui limitată 
la 90 de zile în cursul anului anterior, astfel încât să nu se restrângă dezafectarea 
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permanentă și voluntară a navelor de pescuit inutilizabile și să se contribuie la obținerea 
rezultatelor prevăzute în planul de acțiune.

Amendamentul 677
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin 120 de 
zile pe an în cursul ultimilor trei ani 
calendaristici anteriori anului în care a fost 
depusă cererea de sprijin;

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin 90 de zile 
pe an sau 25 % din durata totală în cazul 
activităților de pescuit sezoniere în cursul 
ultimilor doi ani calendaristici anteriori 
anului în care a fost depusă cererea de 
sprijin;

Or. en

Amendamentul 678
Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin 120 de 
zile pe an în cursul ultimilor trei ani 
calendaristici anteriori anului în care a fost 
depusă cererea de sprijin;

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin o medie 
de 90 de zile în cursul ultimilor doi ani 
calendaristici anteriori anului în care a fost 
depusă cererea de sprijin;

Or. it

Amendamentul 679
Rosa D'Amato

Propunere de regulament



AM\1167349RO.docx 11/175 PE629.604v01-00

RO

Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin 120 de 
zile pe an în cursul ultimilor trei ani 
calendaristici anteriori anului în care a fost 
depusă cererea de sprijin;

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin o medie 
de 90 de zile în cursul ultimilor doi ani 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin;

Or. it

Justificare

Parametrul privind media numărului de zile este mai mult în conformitate cu caracteristicile 
micului pescuit costier, deoarece depinde în mod deosebit de condițiile meteorologice pe 
mare și de situațiile de urgență (scurgeri, mucilagii etc.). De la un an la altul, diferențele 
dintre zilele lucrate pot fi foarte semnificative.

Amendamentul 680
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin 120 de 
zile pe an în cursul ultimilor trei ani 
calendaristici anteriori anului în care a fost 
depusă cererea de sprijin;

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin o medie 
de 90 de zile în cursul ultimilor doi ani 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin;

Or. it

Justificare

Parametrul privind media numărului de zile este mai mult în conformitate cu caracteristicile 
micului pescuit costier, deoarece depinde în mod deosebit de condițiile meteorologice pe 
mare și de situațiile de urgență (scurgeri, mucilagii etc.). De la un an la altul, diferențele 
dintre zilele lucrate pot fi foarte semnificative.

Amendamentul 681
Izaskun Bilbao Barandica



PE629.604v01-00 12/175 AM\1167349RO.docx

RO

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin 120 de 
zile pe an în cursul ultimilor trei ani 
calendaristici anteriori anului în care a fost 
depusă cererea de sprijin;

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin 90 de zile 
pe an în cursul ultimilor doi ani 
calendaristici anteriori anului în care a fost 
depusă cererea de sprijin;

Or. es

Amendamentul 682
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin 120 de 
zile pe an în cursul ultimilor trei ani 
calendaristici anteriori anului în care a fost 
depusă cererea de sprijin;

(c) nava de pescuit este înregistrată ca 
navă activă și a desfășurat activități de 
pescuit pe mare timp de cel puțin 120 de 
zile în cursul ultimilor trei ani 
calendaristici anteriori anului în care a fost 
depusă cererea de sprijin;

Or. es

Justificare

Mai precis, scoaterea navelor de pescuit din activitate este condiționată de sustenabilitatea și 
competitivitatea redusă a navelor, de multe ori asociate cu operativitatea redusă a acestora. 
De aceea, este important ca această circumstanță să devină mai flexibilă, pentru a se facilita 
introducerea ei în acest tip de măsuri.

Amendamentul 683
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) beneficiarului îi este interzis să 
înmatriculeze vreun vas de pescuit în 
următorii cinci ani de la data primirii 
sprijinului.

(e) beneficiarului îi este interzis să 
înmatriculeze un nou vas de pescuit în 
următorii cinci ani de la data primirii 
sprijinului.

Or. en

Justificare

Sprijinul FEAMAP poate fi acordat pentru retragerea permanentă din activitatea de pescuit a 
unei anumite nave și a capacității sale de pescuit, și nu pentru retragerea beneficiarului din 
activitățile comerciale. Mai mult, înmatricularea unei alte nave de către beneficiar nu va 
avea loc în cadrul capacității create de retragerea unei nave, ci în cadrul altei capacități 
disponibile în limita națională.

Amendamentul 684
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) beneficiarului îi este interzis să 
înmatriculeze vreun vas de pescuit în 
următorii cinci ani de la data primirii
sprijinului.

(e) beneficiarului îi este interzis să 
înmatriculeze vreun vas de pescuit în 
următorii cinci ani de la data obținerii
sprijinului.

Or. it

Amendamentul 685
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) beneficiarului îi este interzis să 
înmatriculeze vreun vas de pescuit în 
următorii cinci ani de la data primirii
sprijinului.

(e) beneficiarului îi este interzis să 
înmatriculeze vreun vas de pescuit în 
următorii cinci ani de la data obținerii
sprijinului.
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Or. it

Amendamentul 686
Izaskun Bilbao Barandica

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pescarii care au lucrat pe mare 
timp cel puțin 90 de zile pe an în cursul 
ultimilor doi ani calendaristici anteriori 
datei depunerii cererii de sprijin, la bordul 
unei nave de pescuit a Uniunii vizate de 
încetarea definitivă a activităților, pot 
beneficia și ei de această măsură. Pescarii 
în cauză își încetează efectiv toate 
activitățile de pescuit. Beneficiarii 
furnizează autorității competente dovada 
încetării efective a activităților de pescuit. 
Indemnizația se rambursează într-o 
perioadă mai scurtă de un an de la data 
depunerii cererii de sprijin.

Or. es

Amendamentul 687
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Sprijinul pentru încetarea 
permanentă a activităților de pescuit 
menționat la alineatul (2) este pus în 
aplicare printr-o finanțare care nu are 
legătură costurile, în conformitate cu 
articolul 46 litera (a) și cu articolul 89 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune] și se 
bazează pe:

eliminat

(a) îndeplinirea condițiilor în 
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conformitate cu articolul 46 litera (a) 
punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune]; și

(b) obținerea de rezultate în conformitate 
cu articolul 46 litera (a) punctul (ii) din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune].

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 52, 
de stabilire a condițiilor menționate la 
litera (a), care sunt legate de punerea în 
aplicare a măsurilor de conservare, astfel 
cum sunt menționate la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Or. pt

Amendamentul 688
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Sprijinul pentru încetarea 
permanentă a activităților de pescuit 
menționat la alineatul (2) este pus în 
aplicare printr-o finanțare care nu are 
legătură costurile, în conformitate cu 
articolul 46 litera (a) și cu articolul 89 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune] și se 
bazează pe:

eliminat

(a) îndeplinirea condițiilor în 
conformitate cu articolul 46 litera (a) 
punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune]; precum și

(b) obținerea de rezultate în conformitate 
cu articolul 46 litera (a) punctul (ii) din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune].
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Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 52, 
de stabilire a condițiilor menționate la 
litera (a), care sunt legate de punerea în 
aplicare a măsurilor de conservare, astfel 
cum sunt menționate la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Or. en

Amendamentul 689
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul pentru încetarea permanentă a 
activităților de pescuit menționat la 
alineatul (2) este pus în aplicare printr-o 
finanțare care nu are legătură cu 
costurile, în conformitate cu articolul 46 
litera (a) și cu articolul 89 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune] și se 
bazează pe:

eliminat

(a) îndeplinirea condițiilor în 
conformitate cu articolul 46 litera (a) 
punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune]; și

(b) obținerea de rezultate în conformitate 
cu articolul 46 litera (a) punctul (ii) din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune].

Or. es

Amendamentul 690
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 17– alineatul 4 – paragraful 1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP poate sprijini acțiunile pentru 
promovarea dialogului social între părți, 
în special, următoarele acțiuni întreprinse 
de sindicate și organizații ale 
angajatorilor, semnatare ale unor 
contracte colective de muncă la nivel 
național:

(a) formarea profesională a tinerilor 
întreprinzători din sectorul pescuitului;

(b) dezvoltarea profesională și dezvoltarea 
competențelor pentru un sector pescăresc 
sustenabil;

(b) sensibilizarea cu privire la bunele 
practici de pescuit și protecția 
biodiversității;

(c) siguranța și ocrotirea vieții omenești 
pe mare

(d) sănătatea și securitatea lucrătorilor la 
bordul navelor.

Or. it

Justificare

Se consideră că programarea FEAMAP nu poate fi adoptată fără a se lua în considerare 
sprijinul activității din domeniul social, dincolo de aspectele de mediu.

Amendamentul 691
Nicola Caputo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. FEAMAP poate sprijini accesul 
întreprinderilor de pescuit și acvacultură 
la instrumentele de gestionare a 
riscurilor, cum ar fi stimulente pentru 
polițele de asigurare sau fonduri mutuale, 
pentru a acoperi pierderile cauzate de 
unul sau mai multe dintre următoarele 
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evenimente:

(a) dezastre naturale;

(b) fenomene climatice nefavorabile;

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

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

(e) costurile de salvare ale pescarilor sau 
ale navelor de pescuit în caz de accidente 
pe mare în timpul activităților lor de 
pescuit.

Or. it

Justificare

La fel ca în cazul sectorului agricol, se introduce sprijinul FEAMAP pentru instrumentele de 
gestionare a riscurilor, cum ar fi stimulente pentru polițele de asigurare sau fonduri mutuale, 
cu cauzele definite la literele (a) - (e).

Amendamentul 692
Renata Briano

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. FEAMAP poate sprijini accesul 
întreprinderilor de pescuit și acvacultură 
la instrumentele de gestionare a 
riscurilor, cum ar fi stimulente pentru 
polițele de asigurare sau fonduri mutuale, 
pentru a acoperi pierderile cauzate de 
unul sau mai multe dintre următoarele 
evenimente:

(a) dezastre naturale;

(b) fenomene climatice nefavorabile;

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

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

(e) costurile de salvare ale pescarilor sau 
ale navelor de pescuit în caz de accidente 
pe mare în timpul activităților lor de 
pescuit.

Or. it

Justificare

La fel ca în cazul sectorului agricol, se introduce sprijinul FEAMAP pentru instrumentele de 
gestionare a riscurilor, cum ar fi stimulente pentru polițele de asigurare sau fonduri mutuale, 
cu cauzele specifice definite la acest alineat.

Amendamentul 693
Rosa D'Amato

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. FEAMAP poate sprijini accesul 
întreprinderilor de pescuit și acvacultură 
la instrumentele de gestionare a 
riscurilor, cum ar fi stimulente pentru 
polițele de asigurare sau fonduri mutuale, 
pentru a acoperi pierderile cauzate de 
unul sau mai multe dintre următoarele 
evenimente:

(a) dezastre naturale;

fenomene climatice nefavorabile;

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

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

(e) costurile de salvare ale pescarilor sau 
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ale navelor de pescuit în caz de accidente 
pe mare în timpul activităților lor de 
pescuit.

Or. it

Justificare

La fel ca în cazul sectorului agricol, se introduce sprijinul FEAMAP pentru instrumentele de 
gestionare a riscurilor, cum ar fi stimulente pentru polițele de asigurare sau fonduri mutuale, 
cu cauzele definite la literele (a) - (e).

Amendamentul 694
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a.

Investiții pentru promovarea dialogului 
social

FEAMAP poate sprijini acțiunile pentru 
promovarea dialogului social între părți, 
în special, următoarele acțiuni întreprinse 
de sindicate și organizații ale 
angajatorilor, semnatare ale unor 
contracte colective de muncă la nivel 
național:

(a) formarea profesională a tinerilor 
întreprinzători din sectorul pescuitului;

(b) dezvoltarea profesională și dezvoltarea 
competențelor pentru un sector pescăresc 
sustenabil;

(c) sensibilizarea cu privire la bunele 
practici de pescuit și protecția 
biodiversității;

(d) siguranța și ocrotirea vieții omenești 
pe mare;

(e) sănătatea și securitatea lucrătorilor la 
bordul navelor.

Or. it
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Justificare

Se consideră că programarea FEAMAP nu poate fi adoptată fără a se lua în considerare 
sprijinul activității din domeniul social, dincolo de aspectele de mediu.

Amendamentul 695
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a.

1. FEAMAP poate sprijini acțiunile 
pentru promovarea dialogului social între 
părți, în special, următoarele acțiuni 
întreprinse de sindicate și organizații ale 
angajatorilor, semnatare ale unor 
contracte colective de muncă la nivel 
național:

(a) formarea profesională a tinerilor 
întreprinzători din sectorul pescuitului;

(b) dezvoltarea profesională și dezvoltarea 
competențelor pentru un sector pescăresc 
sustenabil;

(c) sensibilizarea cu privire la bunele 
practici de pescuit și protecția 
biodiversității;

(d) siguranța și ocrotirea vieții omenești 
pe mare

(e) sănătatea și securitatea lucrătorilor la 
bordul navelor.

Or. it

Amendamentul 696
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu



PE629.604v01-00 22/175 AM\1167349RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Încetarea extraordinară a activităților de 
pescuit

Încetarea temporară a activităților de 
pescuit

Or. de

Amendamentul 697
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

18 Încetarea extraordinară a 
activităților de pescuit

18 Încetarea temporară a activităților 
de pescuit

Or. en

Amendamentul 698
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Încetarea extraordinară a activităților de 
pescuit

Încetarea temporară a activităților de 
pescuit

Or. fr

Amendamentul 699
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Încetarea extraordinară a activităților de Încetarea temporară a activităților de 
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pescuit pescuit

Or. es

Amendamentul 700
Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Încetarea extraordinară a activităților de 
pescuit

Încetarea activităților de pescuit

Or. fr

Amendamentul 701
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

18 Încetarea extraordinară a 
activităților de pescuit

18 Încetarea extraordinară și 
neprevăzută a activităților de pescuit

Or. en

Amendamentul 702
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini o 
compensare pentru încetarea extraordinară 
a activităților de pescuit cauzată de:

1. FEAMAP sprijină o compensare 
pentru încetarea extraordinară și 
neprevăzută a activităților de pescuit 
cauzată de:
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Or. en

Amendamentul 703
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini o 
compensare pentru încetarea extraordinară 
a activităților de pescuit cauzată de:

1. FEAMAPA poate sprijini o 
compensare pentru încetarea extraordinară 
a activităților de pescuit cauzată de:

Or. en

Amendamentul 704
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FEAMAP poate sprijini o 
compensare pentru încetarea extraordinară
a activităților de pescuit cauzată de:

(1) FEAMAP poate sprijini o 
compensare pentru încetarea temporară a 
activităților de pescuit cauzată de:

Or. de

Amendamentul 705
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini o 
compensare pentru încetarea extraordinară
a activităților de pescuit cauzată de:

1. FEAMAP poate sprijini o 
compensare pentru încetarea temporară a 
activităților de pescuit cauzată de:

Or. fr
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Justificare

FEAMAP trebuie să îi susțină pe pescarii care se confruntă cu încetarea temporară a 
activității.

Amendamentul 706
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini o 
compensare pentru încetarea extraordinară
a activităților de pescuit cauzată de:

1. FEAMAP poate sprijini o 
compensare pentru încetarea temporară a 
activităților de pescuit cauzată de:

Or. en

Amendamentul 707
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini o 
compensare pentru încetarea extraordinară
a activităților de pescuit cauzată de:

1. FEAMAP poate sprijini o 
compensare pentru încetarea temporară a 
activităților de pescuit cauzată de:

Or. es

Amendamentul 708
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini o 
compensare pentru încetarea extraordinară

1. FEAMAP poate sprijini o 
compensare pentru încetarea temporară a 
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a activităților de pescuit cauzată de: activităților de pescuit cauzată de:

Or. es

Amendamentul 709
Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini o 
compensare pentru încetarea extraordinară 
a activităților de pescuit cauzată de:

1. FEAMAP poate sprijini o 
compensare pentru încetarea activităților 
de pescuit cauzată de:

Or. fr

Amendamentul 710
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile de conservare, menționate 
la articolul 7 alineatul (1) literele (a), (b), 
(c) și (j) din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013 sau măsurile de conservare 
adoptate de organizațiile regionale de 
management în sectorul pescăresc, dacă 
sunt aplicabile Uniunii;

(a) măsurile de conservare, menționate 
la articolul 7 alineatul (1) literele (a), (b), 
(c) și (j) din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013, în cazul perioadelor de 
repaus biologic stabilite în conformitate 
cu [Regulamentul PCP] sau măsurile de 
conservare adoptate de organizațiile 
regionale de management în sectorul 
pescăresc, dacă sunt aplicabile Uniunii;

Or. fr

Justificare

FEAMAP trebuie să îi susțină pe pescarii care se confruntă cu încetarea temporară a 
activității, în special în cazul aplicării de măsuri de urgență sau în cazul perioadelor de 
repaus biologic în cadrul regulamentului de bază.
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Amendamentul 711
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile de conservare, menționate 
la articolul 7 alineatul (1) literele (a), (b), 
(c) și (j) din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013 sau măsurile de conservare 
adoptate de organizațiile regionale de 
management în sectorul pescăresc, dacă 
sunt aplicabile Uniunii;

(a) măsurile de conservare, menționate 
la articolul 7 alineatul (1) literele (a), (b), 
(c) și (j) din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013, inclusiv sezoanele închise,
sau măsurile de conservare adoptate de 
organizațiile regionale de management în 
sectorul pescăresc, dacă sunt aplicabile 
Uniunii;

Or. es

Amendamentul 712
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsurile Comisiei în cazul unei 
amenințări grave la adresa resurselor 
biologice marine, menționate la articolul 
12 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b) măsurile Comisiei sau măsurile de 
urgență ale statelor membre, menționate 
la articolele 12 și 13 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

Or. de

Justificare

Se preiau formularea și dispozițiile din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

Amendamentul 713
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(ba) aplicarea măsurilor de urgență 
adoptate de Comisie, menționate la 
articolul 13 din [Regulamentul PCP];

Or. fr

Justificare

FEAMAP trebuie să îi susțină pe pescarii care se confruntă cu încetarea temporară a 
activității, în special în cazul aplicării de măsuri de urgență sau în cazul perioadelor de 
repaus biologic în cadrul regulamentului de bază.

Amendamentul 714
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) întreruperea din motive de forță 
majoră a aplicării unui acord de 
parteneriat pentru activități pescărești 
sustenabile sau a unui protocol la acesta; 
sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 715
Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) întreruperea din motive de forță 
majoră a aplicării unui acord de parteneriat 
pentru activități pescărești sustenabile sau a 
unui protocol la acesta; sau

(c) întreruperea aplicării unui acord de 
parteneriat pentru activități pescărești 
sustenabile sau a unui protocol la acesta; 
sau

Or. fr
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Amendamentul 716
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) întreruperea din motive de forță 
majoră a aplicării unui acord de parteneriat 
pentru activități pescărești sustenabile sau a 
unui protocol la acesta; sau

(c) întreruperea aplicării sau 
nereînnoirea unui acord de parteneriat 
pentru activități pescărești sustenabile sau a 
unui protocol la acesta; sau

Or. es

Amendamentul 717
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) catastrofe naturale sau incidente de 
mediu, recunoscute oficial de autoritățile 
competente din statul membru respectiv.

(d) catastrofe naturale, incidente de 
mediu sau încetarea activității pescărești 
din motive de sănătate publică, apărute în 
urma contaminării moluștelor din cauza 
răspândirii planctonului care produce 
toxine, a prezenței planctonului care 
conține biotoxine sau a contaminării 
microbiologice, recunoscute oficial de 
autoritățile competente din statul membru 
respectiv.

Or. es

Justificare

Este necesar să se includă flota dedicată capturării moluștelor, care își încetează periodic 
activitatea din cauza episoadelor continue și frecvente de contaminare a moluștelor din cauza 
răspândirii planctonului care produce toxine, a prezenței planctonului care conține biotoxine 
sau a contaminării microbiologice.

Amendamentul 718
Liadh Ní Riada
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) catastrofe naturale sau incidente de 
mediu, recunoscute oficial de autoritățile 
competente din statul membru respectiv.

(d) condiții meteorologice nesigure 
prelungite pe mare, care afectează un 
anumit sector al pescuitului, cu condiția 
ca o avertizare oficială cu privire la 
vreme, a serviciului național de 
meteorologie a unui stat membru, să fi 
fost emisă și să fie în vigoare, catastrofe 
naturale sau incidente de mediu, 
recunoscute oficial de autoritățile 
competente din statul membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 719
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) catastrofe naturale sau incidente de 
mediu, recunoscute oficial de autoritățile 
competente din statul membru respectiv.

(d) catastrofe naturale, incidente de 
mediu sau accidente pe mare, produse în 
timpul activităților de pescuit, recunoscute 
oficial de autoritățile competente din statul 
membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 720
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) catastrofe naturale sau incidente de 
mediu, recunoscute oficial de autoritățile 

(d) catastrofe naturale, incidente de 
mediu sau contaminarea zonelor de 
pescuit, recunoscute oficial de autoritățile 
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competente din statul membru respectiv. competente din statul membru respectiv.

Or. es

Amendamentul 721
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) accidentele de trafic maritim care 
ar putea afecta apele marine și zona 
costieră cu un impact asupra resurselor 
piscicole.

Or. es

Justificare

Șirul accidentelor maritime repetate din zona europeană de coastă, începând cu Erika și 
până la Prestige, a avut efecte economice și de mediu în ceea ce privește resursele marine și 
economiile din zonele costiere afectate de scurgerile de petrol și de alte substanțe, fiind, prin 
urmare, necesară realizarea unei estimări cu privire la posibilul impact în cazul unor 
accidente similare.

Amendamentul 722
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) suspendările sezoniere recurente 
ale activităților de pescuit nu se iau în 
considerare pentru acordarea 
indemnizațiilor sau a plăților în temeiul 
prezentului articol.

Or. fr
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Amendamentul 723
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sprijinul menționat la alineatul (1) 
poate fi acordat numai dacă:

eliminat

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

(b) pierderile economice generate de 
încetarea activităților se ridică la peste 30 
% din cifra de afaceri anuală a 
întreprinderii în cauză, calculată pe baza 
cifrei de afaceri medii a întreprinderii 
respective în ultimii trei ani calendaristici.

Or. es

Justificare

Încetarea extraordinară a activităților afectează flotele, și nu navele, prejudiciind 
competitivitatea economică și viabilitatea tuturor navelor care compun flota respectivă. 
Perioada minimă de inactivitate trebuie să fie stabilită pe baza rapoartelor tehnico-științifice, 
iar verificările legate de cerința privind cifra de afaceri a întreprinderilor sunt contrare 
reacției administrative rapide necesare în cazul acestui tip de acțiuni, pentru a nu aduce și 
mai multe prejudicii pescarilor.

Amendamentul 724
Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sprijinul menționat la alineatul (1) 
poate fi acordat numai dacă:

eliminat

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

(b) pierderile economice generate de 
încetarea activităților se ridică la peste 



AM\1167349RO.docx 33/175 PE629.604v01-00

RO

30 % din cifra de afaceri anuală a 
întreprinderii în cauză, calculată pe baza 
cifrei de afaceri medii a întreprinderii 
respective în ultimii trei ani calendaristici.

Or. fr

Amendamentul 725
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Amendamentul 726
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) activitățile comerciale ale navei în 
cauză sunt oprite timp de cel puțin 15 zile 
consecutive; și

Or. es

Amendamentul 727
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

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

(a) activitățile de pescuit ale navei în 
cauză sunt oprite timp de cel puțin 30 de 
zile consecutive; și

Or. it

Justificare

Pentru a asigura efectul deplin al articolului este necesară revizuirea calendarului, deoarece 
în realitate, activitatea de pescuit depinde în mod deosebit de factori exogeni care 
condiționează exploatarea, uneori foarte grav.

Amendamentul 728
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) activitățile de pescuit ale navei în 
cauză sunt oprite timp de cel puțin 30 de 
zile consecutive.

Or. it

Amendamentul 729
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) activitățile comerciale ale navei în 
cauză sunt oprite timp de cel puțin 30 de 
zile; și

Or. pt

Amendamentul 730
Izaskun Bilbao Barandica



AM\1167349RO.docx 35/175 PE629.604v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) activitățile comerciale ale navei în 
cauză sunt oprite timp de cel puțin 30 de 
zile consecutive; și

Or. es

Amendamentul 731
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) activitățile comerciale ale navei în 
cauză sunt oprite timp de cel puțin 60 de 
zile consecutive; și

Or. es

Justificare

Se consideră necesar sprijinul FEAMAP atunci când activitățile se opresc timp de 60 de zile 
consecutive, iar pierderile reprezintă 10 % față de anul imediat anterior. Majorarea acestor 
praguri ar exclude încetarea extraordinară a activităților din motive de forță majoră sau în 
scopul conservării resurselor.

Amendamentul 732
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) activitățile comerciale ale navei în 
cauză sunt oprite timp de cel puțin 120 de 
zile consecutive; precum și

Or. en
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Amendamentul 733
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) activitățile comerciale ale navei în 
cauză sunt oprite timp de cel puțin 90 de 
zile consecutive, care nu sunt prevăzute în 
închiderile de sezon recurente; precum și

Or. en

Amendamentul 734
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) activitățile comerciale ale navei în 
cauză sunt oprite timp de cel puțin 90 de 
zile consecutive sau 25 % din durata 
totală în cazul activităților de pescuit 
sezoniere; precum și

Or. en

Amendamentul 735
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pierderile economice generate de 
încetarea activităților se ridică la peste 30 
% din cifra de afaceri anuală a 
întreprinderii în cauză, calculată pe baza 

eliminat
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cifrei de afaceri medii a întreprinderii 
respective în ultimii trei ani calendaristici.

Or. es

Amendamentul 736
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pierderile economice generate de 
încetarea activităților se ridică la peste 30 
% din cifra de afaceri anuală a 
întreprinderii în cauză, calculată pe baza 
cifrei de afaceri medii a întreprinderii 
respective în ultimii trei ani calendaristici.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 737
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pierderile economice generate de 
încetarea activităților se ridică la peste 
30 % din cifra de afaceri anuală a 
întreprinderii în cauză, calculată pe baza 
cifrei de afaceri medii a întreprinderii 
respective în ultimii trei ani calendaristici.

eliminat

Or. it

Amendamentul 738
Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
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Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pierderile economice generate de 
încetarea activităților se ridică la peste 
30 % din cifra de afaceri anuală a 
întreprinderii în cauză, calculată pe baza 
cifrei de afaceri medii a întreprinderii 
respective în ultimii trei ani calendaristici.

eliminat

Or. it

Amendamentul 739
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pierderile economice generate de 
încetarea activităților se ridică la peste 
30 % din cifra de afaceri anuală a 
întreprinderii în cauză, calculată pe baza 
cifrei de afaceri medii a întreprinderii 
respective în ultimii trei ani calendaristici.

eliminat

Or. it

Amendamentul 740
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pierderile economice generate de 
încetarea activităților se ridică la peste 
30 % din cifra de afaceri anuală a 
întreprinderii în cauză, calculată pe baza 
cifrei de afaceri medii a întreprinderii 
respective în ultimii trei ani calendaristici.

(b) pierderile economice generate de 
încetarea activităților se ridică la peste 
10 % din cifra de afaceri anuală a 
întreprinderii în cauză, calculată pe baza 
cifrei de afaceri medii a întreprinderii 
respective în anul calendaristic anterior.
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Or. es

Justificare

Se consideră necesar sprijinul FEAMAP atunci când activitățile se opresc timp de 30 de zile 
consecutive, iar pierderile reprezintă 10 % față de anul imediat anterior. Majorarea acestor 
praguri ar exclude încetarea extraordinară a activităților din motive de forță majoră sau în 
scopul conservării resurselor.

Amendamentul 741
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin; sau

(b) pescarilor care au lucrat pe mare timp 
de cel puțin 120 de zile pe an în cursul 
ultimilor trei ani calendaristici anteriori 
anului în care a fost depusă cererea de 
sprijin, la bordul unei nave de pescuit a 
Uniunii vizate de încetarea extraordinară 
a activităților.

Trimiterea la numărul de zile pe mare din 
prezentul alineat nu se aplică activităților 
pescărești care vizează anghila.

Or. es

Amendamentul 742
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin; sau

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 30 de zile în cursul 
anului calendaristic anterior anului în 
care a fost depusă cererea de sprijin; sau

Or. es

Amendamentul 743
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin; sau

(a) operatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 180 de zile în cursul 
ultimilor trei ani calendaristici anteriori 
anului în care a fost depusă cererea de 
sprijin; sau

Or. en

Justificare

Sprijinul pentru încetarea temporară a activităților de pescuit ar trebui acordat agentului 
navei (operatorul), care nu este întotdeauna proprietarul navei. Pe măsură de starea 
stocurilor din Marea Baltică se deteriorează, pescarii sunt obligați din ce în ce mai mult să se 
abțină de la pescuit. În același timp, condițiile meteorologice fac adesea imposibilă ieșirea pe 
mare; prin urmare, va fi dificilă respectarea condiției de a pescui într-un număr atât de mare 
de zile.

Amendamentul 744
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin; sau

(a) proprietarilor sau armatorilor 
navelor de pescuit care sunt înregistrate ca 
nave active și care au desfășurat activități 
de pescuit pe mare timp de cel puțin o 
medie de 90 de zile în cursul ultimilor doi
ani calendaristici anteriori anului în care a 
fost depusă cererea de sprijin; sau

Or. it

Amendamentul 745
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin; sau

(a) proprietarilor sau armatorilor 
navelor de pescuit care sunt înregistrate ca 
nave active și care au desfășurat activități 
de pescuit pe mare timp de cel puțin o 
medie de 90 de zile în cursul ultimilor doi
ani calendaristici anteriori anului în care a 
fost depusă cererea de sprijin; sau

Or. it

Amendamentul 746
Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin; sau

(a) proprietarilor - armatorilor -
navelor de pescuit care sunt înregistrate ca 
nave active și care au desfășurat activități 
de pescuit pe mare timp de cel puțin o 
medie de 90 de zile în cursul ultimilor doi
ani calendaristici anteriori anului în care a 
fost depusă cererea de sprijin; sau
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Or. it

Amendamentul 747
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin; sau

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 90 de zile în cursul 
anului calendaristic anterior anului în 
care a fost depusă cererea de sprijin; sau

Or. es

Justificare

Condiționarea armatorilor de perioada de trei ani anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin și de o perioadă de 120 de zile exclude acele nave care își încep activitatea 
de pescuit și, prin urmare, este vorba despre întreprinderi cu un echilibru financiar mai 
fragil.

Amendamentul 748
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin; sau

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an sau 30 
% din durata totală în cazul activităților 
de pescuit sezoniere în cursul ultimilor doi
ani calendaristici anteriori anului în care a 
fost depusă cererea de sprijin; sau

Or. en
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Amendamentul 749
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin; sau

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile în cel puțin 
doi din ultimii trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin; sau

Or. en

Justificare

În apele din nordul UE, o iarnă grea cu condiții de îngheț poate duce la o scădere importantă 
a numărului de zile în care activitățile de pescuit sunt posibile.

Amendamentul 750
Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin; sau

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor doi ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin; sau

Or. fr

Amendamentul 751
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin; sau

(a) armatorilor navelor de pescuit care 
sunt înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile în cursul 
ultimilor trei ani calendaristici anteriori 
anului în care a fost depusă cererea de
sprijin; sau

Or. es

Amendamentul 752
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin, la bordul unei nave de 
pescuit a Uniunii vizate de încetarea 
extraordinară a activităților.

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin 180 de zile în cursul 
ultimilor trei ani calendaristici anteriori 
anului în care a fost depusă cererea de 
sprijin, la bordul unei nave de pescuit a 
Uniunii vizate de încetarea temporară a 
activităților.

Or. en

Justificare

Pe măsură ce starea stocurilor din Marea Baltică se deteriorează, pescarii sunt obligați din 
ce în ce mai mult să se abțină de la pescuit. În același timp, condițiile meteorologice fac 
adesea imposibilă ieșirea pe mare; prin urmare, va fi dificilă respectarea condiției de a 
pescui într-un număr atât de mare de zile.

Amendamentul 753
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin, la bordul unei nave de 
pescuit a Uniunii vizate de încetarea 
extraordinară a activităților.

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin 90 de zile în cursul
anului calendaristic anterior anului în 
care a fost depusă cererea de sprijin, la 
bordul unei nave de pescuit a Uniunii 
vizate de încetarea extraordinară a 
activităților.

Or. es

Justificare

Condiționarea membrilor echipajului de perioada de trei ani anteriori anului în care a fost 
depusă cererea de sprijin și de o perioadă de 120 de zile exclude acele persoane care nu au 
făcut parte din echipaj în ultimii trei ani calendaristici sau care nu au lucrat timp de cele 120 
de zile prevăzute la prezentul alineat. Destul de frecvent, membrii tineri ai echipajului care 
sunt încadrați pe nava de pescuit nu au cei trei ani de vechime pe navă și nici nu au realizat 
cele 120 de zile de activitate.

Amendamentul 754
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin, la bordul unei nave de 
pescuit a Uniunii vizate de încetarea 
extraordinară a activităților.

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin o medie de 90 de zile în 
cursul ultimilor doi ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin, la bordul unei nave de 
pescuit a Uniunii vizate de încetarea 
extraordinară a activităților.

Or. it

Justificare

Activitatea de pescuit depinde în mod deosebit de factorii exogeni care condiționează 
exploatarea, uneori în mod grav.

Amendamentul 755
Remo Sernagiotto
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin, la bordul unei nave de 
pescuit a Uniunii vizate de încetarea 
extraordinară a activităților.

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin o medie de 90 de zile în 
cursul ultimilor doi ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin, la bordul unei nave de 
pescuit a Uniunii vizate de încetarea 
extraordinară a activităților.

Or. it

Amendamentul 756
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin, la bordul unei nave de 
pescuit a Uniunii vizate de încetarea 
extraordinară a activităților.

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin o medie de 90 de zile în 
cursul ultimilor doi ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin, la bordul unei nave de 
pescuit a Uniunii vizate de încetarea 
extraordinară a activităților.

Or. it

Justificare

Pentru a asigura efectul deplin al articolului este necesară revizuirea calendarului, deoarece 
în realitate, activitatea de pescuit depinde în mod deosebit de factori exogeni care 
condiționează exploatarea, uneori foarte grav.

Amendamentul 757
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin, la bordul unei nave de 
pescuit a Uniunii vizate de încetarea 
extraordinară a activităților.

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile în cursul 
ultimilor doi ani calendaristici anteriori 
anului în care a fost depusă cererea de 
sprijin, la bordul unei nave de pescuit a 
Uniunii vizate de încetarea temporară a 
activităților.

Or. en

Amendamentul 758
Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin, la bordul unei nave de 
pescuit a Uniunii vizate de încetarea 
extraordinară a activităților.

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor doi ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin, la bordul unei nave de 
pescuit a Uniunii vizate de încetarea 
extraordinară a activităților.

Or. fr

Amendamentul 759
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin, la bordul unei nave de 
pescuit a Uniunii vizate de încetarea 

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin, la bordul unei nave de 
pescuit a Uniunii vizate de încetarea 
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extraordinară a activităților. temporară a activităților.

Or. de

Amendamentul 760
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an în 
cursul ultimilor trei ani calendaristici 
anteriori anului în care a fost depusă 
cererea de sprijin, la bordul unei nave de 
pescuit a Uniunii vizate de încetarea 
extraordinară a activităților.

(b) pescarilor care au lucrat pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile în cursul 
ultimilor trei ani calendaristici anteriori 
anului în care a fost depusă cererea de 
sprijin, la bordul unei nave de pescuit a 
Uniunii vizate de încetarea extraordinară a 
activităților.

Or. es

Amendamentul 761
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) pescarilor care pescuiesc de pe 
mal, afectați de încetarea temporară a 
activității, care au lucrat timp de cel puțin 
120 de zile pe an în cursul ultimilor doi 
ani calendaristici anteriori anului în care 
a fost depusă cererea de sprijin.

Or. fr

Justificare

Pescarii care pescuiesc de pe mal ar trebui, de asemenea, să fie luați în considerare în 
vederea compensării pentru încetarea temporară a activității de pescuit.
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Amendamentul 762
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trimiterea la numărul de zile pe mare din 
prezentul alineat nu se aplică activităților 
pescărești care vizează anghila.

eliminat

Or. en

Justificare

Anghila este o specie ca oricare alta și nu ar trebui să fie relevantă pentru punerea în 
aplicare a acestei acțiuni.

Amendamentul 763
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trimiterea la numărul de zile pe mare din 
prezentul alineat nu se aplică activităților 
pescărești care vizează anghila.

Trimiterea la numărul de zile pe mare din 
prezentul alineat nu se aplică activităților 
pescărești care vizează anghila și vase mai 
mici de 10 metri.

Or. en

Amendamentul 764
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul menționat la alineatul (1) 
poate fi acordat pe o durată maximă de 
șase luni pentru fiecare navă, în perioada 

eliminat
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2021-2027.

Or. de

Justificare

Sprijinul acordat pentru încetarea extraordinară, respectiv temporară sau ocazională a 
activităților de pescuit nu ar trebui să fie limitată, în mod neîntemeiat, la o perioadă de șase 
luni. Durata ar trebui să se bazeze mai degrabă pe gravitatea motivului pentru încetarea 
activităților. Decizia privitoare la cuantumul și durata sprijinului ar trebui să fie luată în 
funcție de pierderile de venit ale pescarilor și să rămână în competența statelor membre.

Amendamentul 765
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pt

Amendamentul 766
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Prezentul amendament are scopul de a asigura coerența cu formularea articolului.

Amendamentul 767
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 768
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a

Articolul 18a

Încetarea temporară a activităților de 
pescuit

1. FEAMAP poate sprijini măsurile de 
încetare temporară a activităților de 
pescuit în următoarele situații: (a) în 
perioadele de repaus biologic; (b) în cazul 
în care încetarea temporară a activităților 
este prevăzută într-un plan de gestionare 
adoptat în conformitate cu 
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Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului sau într-un plan multianual 
adoptat în temeiul articolelor 9 și 10 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, dacă, 
pe baza avizului științific, sunt necesare 
reduceri ale efortului de pescuit pentru a 
realiza obiectivele menționate la 
articolul 2 alineatul (2) și la articolul 2 
alineatul (5) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013. 2. Sprijinul 
menționat la alineatul (1) poate fi acordat 
pe o durată maximă de șase luni pentru 
fiecare navă în perioada 2021–2027. 3. 
Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă numai: (a) proprietarilor sau 
armatorilor navelor de pescuit ale Uniunii 
care sunt înregistrate ca nave active și 
care au desfășurat activități de pescuit pe 
mare timp de cel puțin o medie de 90 de 
zile în cursul ultimilor doi ani anteriori 
anului în care a fost depusă cererea de 
sprijin; sau (b) pescarilor care au lucrat 
pe mare timp de cel puțin o medie de 90 
de zile în cursul ultimilor doi ani anteriori 
anului în care a fost depusă cererea de 
sprijin, la bordul unei nave de pescuit a 
Uniunii vizate de încetarea temporară a 
activităților. 4. Toate activitățile de pescuit 
desfășurate de nava de pescuit sau de 
pescarii în cauză se suspendă efectiv. 
Autoritatea competentă se asigură că 
nava de pescuit în cauză a încetat orice 
activități de pescuit în perioada vizată de 
încetarea temporară a activităților.

Or. it

Justificare

Se consideră necesară reintroducerea unei măsuri care a avut rezultate excelente în toate 
programele în care a fost implementată.

Amendamentul 769
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a

Încetarea temporară a activităților de 
pescuit

1. FEAMAP poate sprijini măsurile de 
încetare temporară a activităților de 
pescuit în următoarele situații:

(a) în perioadele de repaus biologic;

(b) în cazul în care încetarea temporară a 
activităților este prevăzută într-un plan de 
gestionare adoptat în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului sau într-un plan multianual 
adoptat în temeiul articolelor 9 și 10 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, dacă, 
pe baza avizului științific, sunt necesare 
reduceri ale efortului de pescuit pentru a 
realiza obiectivele menționate la 
articolul 2 alineatul (2) și la articolul 2 
alineatul (5) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013.

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

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

(a) proprietarilor sau armatorilor navelor 
de pescuit ale Uniunii care sunt 
înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin o medie de 90 de zile în 
cursul ultimilor doi ani anteriori anului 
în care a fost depusă cererea de sprijin; 
sau

(b) pescarilor care au lucrat pe mare timp 
de cel puțin o medie de 90 de zile în cursul 
ultimilor doi ani anteriori anului în care a 
fost depusă cererea de sprijin, la bordul 
unei nave de pescuit a Uniunii vizate de 
încetarea temporară a activităților.

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

Or. it

Justificare

Se consideră necesară reintroducerea unei măsuri care a avut rezultate excelente în toate 
programele în care a fost implementată.

Amendamentul 770
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a

Încetarea temporară a activităților de 
pescuit

1. FEAMAP poate sprijini măsurile de 
încetare temporară a activităților de 
pescuit în următoarele situații:

(a) în perioadele de repaus biologic;

(b) în cazul în care încetarea temporară a 
activităților este prevăzută într-un plan de 
gestionare adoptat în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului sau într-un plan multianual 
adoptat în temeiul articolelor 9 și 10 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, dacă, 
pe baza avizului științific, sunt necesare 
reduceri ale efortului de pescuit pentru a 
realiza obiectivele menționate la 
articolul 2 alineatul (2) și la articolul 2 
alineatul (5) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013.

2. Sprijinul menționat la alineatul (1) 
poate fi acordat pe o durată maximă de 
șase luni pentru fiecare navă în perioada 
2021–2027.
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3. Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă numai:

(a) proprietarilor sau armatorilor navelor 
de pescuit ale Uniunii care sunt 
înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin o medie de 90 de zile în 
cursul ultimilor doi ani anteriori anului 
în care a fost depusă cererea de sprijin; 
sau

(b) pescarilor care au lucrat pe mare timp 
de cel puțin o medie de 90 de zile în cursul 
ultimilor doi ani anteriori anului în care a 
fost depusă cererea de sprijin, la bordul 
unei nave de pescuit a Uniunii vizate de 
încetarea extraordinară a activităților.

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

Or. it

Justificare

Se consideră necesară reintroducerea unei măsuri care a avut rezultate excelente în toate 
programele în care a fost implementată.

Amendamentul 771
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a

Încetarea temporară a activităților de 
pescuit

1. FEAMAP poate sprijini măsurile de 
încetare temporară a activităților de 
pescuit în următoarele situații: (a) în 
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perioadele de repaus biologic; (b) în cazul 
în care încetarea temporară a activităților 
este prevăzută într-un plan de gestionare 
adoptat în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului sau într-un plan multianual 
adoptat în temeiul articolelor 9 și 10 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, dacă, 
pe baza avizului științific, sunt necesare 
reduceri ale efortului de pescuit pentru a 
realiza obiectivele menționate la 
articolul 2 alineatul (2) și la articolul 2 
alineatul (5) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013.

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

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

(a) proprietarilor sau armatorilor navelor 
de pescuit ale Uniunii care sunt 
înregistrate ca nave active și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin o medie de 90 de zile în 
cursul ultimilor doi ani anteriori anului 
în care a fost depusă cererea de sprijin;

(b) pescarilor care au lucrat pe mare timp 
de cel puțin o medie de 90 de zile în cursul 
ultimilor doi ani anteriori anului în care a 
fost depusă cererea de sprijin, la bordul 
unei nave de pescuit a Uniunii vizate de 
încetarea temporară a activităților.

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

Or. it

Justificare

Se consideră necesară reintroducerea unei măsuri care a avut rezultate excelente în toate 
programele în care a fost implementată.
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Amendamentul 772
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a

Compensarea pentru pescarii și 
producătorii din domeniul acvaculturii în 
ape marine și în ape dulci afectați de criză

În eventualitatea unei crize pe piețele din 
sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, a unor catastrofe naturale 
sau incidente de mediu, FEAMAPA poate 
oferi sprijin pescarilor și producătorilor 
din domeniul acvaculturii în ape marine 
și în ape dulci afectați de criză. Ajutorul 
poate fi acordat pentru a compensa dauna 
declarată în mod oficial de către 
autoritățile competente ale statului 
membru respectiv. Ajutorul poate fi 
furnizat de către statul membru pescarilor 
și producătorilor din domeniul 
acvaculturii în cauză fie în mod direct, fie 
prin intermediul unei contribuții la un 
fond mutual de risc.

Or. en

Justificare

Ca și în cazul fondurilor agricole, urmează, de asemenea, să fie instituit dispozitivul de 
siguranță pentru combaterea riscurilor pieței, destinat pescarilor și producătorilor din 
domeniul acvaculturii.

Amendamentul 773
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. FEAMAP poate sprijini elaborarea 
și punerea în aplicare a unui sistem al 
Uniunii de control privind sectorul 
pescăresc, prevăzut la articolul 36 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și 
menționat în Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009 al Consiliului.

1. FEAMAPA poate sprijini 
elaborarea și punerea în aplicare a unui 
sistem al Uniunii de control privind 
sectorul pescăresc, prevăzut la articolul 36 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și 
menționat în Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009 al Consiliului.

Or. en

Amendamentul 774
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În special, sunt eligibile 
următoarele tipuri de operațiuni:

(a) achiziționarea și instituirea unor 
măsuri necesare pentru controlul 
pescuitului pe mare și în apele interioare;

(b) costurile operaționale asociate punerii 
în aplicare a activităților de control legate 
de pescuitul pe mare și în apele 
interioare;

(c) organizarea de seminare, 
achiziționarea de instrumente de 
comunicare, diseminarea informațiilor 
referitoare, printre altele, la combaterea 
pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat (INN) sau normele PCSP.

Or. en

Justificare

Inventarul costurilor eligibile prevăzute în propunerea de regulament este prea restrâns. 
Lipsa finanțării serviciilor de inspecție poate contribui în mod semnificativ la lipsa unei 
gestionări durabile a resurselor vii din Marea Baltică.

Amendamentul 775
Renata Briano
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prin derogare de la articolul 13 
litera (j), sprijinul menționat la alineatul 
(1) poate include și:

2. Prin derogare de la articolul 13, 
sprijinul menționat la alineatul (1) poate 
include și:

Or. it

Justificare

În conformitate cu propunerea de la articolul 13.

Amendamentul 776
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prin derogare de la articolul 13 
litera (j), sprijinul menționat la alineatul 
(1) poate include și:

2. Prin derogare de la articolul 13, 
sprijinul menționat la alineatul (1) poate 
include și:

Or. it

Justificare

Litera (j) este eliminată în vederea consecvenței cu amendamentul la articolul 13.

Amendamentul 777
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) achiziționarea și instalarea la bordul 
navelor a componentelor necesare pentru 
sistemele obligatorii de urmărire a navelor 
și de raportare electronică utilizate în 

(a) achiziționarea, instalarea și 
gestionarea la bordul navelor a 
componentelor necesare pentru sistemele 
obligatorii de urmărire a navelor și de 
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scopuri de control, numai în cazul navelor 
de pescuit costier mic;

raportare electronică utilizate în scopuri de 
control, numai în cazul navelor de pescuit 
cu o lungime totală mai mică de 12 metri;

Or. it

Justificare

Modificarea alineatului (2) litera (a) este necesară din motive de claritate a reglementărilor.

Amendamentul 778
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) achiziționarea și instalarea la bordul 
navelor a componentelor necesare pentru 
sistemele obligatorii de urmărire a navelor 
și de raportare electronică utilizate în 
scopuri de control, numai în cazul navelor 
de pescuit costier mic;

(a) achiziționarea, instalarea și 
gestionarea la bordul navelor a 
componentelor necesare pentru sistemele 
obligatorii de urmărire a navelor și de 
raportare electronică utilizate în scopuri de 
control, numai în cazul navelor de pescuit 
cu o lungime totală mai mică de 12 metri;

Or. it

Justificare

Modificarea este necesară pentru a asigura claritatea reglementărilor.

Amendamentul 779
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) achiziționarea și instalarea la bordul 
navelor a componentelor necesare pentru 
sistemele obligatorii de urmărire a navelor 
și de raportare electronică utilizate în 
scopuri de control, numai în cazul navelor 

(a) achiziționarea și instalarea la bordul 
navelor a componentelor necesare pentru 
sistemele de urmărire a navelor și de 
raportare electronică utilizate în scopuri de 
control și inspecție, numai în cazul navelor 
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de pescuit costier mic; de pescuit costier mic;

Or. en

Amendamentul 780
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) achiziționarea și instalarea la bordul 
navelor a componentelor necesare pentru 
sistemele obligatorii de monitorizare 
electronică la distanță utilizate pentru 
controlul punerii în aplicare a obligației de 
debarcare prevăzute la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b) achiziționarea și instalarea la bordul 
navelor a componentelor necesare pentru 
sistemele de monitorizare electronică la 
distanță utilizate pentru controlul punerii în 
aplicare a obligației de debarcare prevăzute 
la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013;

Or. en

Amendamentul 781
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) achiziționarea și instalarea la bordul 
navelor a dispozitivelor pentru măsurarea 
și înregistrarea continuă obligatorie a 
puterii sistemului de propulsie marină.

(c) achiziționarea și instalarea la bordul 
navelor a dispozitivelor pentru măsurarea 
și înregistrarea continuă a puterii 
sistemului de propulsie marină.

Or. en

Amendamentul 782
João Ferreira

Propunere de regulament
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Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Sprijinul menționat la alineatul (1) 
poate contribui și la supravegherea 
maritimă, menționată la articolul 28 și la 
cooperarea europeană privind funcțiile de 
pază de coastă, prevăzute la articolul 29.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 783
Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Sprijinul menționat la alineatul (1) 
poate contribui și la supravegherea 
maritimă, menționată la articolul 28 și la 
cooperarea europeană privind funcțiile de 
pază de coastă, prevăzute la articolul 29.

3. Sprijinul menționat la alineatul (1) 
poate contribui și la supravegherea 
maritimă, menționată la articolul 28.

Or. fr

Amendamentul 784
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

20 Colectarea și prelucrarea datelor 
pentru gestionarea activităților pescărești și 
în scopuri științifice

20 Colectarea și prelucrarea datelor 
pentru gestionarea activităților pescărești și 
de acvacultură și în scopuri științifice

Or. en
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Amendamentul 785
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 786
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 787
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 788
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare care prevăd norme 
privind procedurile, formatul și 
calendarele pentru prezentarea și 
aprobarea programelor de activitate 
naționale menționate la alineatul (1). 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 53 
alineatul (2).

eliminat

Or. pt

Amendamentul 789
João Ferreira
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare de aprobare sau de modificare a 
programelor de activitate naționale 
menționate la alineatul (1) până la data 
de 31 decembrie a anului precedent 
anului în care programul de activitate 
urmează să se aplice.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 790
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini 
compensarea costurilor suplimentare 
suportate de beneficiarii implicați în 
pescuitul, creșterea în ferme, prelucrarea și 
comercializarea anumitor produse 
pescărești și de acvacultură care provin din 
regiunile ultraperiferice menționate la 
articolul 6 alineatul (2).

1. FEAMAP poate sprijini 
compensarea costurilor suplimentare 
suportate de beneficiarii implicați în 
pescuitul, creșterea în ferme, prelucrarea și 
comercializarea anumitor produse 
pescărești și de acvacultură care provin din 
regiunile ultraperiferice. Acest regim se 
aplică tuturor costurilor suplimentare 
suportate de operatori în timpul 
desfășurării activității de captură și de 
creștere.

Or. fr

Justificare

Acest articol ar trebui să se aplice tuturor regiunilor ultraperiferice. De asemenea, trebuie 
luate în considerare toate costurile suplimentare suportate de operatorii din regiunile 
ultraperiferice.

Amendamentul 791
Isabelle Thomas
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini 
compensarea costurilor suplimentare 
suportate de beneficiarii implicați în 
pescuitul, creșterea în ferme, prelucrarea și 
comercializarea anumitor produse 
pescărești și de acvacultură care provin din 
regiunile ultraperiferice menționate la 
articolul 6 alineatul (2).

1. FEAMAP poate sprijini 
compensarea costurilor suplimentare 
suportate de beneficiarii implicați în 
pescuitul, creșterea în ferme, prelucrarea și 
comercializarea anumitor produse 
pescărești și de acvacultură care provin din 
regiunile ultraperiferice și din insulele care 
intră sub incidența articolului 174 din 
TFUE menționate la articolul 6 alineatul 
(2).

Or. fr

Amendamentul 792
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini 
compensarea costurilor suplimentare 
suportate de beneficiarii implicați în 
pescuitul, creșterea în ferme, prelucrarea și 
comercializarea anumitor produse 
pescărești și de acvacultură care provin din 
regiunile ultraperiferice menționate la 
articolul 6 alineatul (2).

1. FEAMAPA poate sprijini 
compensarea costurilor suplimentare 
suportate de beneficiarii implicați în 
pescuitul, creșterea în ferme, prelucrarea și 
comercializarea anumitor produse 
pescărești și de acvacultură care provin din 
regiunile ultraperiferice menționate la 
articolul 6 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 793
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. Fiecare stat membru vizat 
stabilește, în conformitate cu criteriile 
stabilite în conformitate cu alineatul (7), 
pentru regiunile menționate la alineatul (1), 
lista produselor pescărești și de 
acvacultură, precum și cantitatea din 
produsele respective eligibilă pentru 
compensații.

2. Fiecare stat membru vizat 
stabilește, în conformitate cu criteriile 
stabilite în conformitate cu alineatul (7), 
pentru regiunile menționate la alineatul (1), 
lista costurilor suplimentare suportate de 
operatori în timpul desfășurării activității 
de pescuit și de creștere. De asemenea, 
acesta stabilește lista produselor pescărești 
și de acvacultură, precum și cantitatea din 
produsele respective eligibilă pentru 
compensații.

Or. fr

Justificare

Trebuie luate în considerare toate costurile suplimentare suportate de operatorii din 
regiunile ultraperiferice.

Amendamentul 794
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 795
João Ferreira, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) capturate de nave de pescuit ale 
Uniunii care sunt înregistrate într-un port 
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din una dintre regiunile menționate la 
alineatul (1), dar care nu își desfășoară 
activitatea în regiunea respectivă și nici 
nu fac parte dintr-o asociație care își 
desfășoară activitatea în acea regiune;

Or. fr

Amendamentul 796
João Ferreira, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Compensațiile plătite beneficiarilor 
care desfășoară activitățile menționate la 
alineatul (1) în regiunile ultraperiferice sau 
care dețin o navă înregistrată într-un port 
din aceste regiuni țin seama, pentru a evita 
supracompensarea, de:

6. Compensațiile plătite beneficiarilor 
care desfășoară activitățile menționate la 
alineatul (1) în regiunile ultraperiferice sau 
care dețin o navă înregistrată într-un port 
din aceste regiuni și care își desfășoară 
activitatea acolo țin seama, pentru a evita 
supracompensarea, de:

Or. fr

Amendamentul 797
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 52 prin care se stabilesc criteriile 
pentru calcularea costurilor suplimentare 
generate de dezavantajele specifice ale 
regiunilor în cauză.

eliminat

Or. pt
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Amendamentul 798
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a

POSEI

Comisia prezintă un raport privind 
punerea în aplicare a dispozițiilor privind 
regiunile ultraperiferice înainte de 
sfârșitul anului 2022 și, dacă este necesar, 
elaborează propuneri corespunzătoare. 
Comisia evaluează posibilitatea de a crea, 
în ceea ce privește aspectele maritime și 
pescărești, un Program de opțiuni 
specifice pentru zonele îndepărtate și 
insulare (POSEI).

Or. es

Amendamentul 799
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

22 Protejarea și refacerea 
biodiversității și a ecosistemelor marine și
costiere

22 Protejarea și refacerea 
biodiversității și a ecosistemelor marine,
costiere și de apă dulce

Or. en

Justificare

Acvacultura în ape dulci nu ar trebui omisă de măsurile și subvențiile de mediu.

Amendamentul 800
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
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Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini acțiuni 
pentru protejarea și refacerea biodiversității 
și a ecosistemelor marine și costiere, 
inclusiv în apele interioare.

1. FEAMAPA poate sprijini acțiuni 
pentru protejarea și refacerea biodiversității 
și a ecosistemelor marine, costiere și de 
apă dulce, inclusiv în apele interioare.

Or. en

Justificare

Acvacultura în ape dulci nu ar trebui omisă de măsurile și subvențiile de mediu.

Amendamentul 801
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini acțiuni 
pentru protejarea și refacerea biodiversității 
și a ecosistemelor marine și costiere, 
inclusiv în apele interioare.

1. FEAMAP poate sprijini acțiuni 
pentru protejarea și refacerea biodiversității 
și a ecosistemelor marine și costiere.

Or. en

Justificare

Ajutorul pentru activitățile din apele interioare este deja asigurat prin Fondul european de 
dezvoltare regională. În plus, activitățile de pescuit în apele interioare nu intră în domeniul 
de aplicare al politicii maritime și/sau al politicii comune în sectorul pescăresc.

Amendamentul 802
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sprijinul menționat la alineatul (1) 
poate acoperi:

2. Sprijinul menționat la alineatul (1) 
poate acoperi, în special:
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Or. en

Amendamentul 803
Maurice Ponga, Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) compensații destinate pescarilor 
pentru colectarea uneltelor de pescuit 
pierdute și a altor deșeuri marine de pe 
mare și, de asemenea, pentru colectarea 
algelor Sargassum în regiunile 
ultraperiferice în cauză;

Or. fr

Justificare

Proliferarea algelor Sargassum în regiunile ultraperiferice, legată în special de schimbările 
climatice și de acidificarea oceanelor, produce daune considerabile și împiedică dezvoltarea 
economică a regiunilor respective. Prin urmare, este necesar să se permită compensarea 
pescarilor care colectează algele Sargassum.

Amendamentul 804
John Flack, Stefan Eck

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) compensații destinate atât
pescarilor care practică pescuitul 
comercial, cât și celor care practică 
pescuitul recreativ, precum și oricăror 
altor inițiative neguvernamentale și ale 
societății civile pentru colectarea uneltelor 
de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine 
pe mare;

Or. en
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Amendamentul 805
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 806
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) colectarea uneltelor de pescuit
pierdute și a altor deșeuri marine de pe 
mare de către pescari, inclusiv 
compensații destinate acestora;

Or. es

Justificare

Colectarea deșeurilor de către pescari necesită activități de formare profesională a părților 
interesate, un sistem de colectare a deșeurilor pe uscat, activități de comunicare etc., care 
depășesc compensațiile destinate pescarilor, dacă se dorește eficacitatea acestei activități.

Amendamentul 807
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) compensații destinate pescarilor 
pentru colectarea uneltelor de pescuit 

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

pierdute și a altor deșeuri marine de pe 
mare;

Or. pt

Amendamentul 808
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în porturi pentru a oferi 
instalații de primire adecvate pentru 
uneltele de pescuit pierdute și deșeurile 
marine colectate de pe mare;

(b) investițiile în porturi pentru a oferi 
instalații de primire adecvate pentru 
uneltele de pescuit pierdute și deșeurile 
marine, precum și pentru capturile 
nedorite menționate la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) 1380/2013 colectate 
de pe mare;

Or. it

Justificare

Amendamentul introduce posibilitatea finanțării instalațiilor situate pe uscat pentru punerea 
în aplicare a obligației de debarcare.

Amendamentul 809
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în porturi pentru a oferi 
instalații de primire adecvate pentru 
uneltele de pescuit pierdute și deșeurile 
marine colectate de pe mare;

(b) investițiile în porturi pentru a oferi 
instalații de primire adecvate pentru 
uneltele de pescuit pierdute și deșeurile 
marine, precum și pentru capturile 
nedorite menționate la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) 1380/2013 colectate 
de pe mare;

Or. it
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Amendamentul 810
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în porturi pentru a oferi 
instalații de primire adecvate pentru 
uneltele de pescuit pierdute și deșeurile 
marine colectate de pe mare;

(b) investițiile în porturi pentru a oferi 
instalații de primire adecvate pentru 
uneltele de pescuit pierdute și deșeurile 
marine colectate de pe mare, precum și 
pentru capturile nedorite menționate la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) 
1380/2013;

Or. it

Justificare

Amendamentul introduce posibilitatea finanțării instalațiilor situate pe uscat pentru punerea 
în aplicare a obligației de debarcare.

Amendamentul 811
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în porturi pentru a oferi 
instalații de primire adecvate pentru 
uneltele de pescuit pierdute și deșeurile 
marine colectate de pe mare;

(b) investițiile în porturi pentru a oferi 
instalații de primire și de reciclare
adecvate pentru uneltele de pescuit 
pierdute și deșeurile marine colectate de pe 
mare;

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al sprijinului ar trebui să fie extins pentru a include dezvoltarea unor 
metode eficiente de reciclare a plaselor pierdute colectate pe mare și a altor deșeuri marine.
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Amendamentul 812
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în porturi pentru a oferi 
instalații de primire adecvate pentru 
uneltele de pescuit pierdute și deșeurile 
marine colectate de pe mare;

(b) investițiile în porturi pentru a oferi 
instalații de primire și de depozitare 
adecvate pentru uneltele de pescuit 
pierdute și deșeurile marine colectate de pe 
mare;

Or. en

Amendamentul 813
John Flack, Stefan Eck

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) investițiile pentru sprijinirea 
vaselor de pescuit în achiziționarea și 
instalarea echipamentului de recuperare 
a uneltelor de pescuit pierdute și pentru 
echipamentul de pescuit cu componente 
localizabile, precum și pentru formarea 
personalului în recuperarea uneltelor;

Or. en

Amendamentul 814
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) protejarea uneltelor și a capturilor 
împotriva mamiferelor și păsărilor 
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protejate prin Directiva 92/43/CEE sau 
Directiva 2009/147/CE, fără a submina 
selectivitatea uneltei de pescuit;

Or. en

Amendamentul 815
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) compensații pentru utilizarea 
uneltelor sustenabile de pescuit și de 
colectat crustacee și moluște.

Or. es

Justificare

Această includere ar facilita un tratament preferențial pentru pescuitul tradițional, vizând 
diverse specii, care utilizează unelte sustenabile, cu scopul de a moderniza uneltele și de a 
continua protejarea mediului marin.

Amendamentul 816
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsurile pentru obținerea și 
menținerea unei stări ecologice bune a 
mediului din apele dulci;

Or. en

Justificare

Acvacultura în ape dulci nu ar trebui omisă de măsurile și subvențiile de mediu.
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Amendamentul 817
João Ferreira, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) protecția speciilor din Directiva 
92/43/CEE și Directiva 2009/147/CE, în 
conformitate cu cadrele de acțiune 
prioritară instituite în temeiul articolului 8 
din Directiva 92/43/CEE.

(f) protecția speciilor din Directiva 
92/43/CEE, Directiva 2009/147/CE, în 
conformitate cu cadrele de acțiune 
prioritară instituite în temeiul articolului 8 
din Directiva 92/43/CEE, precum și 
protecția tuturor speciilor vizate de CITES 
(Convenția privind comerțul internațional 
cu specii ale faunei și florei sălbatice pe 
cale de dispariție) și/sau incluse pe lista 
roșie a UICN (Uniunea Internațională 
pentru Conservarea Naturii).

Or. fr

Amendamentul 818
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 22 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) construirea, instalarea sau 
modernizarea unor dispozitive statice sau 
mobile destinate să protejeze și să 
amelioreze fauna și flora marină, inclusiv 
pregătirea și evaluarea științifică a 
acestora și, în cazul regiunilor 
ultraperiferice, a dispozitivelor ancorate 
de concentrare a peștelui care contribuie 
la pescuitul sustenabil și selectiv;

Or. en

Amendamentul 819
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Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) formarea pescarilor pentru a crește 
gradul de conștientizare și pentru a 
reduce efectele pescuitului asupra 
mediului marin, în special în ceea ce 
privește utilizarea de unelte și 
echipamente mai selective.

Or. fr

Justificare

FEAMAP trebuie să finanțeze acțiuni de formare a pescarilor pentru a reduce efectele 
pescuitului asupra mediului marin, în special în ceea ce privește utilizarea de unelte și 
echipamente mai selective.

Amendamentul 820
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) scheme pentru compensarea 
daunelor aduse capturilor de către 
mamifere și păsări protejate prin 
Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE.

Or. it

Justificare

Se reiterează ceea ce s-a menționat deja în FEAMAP 2014-2020 cu privire la compensarea 
daunelor aduse capturilor de către mamifere și păsări marine.

Amendamentul 821
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) scheme pentru compensarea 
daunelor aduse capturilor de către 
mamifere și păsări protejate prin 
Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE;

Or. en

Amendamentul 822
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) scheme pentru compensarea 
daunelor aduse capturilor de către 
mamifere și păsări protejate prin 
Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE.

Or. it

Justificare

Amendamentul reintroduce o măsură prezentă deja în FEAMAP 2014-2020.

Amendamentul 823
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) contribuția la o mai bună 
gestionare sau conservare a resurselor 
biologice marine;

Or. es
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Justificare

Este important să se mențină sprijinul prevăzut în FEAMAP pentru perioada 2014-2020 
acordat operațiunilor care contribuie la o mai bună gestionare și conservare a resurselor 
biologice marine, pentru proiecte care vizează habitatele costiere importante pentru resursele 
marine și zonele importante pentru reproducerea speciilor.

Amendamentul 824
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) compensarea pentru daunele 
aduse de mamifere și păsări protejate;

Or. en

Justificare

Lipsa de sprijin pentru compensarea pierderilor cauzate de mamifere și păsări protejate va 
duce la deteriorarea stocurilor de pește recoltate în regiunea Mării Baltice.

Amendamentul 825
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, Fredrick Federley, 
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) sprijinirea vânătorii de protecție 
sau gestionarea speciilor sălbatice nocive, 
care pun în pericol nivelurile sustenabile 
ale stocurilor de pește;

Or. en

Amendamentul 826
Czesław Hoc
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) refacerea directă a stocurilor ca o 
măsură de conservare printr-un act 
legislativ al Uniunii;

Or. en

Justificare

Lipsa de sprijin pentru repopulare, care crește în mod direct abundența stocurilor, reprezintă 
o adevărată amenințare pentru stocuri.

Amendamentul 827
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) sprijin pentru colectarea și 
gestionarea datelor privind apariția unor 
specii alogene, care pot avea efecte 
catastrofice asupra biodiversității;

Or. en

Justificare

Informațiile legate de speciile alogene invazive care apar în apele marine va asigura 
protejarea biodiversității și va permite pregătirea unor acțiuni preventive adecvate. Pentru a 
proteja mediul marin și resursele marine vii de impactul speciilor alogene invazive, va fi 
important, de asemenea, să se acorde sprijin soluțiilor menite să combată aceste specii.

Amendamentul 828
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(2a) Indemnizațiile pentru daune și 
investițiile menționate la articolul 22 
alineatul (2) literele (a) și (b) pot fi 
acoperite în proporție de 100 % prin 
intermediul FEAMAP.

Or. de

Justificare

Colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a deșeurilor marine nu generează venituri, ci doar 
costuri pentru pescari. Pescarii care colectează unelte de pescuit pierdute și deșeuri marine 
ar trebui să beneficieze de sprijin în proporție de 100 % prin intermediul FEAMAP.

Amendamentul 829
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La alineatul (2) literele (e) și (f) 
sunt incluse acțiunile corespunzătoare 
întreprinse de fermele piscicole și de 
producătorii din domeniul acvaculturii.

Or. de

Amendamentul 830
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a

Cercetarea științifică și colectarea de date 
privind impactul păsărilor migratoare

1. FEAMAP poate sprijini, pe baza 
planurilor strategice naționale 
multianuale, instituirea unor proiecte 
naționale sau transfrontaliere de 
cercetare științifică și de colectare de date 
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pentru a înțelege mai bine impactul 
păsărilor migratoare asupra sectorului 
acvaculturii și altor stocuri de pește 
relevante din UE. Rezultatele acestor 
proiecte ar trebui să fie publicate din 
timp, iar în proiecte ar trebui să se 
regăsească recomandări cu privire la 
îmbunătățirea gestionării.

2. Pentru a fi eligibil, un proiect național 
de cercetare științifică și de colectare de 
date trebuie să includă cel puțin un 
institut recunoscut la nivel național sau la 
nivelul UE.

3. Pentru a fi eligibil, un proiect 
transfrontalier de cercetare științifică și 
de colectare de date trebuie să includă cel 
puțin un institut din cel puțin două state 
membre diferite.

Or. en

Amendamentul 831
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a

Porturile de pescuit, punctele de 
debarcare, halele de licitații și 

adăposturile

Fără a aduce atingere articolului 13 
alineatul (1) litera (h), FEAMAP poate 
sprijini investiții pentru îmbunătățirea 
infrastructurii din porturile de pescuit, 
halele de licitații, punctele de debarcare și 
adăposturi, cu scopul îmbunătățirii 
calității, a controlului și a trasabilității 
produselor debarcate, precum și al 
îmbunătățirii siguranței și a condițiilor de 
muncă.

Or. en
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Justificare

Sprijinul pentru infrastructura din porturi va contribui la îmbunătățirea calității, a 
controlului și a trasabilității produselor debarcate, la protejarea mediului și la îmbunătățirea 
siguranței și a condițiilor de muncă pentru pescari. Această acțiune vizează nevoile legate de 
infrastructura din porturile de pescuit, golfurile de pescuit și punctele de debarcare.

Amendamentul 832
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22b

Inovări

1. Pentru a încuraja inovarea în sectorul 
pescăresc, FEAMAP poate sprijini 
proiecte care vizează dezvoltarea sau 
introducerea unor produse și a unor 
echipamente noi sau îmbunătățite în mod 
semnificativ, a unor procese și tehnici noi 
sau îmbunătățite, a unor sisteme de 
gestionare și de organizare noi sau 
îmbunătățite, inclusiv în ceea ce privește 
prelucrarea și comercializarea, 
eliminarea treptată a capturilor redate în 
mediul natural și a capturilor accidentale, 
introducerea unor cunoștințe tehnice sau 
organizaționale noi, reducerea impactului 
activităților de pescuit asupra mediului, 
inclusiv îmbunătățirea tehnicilor de 
pescuit și a selectivității uneltelor de 
pescuit, sau utilizarea mai durabilă a 
resurselor marine vii și coexistența cu 
prădătorii protejați.

2. Activitățile finanțate în temeiul 
prezentului articol sunt inițiate de 
antreprenori individuali sau de 
organizații de producători și de asociațiile 
acestora.

3. Rezultatele activităților finanțate în 
temeiul prezentului articol sunt publicate 
de către statul membru.
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Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că unele fenomene negative care sunt observate în prezent în 
ecosistemul marin sunt cauzate cel mai probabil de interacțiunea dintre activitățile pescărești 
și mediul marin, este imperativ să se identifice rapid soluții care să reducă impactul negativ 
al activităților pescărești asupra ecosistemelor. Una dintre oportunitățile de a limita impactul 
negativ al activităților pescărești asupra ecosistemului marin poate să fie și identificarea 
posibilității de a utiliza echipamente și ustensile de pescuit ecologice.

Amendamentul 833
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Propunere de regulament
Titlul II – capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritatea 2: Contribuția la securitatea 
alimentară în Uniune prin intermediul 
unei acvaculturi și al unor piețe 
competitive și sustenabile

Prioritatea 2: Promovarea acvaculturii
sustenabile

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 834
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Titlul II – capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritatea 2: Contribuția la securitatea 
alimentară în Uniune prin intermediul 
unei acvaculturi și al unor piețe 
competitive și sustenabile

Prioritatea 2: Contribuția la securitatea 
alimentară în Uniune

Or. es
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Amendamentul 835
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Titlul II – capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritatea 2: Contribuția la securitatea 
alimentară în Uniune prin intermediul 
unei acvaculturi și al unor piețe 
competitive și sustenabile

Prioritatea 2: Contribuția la securitatea 
alimentară în Uniune

Or. es

Amendamentul 836
Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Titlul 2 – capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritatea 2: Contribuția la securitatea 
alimentară în Uniune prin intermediul unei 
acvaculturi și al unor piețe competitive și 
sustenabile

Prioritatea 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 837
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Titlul II – capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritatea 2: Contribuția la securitatea 
alimentară în Uniune prin intermediul unei 
acvaculturi și al unor piețe competitive și 
sustenabile

Prioritatea 2: Contribuția la securitatea 
alimentară în Uniune prin intermediul unor 
activități pescărești, al unei acvaculturi și 
al unor piețe competitive și sustenabile
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Amendamentul 838
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat

Acvacultură

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

2. Sprijinul menționat la alineatul (1) este 
în concordanță cu planurile strategice 
naționale multianuale pentru dezvoltarea 
acvaculturii menționate la articolul 34 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013.

3. Investițiile productive în acvacultură 
prevăzute la prezentul articol pot fi 
sprijinite doar prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune] și prin InvestEU, în 
conformitate cu articolul 10 din 
respectivul regulament.

_________________

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

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

Or. es

Amendamentul 839
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 23 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

23 Acvacultură 23 Acvacultura sustenabilă

Or. en

Amendamentul 840
John Flack, Stefan Eck, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1



AM\1167349RO.docx 89/175 PE629.604v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 841
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Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FEAMAP poate sprijini 
promovarea unei acvaculturi sustenabile, 
astfel cum se prevede la articolul 34 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013. De asemenea, poate 
sprijini acțiunile desfășurate de entitățile 
de gestionare a mărcilor de calitate 
(indicații geografice) prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind sistemele din domeniul calității 
produselor agricole și alimentare.
FEAMAP poate, de asemenea, să sprijine 
sănătatea și bunăstarea animalelor în 
acvacultură în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 2016/429 al 
Parlamentului European și al Consiliului32

și cu Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului33 .

_________________ _________________

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

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

33 Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 mai 2014 de stabilire a unor 
dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor 
privind lanțul alimentar, sănătatea și 
bunăstarea animalelor, precum și sănătatea 
plantelor și materialul de reproducere a 
plantelor, de modificare a Directivelor 
98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale 
Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 
178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 
396/2005 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a 

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

Parlamentului European și a Consiliului și 
a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 
76/894/CEE și 2009/470/CE ale 
Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, p. 1).

Or. es

Amendamentul 842
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FEAMAP poate sprijini 
promovarea unei acvaculturi sustenabile, 
astfel cum se prevede la articolul 34 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013. FEAMAP poate, de 
asemenea, să sprijine rezolvarea 
problemelor specifice care apar în cadrul 
sectorului din cauza speciilor exotice 
invazive, precum și sănătatea și bunăstarea 
animalelor în acvacultură în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. 2016/429 al 
Parlamentului European și al Consiliului32

și Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului33

_________________ _________________

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

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

33 Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 mai 2014 de stabilire a unor 
dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor 
privind lanțul alimentar, sănătatea și 
bunăstarea animalelor, precum și sănătatea 

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

plantelor și materialul de reproducere a 
plantelor, de modificare a Directivelor 
98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale 
Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 
178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 
396/2005 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 
76/894/CEE și 2009/470/CE ale 
Consiliului (OJ L 189, 27.6.2014, p. 1).

Or. nl

Justificare

În conformitate cu rezoluția Parlamentului European din 12 iunie 2018 privind Către un 
sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene: situația actuală și provocări viitoare  
(2017/2118(INI)), privind, printre altele, perforatorul de stridii.

Amendamentul 843
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FEAMAPA poate sprijini 
promovarea unei acvaculturi (în ape 
marine și în ape dulci) sustenabile, astfel 
cum se prevede la articolul 34 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și 
pentru creșterea producției acvicole. 
FEAMAPA poate, de asemenea, să sprijine 
sănătatea și bunăstarea animalelor în 
acvacultură în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/429 al 
Parlamentului European și al Consiliului32

și Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului33.

_________________ _________________

32 Regulamentul (UE) nr. 2016/429 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 martie 2016 privind bolile 
transmisibile ale animalelor și de 

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

modificare și de abrogare a anumitor acte 
din domeniul sănătății animalelor („Legea 
privind sănătatea animală”) (JO L 84, 
31.3.2016, p. 1).

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

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

Or. en

Justificare

Sectorul acvaculturii contribuie în mod semnificativ la asigurarea securității alimentare. 
Acest fapt ar trebui să fie recunoscut în mod corespunzător în regulament.

Amendamentul 844
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

acvacultură în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/429 al 
Parlamentului European și al Consiliului32

și Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului33.

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 845
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) FEAMAP poate sprijini 
promovarea unei acvaculturi sustenabile, 

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

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

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. de

Justificare

Investițiile în surse noi și mai productive ale capacității de pescuit sunt absolut necesare 
pentru promovarea acvaculturii.
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Amendamentul 846
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. (a) În vederea încurajării 
antreprenoriatului în domeniul 
acvaculturii, FEAMAP poate sprijini noii 
fermieri să înființeze întreprinderi în 
domeniul acvaculturii, în anumite 
condiții:

- noii fermieri au competențe și calificări 
profesionale adecvate și certificate pentru 
exercitarea activității,

- noii fermieri înființează pentru prima 
dată o microîntreprindere sau o 
întreprindere mică în calitate de persoană 
aflată la conducerea întreprinderii 
respective; și

- noii fermieri prezintă un plan de afaceri 
pentru dezvoltarea activităților lor în 
domeniul acvaculturii și se angajează să 
utilizeze tehnici de acvacultură ecologice.

(b) ajutorul menționat la litera (a) poate 
lua forma unor alocări forfetare acordate 
înainte de realizarea proiectului.

Or. fr

Justificare

Acvacultura se confruntă cu numeroase provocări, inclusiv cu reînnoirea generațiilor. Este 
important să se mențină atractivitatea sectorului și să se acorde sprijin noilor fermieri din 
domeniul acvaculturii care realizează proiecte ecologice.

Amendamentul 847
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3. Investițiile productive în 
acvacultură prevăzute la prezentul articol 
pot fi sprijinite doar prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor
dispoziții comune] și prin InvestEU, în 
conformitate cu articolul 10 din 
respectivul regulament.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 848
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Investițiile productive în 
acvacultură prevăzute la prezentul articol 
pot fi sprijinite doar prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune] și prin InvestEU, în 
conformitate cu articolul 10 din 
respectivul regulament.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 849
Sylvie Goddyn

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Investițiile productive în 
acvacultură prevăzute la prezentul articol 
pot fi sprijinite doar prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 

eliminat
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[Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune] și prin InvestEU, în 
conformitate cu articolul 10 din 
respectivul regulament.

Or. fr

Amendamentul 850
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Investițiile productive în 
acvacultură prevăzute la prezentul articol
pot fi sprijinite doar prin intermediul
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune] și prin InvestEU, în 
conformitate cu articolul 10 din 
respectivul regulament.

3. FEAMAP poate sprijini:

(a) investițiile productive în acvacultură;
(b) promovarea inovațiilor;
(c) promovarea capitalului uman și a 
participării la rețele;
(d) servicii de gestionare, de înlocuire și 
de consiliere pentru fermele de 
acvacultură;
(e) sporirea potențialului siturilor în care 
se practică acvacultura;
(f) încurajarea noilor fermieri din 
domeniul acvaculturii să practice 
acvacultura durabilă;
(g) conversia la sistemele de management 
de mediu și audit și la acvacultura 
ecologică;
(h) furnizarea de servicii în domeniul 
mediului;
(i) compensațiile pentru instituirea 
măsurilor în domeniul sănătății publice;
(j) promovarea măsurilor privind 
sănătatea și bunăstarea animalelor;
(k) protejarea veniturilor fermierilor din 
domeniul acvaculturii prin intermediul 
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instituirii unui sistem de asigurare a 
acestor fermieri.

Or. es

Justificare

Sprijinul destinat dezvoltării acvaculturii ar trebui să prevadă o serie de măsuri care să se 
bazeze pe un sprijin suficient pentru a putea pune în aplicare planurile strategice naționale 
multianuale pentru dezvoltarea acvaculturii menționate la articolul 34 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul 851
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Investițiile productive în 
acvacultură prevăzute la prezentul articol 
pot fi sprijinite doar prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] și prin InvestEU, în conformitate 
cu articolul 10 din respectivul regulament.

3. Investițiile productive în 
acvacultură prevăzute la prezentul articol 
pot fi sprijinite prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune], prin InvestEU și prin 
intermediul granturilor, preferabil 
acordate întreprinderilor mici și mijlocii, 
în conformitate cu articolul 10 din 
respectivul regulament.

Or. es

Justificare

Las empresas de escala familiar y mediana tienen grandes dificultades para poder acceder a 
financiación o instrumentos financieros de gran complicidad. La propia Unión Europea 
reconoce en escaso uso de grandes inversions en acuicultura de tipo industrial, por su 
elevado coste, con lo que deberia muliplicarse el Sistema de financiación con un reparto más 
equitativo a través de subvenciones que se dirijan preferentemente a la acuicultura extensiva, 
que es la que crea mayor empleo, repartido en las zonas costeras y multiplicador en las 
economías locales de las zonas marineras, asi como un efecto de cohesion económica y social 
mayor, como sucede por ejemplo con el cultivo del mejillón en Galicia, las cetáreas, 
marisqueo, etc.
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Amendamentul 852
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Investițiile productive în 
acvacultură prevăzute la prezentul articol 
pot fi sprijinite doar prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] și prin InvestEU, în conformitate 
cu articolul 10 din respectivul regulament.

3. Investițiile productive durabile în 
acvacultură prevăzute la prezentul articol 
pot fi sprijinite în special prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] și prin InvestEU, în conformitate 
cu articolul 10 din respectivul regulament, 
însă pot fi sprijinite și prin intermediul 
granturilor.

Or. en

Amendamentul 853
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Investițiile productive în 
acvacultură prevăzute la prezentul articol 
pot fi sprijinite doar prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] și prin InvestEU, în conformitate 
cu articolul 10 din respectivul regulament.

3. Investițiile productive în
acvacultură prevăzute la prezentul articol 
pot fi sprijinite prin intermediul 
granturilor și al instrumentelor financiare 
prevăzute la articolul 52 din Regulamentul 
(UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune] și prin InvestEU, în 
conformitate cu articolul 10 din respectivul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 854
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Investițiile productive în 
acvacultură prevăzute la prezentul articol 
pot fi sprijinite doar prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] și prin InvestEU, în conformitate 
cu articolul 10 din respectivul regulament.

3. Investițiile productive în 
acvacultură prevăzute la prezentul articol 
pot fi sprijinite prin intermediul unor 
granturi nerambursabile și al
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] și prin InvestEU, în conformitate 
cu articolul 10 din respectivul regulament.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește investițiile productive în acvacultură, trebuie să putem evidenția 
rambursarea granturilor nerambursabile. Eventuala pierdere a acestora poate face ca 
pescarii și producătorii din domeniul acvaculturii, organizați sub forma unor întreprinderi 
mici și mijlocii, care acoperă aproape în totalitate sectorul acvaculturii, să se regăsească în 
situație de faliment.

Amendamentul 855
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Investițiile productive în 
acvacultură prevăzute la prezentul articol 
pot fi sprijinite doar prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] și prin InvestEU, în conformitate 
cu articolul 10 din respectivul regulament.

(3) Investițiile productive în 
acvacultură prevăzute la prezentul articol 
pot fi sprijinite prin intermediul 
granturilor și al instrumentelor financiare 
prevăzute la articolul 52 din Regulamentul 
(UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune] și prin InvestEU, în 
conformitate cu articolul 10 din respectivul 
regulament.

Or. de

Amendamentul 856
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Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Investițiile productive în 
acvacultură prevăzute la prezentul articol 
pot fi sprijinite doar prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] și prin InvestEU, în conformitate 
cu articolul 10 din respectivul regulament.

3. Investițiile în acvacultură prevăzute 
la prezentul articol pot fi sprijinite prin 
intermediul granturilor și al
instrumentelor financiare prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] și prin InvestEU, în conformitate 
cu articolul 10 din respectivul regulament.

Or. en

Justificare

Sectorul acvaculturii cuprinde mii de întreprinderi familiale foarte mici, care nu au 
capacitatea de a pune în aplicare acțiuni esențiale pentru dezvoltarea acestui sector. 
Prezentul amendament permite sprijinirea oricărui tip de acțiuni colective de interes comun 
pentru dezvoltarea sectorului acvaculturii (fără a se limita la investițiile productive). În plus, 
nu ar trebui să se excludă sprijinul prin intermediul granturilor, deoarece micile 
întreprinderi nu pot avea acces cu ușurință la instrumente financiare.

Amendamentul 857
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Sprijinul menționat la alineatul (1) 
poate acoperi:

(a) acțiuni în vederea atingerii sau 
menținerii unei stări ecologice bune în 
mediul marin, astfel cum se prevede la 
articolul 1 alineatul (1) din Directiva 
2008/56/CE și a unei stări ecologice bune 
a corpului de apă de suprafață, astfel cum 
se prevede la articolul 4 din Directiva 
2000/60/CE;

(b) punerea în aplicare a unor măsuri de 
protecție spațială instituite în 
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conformitate cu articolul 13 alineatul (4) 
din Directiva 2008/56/CE;

(c) gestionarea, refacerea și monitorizarea 
zonelor Natura 2000, în conformitate cu 
cadrele de acțiune prioritară instituite în 
temeiul articolului 8 din Directiva 
92/43/CEE;

(d) protecția speciilor în temeiul Directivei 
92/43/CEE și al Directivei 2009/147/CE, 
în conformitate cu cadrele de acțiune 
prioritară instituite în temeiul 
articolului 8 din Directiva 92/43/CEE.

Or. en

Justificare

În vederea asigurării sustenabilității sectorului acvaculturii, ar trebui realizate investiții mai 
mari pentru a garanta reducerea la minimum a impactului acestui sector asupra mediului, 
astfel cum se prevede în Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”, în Directiva-cadru 
privind apa, în Directiva privind păsările și în Directiva privind habitatele. Mai mult, pentru 
a asigura imparțialitatea proiectelor de cercetare științifică, profiturile fermelor de 
acvacultură obținute în cadrul proiectelor științifice ar trebui deduse din cheltuieli.

Amendamentul 858
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se acordă prioritate sprijinirii 
acvaculturii extensive, cum ar fi pescuitul 
crustaceelor și al moluștelor și creșterea 
midiilor ca parte a sistemului de 
acvacultură extensivă sustenabilă, atât pe 
mare, cât și pe uscat, în cadrul 
activităților profesionale legate de acest 
tip de acvacultură, acordându-se o atenție 
specială femeilor (lucrătoare în domeniul 
pescuitului manual al crustaceelor și 
moluștelor, confecționere de plase de 
pescuit, lucrătoare din industria de 
prelucrare, vânzătoare etc.) printr-o 
politică de integrare a perspectivei de gen.
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Or. es

Justificare

În sectorul acvaculturii extensive, prezența femeilor este majoritară și constituie în multe 
cazuri un mod de reconciliere a vieții profesionale cu viața familială, de deținere a unei 
capacități economice și de profesionalizare.

Amendamentul 859
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Producătorii din domeniul 
acvaculturii în ape marine și în ape dulci 
oferă importante servicii ecosistemice de 
mediu, de conservare a naturii și de 
protejare a climei. Prin urmare, statele 
membre pot furniza sprijin din partea 
Uniunii pentru compensarea pierderilor 
de venit ale acestora ca urmare a 
eforturilor producătorilor din domeniul 
acvaculturii. Sprijinul poate fi acordat 
printr-o plată în funcție de zone (activități 
de ecologizare a apelor marine și a apelor 
dulci) sau prin intermediul unor subvenții 
bazate pe indicatori exacți și obiectivi.

Or. en

Justificare

Aș dori să subliniez că atât producătorii din domeniul acvaculturii în ape marine, cât și 
producătorii din acvacultura în ape dulci furnizează servicii ecologice și ecosistemice 
semnificative, care trebuie compensate printr-un sprijin corespunzător. Ca și în cazul 
fermierilor, cred că ar fi justificat să dispunem de plăți pentru practicile benefice pentru 
climă și mediu, în funcție de zone, pentru producătorii din domeniul acvaculturii: 
introducerea unor plăți pentru practicile benefice pentru climă și mediu pentru apele marine 
și apele dulci.

Amendamentul 860
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon
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Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

24 Comercializarea produselor 
pescărești și de acvacultură

24 CAPITOLUL IIIa (nou) 
Prioritatea 2a (nouă): Promovarea 
piețelor competitive și sustenabile în 
sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură și a sectoarelor de prelucrare 
care contribuie la securitatea alimentară 
a Uniunii Articolul 24 Comercializarea 
produselor pescărești și de acvacultură

Or. en

Justificare

Se adaugă o prioritate privind acvacultura, pentru mai multă claritate. Prin urmare, titlul 
acestei priorități trebuie să fie adaptat.

Amendamentul 861
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comercializarea produselor pescărești și de 
acvacultură

Comercializarea produselor pescărești

Or. es

Amendamentul 862
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP poate sprijini acțiuni care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
organizării comune a piețelor în sectorul 
produselor pescărești și de acvacultură, 

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

articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013 și menționată în 
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013. El 
poate să sprijine și acțiuni de promovare a 
comercializării, a calității și a valorii 
adăugate a produselor pescărești și de 
acvacultură.

Or. en

Justificare

Articolul 24 citează Regulamentul privind PCSP, care face referire la Regulamentul (UE) 
nr. 1379/2013, care impune obligații specifice organizațiilor de producători recunoscute, și 
anume o pregătire obligatorie a planurilor de producție și de comercializare. Dispoziția 
respectivă trebuie să indice o propunere specifică pentru sprijin, nu una presupusă.

Amendamentul 863
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

FEAMAP poate sprijini acțiuni care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
organizării comune a piețelor în sectorul 
produselor pescărești, prevăzută la 
articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013 și menționată în 
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013. El 
poate să sprijine și acțiuni de promovare a 
comercializării, a calității și a valorii 
adăugate a produselor pescărești 
încurajând vânzarea directă a produselor 
provenite din pescuitul la scară mică și 
crearea de denumiri de origine și de 
indicații geografice protejate în zonele 
costiere din rețeaua Natura 2000 cu clasa 
A de calitate a apei, pentru resurse 
specifice, cum ar fi, printre altele, algele, 
lipitorile, aricii sau moluștele bivalve.

Or. es
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Amendamentul 864
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

FEAMAP poate sprijini acțiuni care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
organizării comune a piețelor în sectorul 
produselor pescărești și de acvacultură, 
prevăzută la articolul 35 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013 și menționată în 
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013. El 
poate să sprijine și acțiuni de promovare a 
comercializării, a calității și a valorii 
adăugate a produselor pescărești și de 
acvacultură. De asemenea, poate sprijini 
acțiunile desfășurate de entitățile de 
gestionare a mărcilor de calitate (indicații 
geografice) prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
sistemele din domeniul calității 
produselor agricole și alimentare.

Or. es

Justificare

Consolidarea indicațiilor geografice de calitate ar trebui să fie sprijinită pentru a îndeplini 
obiectivul de a ajuta producătorii și consumatorii prin produse de calitate diferențiată și prin 
garantarea trasabilității și a informațiilor exacte privind aceste produse.

Amendamentul 865
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP poate sprijini acțiuni care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
organizării comune a piețelor în sectorul 
produselor pescărești și de acvacultură, 
prevăzută la articolul 35 din Regulamentul 

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

(UE) nr. 1380/2013 și menționată în 
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013. El 
poate să sprijine și acțiuni de promovare a 
comercializării, a calității și a valorii 
adăugate a produselor pescărești și de 
acvacultură, precum și promovarea 
acestora pe piața internă a UE și în țările 
terțe.

Or. en

Justificare

Promovarea produselor joacă un rol deosebit de important în ceea ce privește promovarea 
obiectivului de creștere semnificativă a consumului de pește la nivelul UE.

Amendamentul 866
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Îmbunătățirea comercializării și generarea de valoare adăugată în lanțul de comercializare 
necesită investiții materiale care trebuie, de asemenea, să fie sprijinite de FEAMAP.

Amendamentul 867
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley
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Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 868
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat pe organizație de 
producători anual în temeiul prezentului 
articol nu depășește 3 % din valoarea 
medie anuală a producției introduse pe 
piață de această organizație de 
producători pe parcursul celor trei ani 
calendaristici precedenți sau a producției 
introduse pe piață de către membrii 
acestei organizații pe parcursul aceleiași 
perioade. În ceea ce privește organizațiile 
de producători nou recunoscute, acest 
sprijin nu depășește 3 % din valoarea 
medie anuală a producției introduse pe 
piață de membrii acestei organizații pe 
parcursul celor trei ani calendaristici 
precedenți.

Or. en
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Amendamentul 869
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat pe organizație de 
producători anual în temeiul prezentului 
articol nu depășește 3 % din valoarea 
medie anuală a producției introduse pe 
piață de această organizație de 
producători sau de membrii săi pe 
parcursul celor trei ani calendaristici 
precedenți. În ceea ce privește 
organizațiile de producători nou 
recunoscute, acest sprijin nu depășește 3 
% din valoarea medie anuală a producției 
introduse pe piață de membrii acestei 
organizații pe parcursul celor trei ani 
calendaristici precedenți.

Or. en

Justificare

Această dispoziție este inclusă în actualul Regulament privind FEPAM (articolul 66). Este 
important să se mențină norme comune pentru punerea sa în aplicare, pentru a se evita 
denaturarea concurenței între statele membre.

Amendamentul 870
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prelucrarea produselor pescărești și de 
acvacultură

Prelucrarea și depozitarea produselor 
pescărești și de acvacultură

Or. es
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Amendamentul 871
John Flack, Stefan Eck

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini investițiile 
în prelucrarea și comercializarea 
produselor pescărești și de acvacultură. 
Acest sprijin contribuie la realizarea 
obiectivelor organizării comune a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de
acvacultură, prevăzută la articolul 35 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și 
menționată în Regulamentul (UE) 
nr. 1379/2013.

1. FEAMAP poate sprijini investițiile 
în prelucrarea și comercializarea 
produselor pescărești și de acvacultură. 
Acest sprijin contribuie la realizarea 
obiectivelor organizării comune a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, prevăzută la articolul 35 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și 
menționată în Regulamentul (UE) 
nr. 1379/2013. Obiectivele și măsurile la
care se face referire la articolul 8 cu 
privire la operatorii și organizațiile de 
producători din domeniul acvaculturii pot 
fi asumate și de operatorii din sectorul 
prelucrării în cadrul FEAMAP.

Or. en

Justificare

Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 indică bunăstarea animală ca fiind un aspect de 
sustenabilitate, pe care organizațiile de producători din domeniul acvaculturii pot dori să îl 
urmărească. În funcție de specie, adoptarea unei tehnologii umane de sacrificare va fi adesea 
pusă în aplicare în unitatea de prelucrare și trebuie să fie clar că aceasta este eligibilă pentru 
finanțare.

Amendamentul 872
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini investițiile 
în prelucrarea produselor pescărești și de 
acvacultură. Acest sprijin contribuie la 
realizarea obiectivelor organizării comune 
a piețelor în sectorul produselor pescărești 
și de acvacultură, prevăzută la articolul 35 

1. FEAMAP poate sprijini investițiile 
în prelucrarea produselor pescărești. Acest 
sprijin contribuie la realizarea obiectivelor 
organizării comune a piețelor în sectorul 
produselor pescărești și de acvacultură, 
prevăzută la articolul 35 din Regulamentul 
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din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și 
menționată în Regulamentul (UE) 
nr. 1379/2013.

(UE) nr. 1380/2013 și menționată în 
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

Or. es

Amendamentul 873
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini investițiile 
în prelucrarea și comercializarea 
produselor pescărești și de acvacultură. 
Acest sprijin contribuie la realizarea 
obiectivelor organizării comune a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, prevăzută la articolul 35 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și 
menționată în Regulamentul (UE) 
nr. 1379/2013.

1. FEAMAPA poate sprijini 
investițiile în prelucrarea și 
comercializarea produselor pescărești și de 
acvacultură. Acest sprijin contribuie la 
realizarea obiectivelor organizării comune 
a piețelor în sectorul produselor pescărești 
și de acvacultură, prevăzută la articolul 35 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și 
menționată în Regulamentul (UE) 
nr. 1379/2013.

Or. en

Amendamentul 874
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini investițiile 
în prelucrarea produselor pescărești și de 
acvacultură. Acest sprijin contribuie la 
realizarea obiectivelor organizării comune 
a piețelor în sectorul produselor pescărești 
și de acvacultură, prevăzută la articolul 35 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și 
menționată în Regulamentul (UE) 
nr. 1379/2013.

1. FEAMAP poate sprijini investițiile 
în prelucrarea și depozitarea produselor 
pescărești și de acvacultură. Acest sprijin 
contribuie la realizarea obiectivelor 
organizării comune a piețelor în sectorul 
produselor pescărești și de acvacultură, 
prevăzută la articolul 35 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013 și menționată în 
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.
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Or. es

Amendamentul 875
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se ia în considerare tratamentul 
diferențiat dintre acvacultura extensivă 
sustenabilă și acvacultura intensivă 
industrială. Acvacultura extensivă 
sustenabilă se caracterizează prin 
sustenabilitatea sa, astfel cum se 
demonstrează în rapoartele științifice ale 
Uniunii Europene.

Or. es

Amendamentul 876
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Acest sprijin prevede, de 
asemenea, utilizarea speciilor care, în 
acest moment, nu au valoare comercială, 
din punct de vedere alimentar sau nu au 
alte utilizări.

Or. pt

Amendamentul 877
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pt

Amendamentul 878
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. FEAMAP poate oferi ajutor 
destinat investițiilor în activități de 
prelucrare a produselor pescărești și de 
acvacultură care:
(a) contribuie la economisirea energiei 
sau la reducerea impactului asupra 
mediului, inclusiv în ceea ce privește 
gestionarea deșeurilor;
(b) îmbunătățesc siguranța, igiena, 
sănătatea și condițiile de muncă;
(c) sprijină prelucrarea capturilor de pește 
comercial care nu poate fi destinat 
consumului uman;
(d) vizează prelucrarea subproduselor 
care rezultă din activitățile de prelucrare 
principale;
(e) vizează prelucrarea produselor 
obținute din acvacultura ecologică, în 
conformitate cu articolele 6 și 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007;
(f) îmbunătățesc producția, procesele, 
sistemele de gestionare și organizare.

Or. es
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Justificare

Cele mai multe întreprinderi care au ca obiect de activitate prelucrarea produselor pescărești 
și de acvacultură sunt întreprinderi mici și mijlocii, care, din cauza dimensiunii lor reduse, 
au o capacitate redusă de negociere cu sectorul financiar și de aceea sunt eficiente ajutoarele 
acordate prin intermediul instrumentelor financiare. Prin urmare, se consideră necesară 
posibilitatea de a sprijini acest sector prin intermediul ajutoarelor directe.

Amendamentul 879
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 880
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 881
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În ceea ce privește investițiile în prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, trebuie 
menținute granturile nerambursabile. Eventuala pierdere a acestora ar pune unitățile de 
prelucrare într-o poziție dificilă și ar reduce construirea și punerea în funcțiune a unor noi 
unități, ceea ce nu ar fi conform cu obiectivul UE de comercializare a unui procent cât mai 
mare de produse prelucrate.

Amendamentul 882
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 883
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 884
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Dezvoltarea unităților de 
prelucrare a produselor pescărești și de 
acvacultură poate fi sprijinită de statele 
membre prin implicarea altor resurse din 
fonduri structurale.

Or. en

Amendamentul 885
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 25 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a

Ajutorul pentru depozitare în lunile reci

1. FEAMAP poate sprijini compensarea 
pentru organizațiile de producători din 
domeniul acvaculturii și pentru asociațiile 
de organizații de producători din 
domeniul acvaculturii recunoscute, care 
depozitează produse vii de acvacultură 
pentru lunile reci din an și pe durata 
acestora, ce urmează să fie introduse pe 
piață pentru consumul uman pe parcursul 
acelor luni în următoarele condiții:

(a) cuantumul ajutorului pentru 
depozitare nu depășește suma costurilor 
tehnice și financiare ale acțiunilor 
necesare pentru depozitarea produselor în 
cauză;

(b) cantitățile eligibile pentru ajutorul 
pentru depozitare nu depășesc 30 % din 
cantitățile anuale ale produselor în cauză 
scoase la vânzare de organizația de 
producători din domeniul acvaculturii
sau, respectiv, de asociația de organizații 
de producători din domeniul acvaculturii;

(c) sprijinul financiar anual nu depășește 
15 % din valoarea medie anuală a 
producției introduse pe piață de membrii 
organizației de producători în perioada 
2016-2018. În sensul prezentei litere, în 
cazul în care un membru al organizației 
de producători nu a introdus pe piață 
nicio producție în perioada 2016–2018, se 
ia în considerare valoarea medie anuală a 
producției introduse pe piață în primii trei 
ani de producție ai membrului respectiv.

2. Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă numai după ce produsele sunt 
eliberate pentru consum uman.

3. Statele membre fixează suma costurilor 
tehnice și financiare aplicabile pe 
teritoriile lor, după cum urmează:

(a) costurile tehnice se calculează anual 
pe baza costurilor directe legate de 
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acțiunile necesare pentru depozitarea 
produselor vii în cauză, pe durata lunilor 
reci din an;

(b) costurile financiare se calculează 
anual pe baza ratei dobânzii stabilite 
anual în fiecare stat membru; aceste 
costuri tehnice și financiare sunt puse la 
dispoziția publicului.

4. Statele membre efectuează controale 
pentru a se asigura că produsele care 
beneficiază de ajutorul pentru depozitare 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol. În scopul acestor 
controale, beneficiarii ajutorului pentru 
depozitare țin o contabilitate a stocurilor 
pentru fiecare categorie de produse de 
acvacultură care sunt depozitate pe 
parcursul lunilor reci și a cantităților 
introduse pe piață pentru consumul 
uman.

Or. en

Amendamentul 886
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 25 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25b

Compensația financiară pentru pierderile 
din acvacultură

1. Pe baza rezultatelor și recomandărilor 
la care se face referire la articolul 25b 
alineatul (1), FEAMAP ar trebui să 
includă o compensație financiară pentru 
sectorul acvaculturii, care să nu 
depășească 60 % din pierderile totale 
anuale ale fiecărei ferme de acvacultură.

2. Compensația financiară se calculează 
pe baza prețului mediu anual de pe piață 
al speciei de pește pentru care se acordă 
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compensația.

3. Compensația financiară se acordă 
anual, pe baza rezultatelor anuale ale 
datelor colectate în conformitate cu 
articolul 25b din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 887
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Titlul II – capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prioritatea 3: Facilitarea condițiilor 
favorabile unei economii albastre 
sustenabile, care să stimuleze un mediu 
marin sănătos și prosperitatea
comunităților costiere

Or. es

Justificare

Economia albastră sustenabilă presupune ca activitățile economice, sociale și din domeniul 
mediului să facă parte integrantă din ecosistemul marin și, de aceea, este necesară 
menținerea unui echilibru pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării 
comunităților locale costiere, protejând ecosistemele marine. O economie albastră 
sustenabilă va crea o valoare economică a mediului marin numai dacă va putea să 
îndeplinească obiectivul de conservare și protejare a resurselor și a ecosistemelor marine.

Amendamentul 888
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Titlul II – capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prioritatea 3: Stimularea prosperității 
comunităților costiere
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Or. es

Amendamentul 889
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Titlul II –capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

După părerea mea, trebuie sprijinite comunitățile de pe malul mării sau de lângă râuri.

Amendamentul 890
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Titlul II –capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 891
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Titlul II –capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Prioritatea 3: Facilitarea dezvoltării unei 
economii albastre sustenabile și stimularea 
prosperității comunităților costiere

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

Or. en

Amendamentul 892
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini dezvoltarea 
durabilă a economiilor și a comunităților 
locale printr-o dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității, prevăzută la 
articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune].

1. FEAMAP poate sprijini condițiile 
favorabile necesare unei economii 
albastre sustenabile și bunăstării
comunităților locale printr-o dezvoltare 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității, prevăzută la articolul 25 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune].

Or. es

Justificare

Economia albastră sustenabilă presupune ca activitățile economice, sociale și din domeniul 
mediului să facă parte integrantă din ecosistemul marin și, de aceea, este necesară 
menținerea unui echilibru pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării 
comunităților locale costiere, protejând ecosistemele marine. O economie albastră 
sustenabilă va crea o valoare economică a mediului marin numai dacă va putea să 
îndeplinească obiectivul de conservare și protejare a resurselor și a ecosistemelor marine.

Amendamentul 893
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini 
dezvoltarea durabilă a economiilor și a 
comunităților locale printr-o dezvoltare 

1. FEAMAPA poate sprijini 
dezvoltarea durabilă a economiilor și a 
comunităților locale printr-o dezvoltare 
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locală plasată sub responsabilitatea 
comunității, prevăzută la articolul 25 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune].

locală plasată sub responsabilitatea 
comunității, prevăzută la articolul 25 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune].

Or. en

Amendamentul 894
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul sprijinului acordat de 
FEAMAP, strategiile de dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității, 
menționate la articolul 26 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune], 
garantează 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.

2. În sensul sprijinului acordat de 
FEAMAP, strategiile de dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității, 
menționate la articolul 26 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune], 
garantează că comunitățile locale 
exploatează mai bine posibilitățile de 
dezvoltare ale zonelor de pescuit, în 
general, și beneficiază mai mult de 
oportunitățile oferite de economia albastră 
sustenabilă, valorificând și consolidând 
resursele de mediu, culturale, sociale și 
umane.

Or. es

Justificare

Pe lângă oportunitățile de exploatare oferite de activitățile desfășurate în cadrul economiei 
albastre, strategiile de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității trebuie să 
încurajeze crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității vieții, pornind de la 
posibilitățile de dezvoltare ale zonei de pescuit.

Amendamentul 895
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2



PE629.604v01-00 124/175 AM\1167349RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul sprijinului acordat de 
FEAMAP, strategiile de dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității, 
menționate la articolul 26 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune], 
garantează 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.

2. În sensul sprijinului acordat de 
FEAMAP, strategiile de dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității, 
menționate la articolul 26 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune], 
garantează că comunitățile locale 
exploatează mai bine și beneficiază de 
activitatea de pescuit la scară mică, 
consolidând resursele de mediu, culturale, 
sociale și umane și promovând 
sensibilizarea și punerea în valoare a 
produselor pescărești în comunitățile 
respective.

Or. es

Amendamentul 896
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul sprijinului acordat de 
FEAMAP, strategiile de dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității, 
menționate la articolul 26 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune], 
garantează 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.

2. În sensul sprijinului acordat de 
FEAMAP, strategiile de dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității, 
menționate la articolul 26 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune], 
garantează că comunitățile locale 
exploatează mai bine și beneficiază mai 
mult de oportunitățile oferite de o 
economie albastră sustenabilă în limite 
ecologice, valorificând și consolidând 
resursele de mediu, culturale, sociale și 
umane.

Or. en

Amendamentul 897
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul sprijinului acordat de 
FEAMAP, strategiile de dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității, 
menționate la articolul 26 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune], 
garantează 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.

2. În sensul sprijinului acordat de 
FEAMAP, strategiile de dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității, 
menționate la articolul 26 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune], 
garantează 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.

Or. en

Amendamentul 898
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul sprijinului acordat de 
FEAMAP, strategiile de dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității, 
menționate la articolul 26 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune], 
garantează 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.

2. În sensul sprijinului acordat de 
FEAMAPA, strategiile de dezvoltare 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității, menționate la articolul 26 din 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune], 
garantează 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.

Or. en
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Amendamentul 899
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Strategiile sunt coerente cu 
oportunitățile și nevoile identificate în 
zona relevantă și cu prioritățile Uniunii 
prevăzute la articolul 4. Strategiile pot 
varia de la cele axate pe activitățile 
pescărești la strategiile mai ample, menite 
să diversifice zonele de pescuit. Strategiile 
depășesc simpla însumare a operațiunilor 
sau juxtapunerea măsurilor sectoriale.

Or. en

Justificare

Pot exista diverse strategii. Strategiile au un domeniu de aplicare mai larg în comparație cu 
un simplu set de operațiuni sau o combinație de măsuri sectoriale. Adăugarea acestei 
dispoziții va permite dezvoltarea și punerea în aplicare a unor structuri de date logice
cofinanțate doar de FEAMAP, pe lângă cele finanțate de mai multe fonduri, după caz. În 
cazul Priorității 3, nu poate exista o flexibilitate a măsurilor ca urmare a modificărilor 
introduse în proiectul de regulament privind dispozițiile comune. Continuarea acestui proces 
în Regulamentul privind FEAMAP va permite evoluția acestuia în direcția adecvată.

Amendamentul 900
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prin derogare de la articolul 13 
litera (h), în regiunile ultraperiferice 
franceze, ajutorul menționat la alineatul 
(1) poate fi acordat pentru construirea de 
noi porturi, noi puncte de debarcare sau 
noi hale de licitații doar dacă 
infrastructura contribuie la realizarea 
unor activități de pescuit sustenabile și 
selective.
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Or. en

Amendamentul 901
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru a permite dezvoltarea unei 
economii albastre sustenabile și pentru a 
valorifica zonele de litoral, acțiunile 
întreprinse în acest domeniu trebuie să fie 
în concordanță cu strategiile de dezvoltare 
regională.

Or. fr

Amendamentul 902
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre pun în aplicare 
sistemul de gestionare în comun pentru a 
garanta îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute în prezentul regulament, luând 
în considerare realitățile locale în 
domeniul pescuitului.

Or. es

Amendamentul 903
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2a. Acțiunile întreprinse în domeniul 
economiei albastre sustenabile și 
valorificarea acesteia în zonele de litoral 
trebuie să fie în concordanță cu strategia 
dezvoltată la nivel regional.

Or. fr

Amendamentul 904
Czesław Hoc

Propunere de regulament
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a

Sprijin din partea FEAMAP pentru 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității

1. Următoarele operațiuni sunt eligibile 
pentru sprijinul acordat în temeiul 
articolului 26 în conformitate cu 
articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune]:

(a) sprijinul pregătitor;

(b) punerea în aplicare a strategiilor de 
dezvoltare locală plasate sub 
responsabilitatea comunității;

(c) activitățile de cooperare;

(d) costurile de funcționare și de animare.

2. Grupurile de acțiune locală în 
domeniul pescuitului pot solicita plata 
unui avans din partea autorității de 
management dacă programul operațional 
prevede o astfel de posibilitate. 
Cuantumul avansurilor nu depășește 
50 % din sprijinul public legat de costurile 
de funcționare și de animare.

Or. en



AM\1167349RO.docx 129/175 PE629.604v01-00

RO

Justificare

Adăugarea dispoziției va elimina îndoielile cu privire la entitatea care pune în aplicare 
strategiile cofinanțate din FEAMAP. Dispozițiile sunt necesare, de asemenea, pentru a 
asigura reprezentativitatea adecvată a sectorului.

Amendamentul 905
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 27 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

27 Cunoașterea mediului marin 27 Cunoașterea mediului marin și de 
apă dulce

Or. en

Justificare

Este necesar să se lărgească colectarea de date și la apele dulci.

Amendamentul 906
João Ferreira, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. FEAMAP poate sprijini cercetarea 
mediului marin și a fundului mării, 
cartografierea fundului mării, precum și 
caracterizarea oceanelor și a fundului 
mării.
2. De asemenea, FEAMAP poate sprijini
colectarea, gestionarea și utilizarea datelor 
în vederea îmbunătățirii cunoștințelor 
privind starea mediului marin, în vederea:

Or. fr

Amendamentul 907
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Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

FEAMAP poate sprijini colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor în vederea 
îmbunătățirii cunoștințelor privind starea 
mediului marin, activitățile de pescuit 
recreativ și sectorul pescuitului recreativ,
în vederea:

Or. en

Amendamentul 908
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 909
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

FEAMAPA poate sprijini colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor în vederea 
îmbunătățirii cunoștințelor privind starea 
mediului marin și a apelor dulci, în 
vederea:
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Or. en

Justificare

Este necesar să se lărgească colectarea de date și la apele dulci.

Amendamentul 910
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) îndeplinirii cerințelor privind 
colectarea de date în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 665/2008 al 
Comisiei, al Deciziei 2010/93/UE a 
Comisiei, al Deciziei de punere în aplicare 
2016/1251 a Comisiei și al 
Regulamentului (UE) 2017/1004 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului;

Or. en

Amendamentul 911
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) îndeplinirii cerințelor privind 
colectarea de date în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1380/2013;

Or. en

Amendamentul 912
Norbert Erdős

Propunere de regulament
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Articolul 27 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) îmbunătățirii calității datelor și a 
schimburilor prin intermediul rețelei 
europene de observare și date privind 
mediul marin (EMODnet).

(c) îmbunătățirii calității datelor și a 
schimburilor prin intermediul rețelei 
europene de observare și date privind 
mediul marin (EMODnet), precum și în 
alte rețele de date care se referă la apele 
dulci.

Or. en

Justificare

Este necesar să se lărgească colectarea de date și la apele dulci.

Amendamentul 913
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) creșterii volumului de date fiabile 
disponibile referitoare la capturile din 
pescuitul recreativ.

Or. en

Amendamentul 914
Maurice Ponga, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Alain Cadec, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar

Propunere de regulament
Titlul 3 – capitolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul II Capitolul Va nou „Regiunile 
ultraperiferice”

Articolul 29a Resursele bugetare în 
cadrul gestiunii partajate
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1. Pentru operațiunile situate în regiunile 
ultraperiferice, fiecare stat membru vizat 
atribuie, în limitele sprijinului său 
financiar acordat de Uniune stabilit în 
conformitate cu anexa V, cel puțin:

(a) 114 000 000 EUR pentru Insulele 
Azore și Madeira;

(b) 91 700 000 EUR pentru Insulele 
Canare;

(c) 146 500 000 EUR pentru Guadelupa, 
Guyana Franceză, Martinica, Mayotte, 
Réunion și Saint-Martin.

2. Fiecare stat membru stabilește partea 
din pachetele financiare prevăzute la 
alineatul (1) care este destinată 
compensării menționate la articolul 29d.

3. Prin derogare de la articolul 9 alineatul 
(8) din prezentul regulament și de la 
articolul 19 alineatul (2) din 
Regulamentul de procedură (UE) .../... 
[Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune], și pentru a ține seama 
de evoluția condițiilor, statele membre pot 
ajusta anual lista produselor pescărești 
eligibile și cantitățile aferente, precum și 
nivelul compensației menționate la 
articolul 29d, cu condiția ca sumele 
menționate la alineatele (1) și (2) ale 
prezentului articol să fie respectate. 
Ajustările sunt posibile numai în măsura 
în care completează planurile de 
compensare ale unei alte regiuni a 
aceluiași stat membru. Statul membru 
informează Comisia în avans cu privire la 
aceste ajustări.

Articolul 29b Planul de acțiune

Statele membre în cauză pregătesc în 
cadrul programului lor un plan de 
acțiune pentru fiecare dintre regiunile lor 
ultraperiferice, prin care stabilesc:

(a) o strategie pentru exploatarea 
sustenabilă a resurselor piscicole și 
dezvoltarea sectoarelor economiei albastre 
sustenabile;
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(b) o descriere a principalelor acțiuni 
preconizate și a mijloacelor financiare 
corespunzătoare, inclusiv:

(i) sprijinul structural pentru sectorul 
pescăresc și al acvaculturii, în 
conformitate cu titlul II;

(ii) compensația pentru costurile 
suplimentare menționate la articolul 29d, 
inclusiv cuantumul costurilor 
suplimentare calculate de statul membru 
în cauză și sumele estimate la care se 
ridică ajutorul sub formă de compensare;

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

Articolul 29c Reînnoirea flotelor de 
pescuit costier mic și măsurile conexe

1. Fără a se aduce atingere articolul 16, 
FEAMAP poate sprijini în regiunile 
ultraperiferice:

(a) reînnoirea flotelor de pescuit costier 
mic care își debarcă toate capturile în 
porturi din regiunile ultraperiferice, astfel 
încât să se îmbunătățească siguranța 
umană, să se respecte standardele de 
igienă ale Uniunii, să se combată 
pescuitul INN și să se asigure o mai mare 
eficiență ecologică; reînnoirea flotei de 
pescuit rămâne în limitele plafoanelor 
pentru capacitatea maximă autorizată, 
este limitată la înlocuirea unei nave vechi 
cu una nouă și permite pescuitul 
sustenabil și atingerea obiectivului 
privind producția maximă durabilă 
(MSY);

(b) renovarea parțială a punții structurale 
din lemn a unei nave de pescuit cu o 
vechime mai mare de 40 de ani, atunci 
când acest lucru este necesar din motive 
legate de îmbunătățirea siguranței 
maritime, în conformitate cu criterii 
tehnice obiective ale arhitecturii navale;

(c) înființarea și modernizarea șantierelor 
navale și a atelierelor de reparații și de 
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construcții navale situate în porturile de 
pescuit din regiunile ultraperiferice și a 
căror activitate principală este 
direcționată către flota de pescuit costier 
mic;

(d) studiul stabilității unei nave de pescuit 
costier mic veche de peste 40 ani, în 
conformitate cu criteriile tehnice recente 
ale arhitecturii navale care sunt aplicabile 
construcției de noi nave de pescuit;

(e) studiul privind orientările tehnice 
pentru proiectarea căștilor sau a 
echipamentelor de propulsie, având în 
vedere diferitele tipuri de nave de pescuit 
costier mic cu baza în porturile din 
regiunile ultraperiferice, care ajută 
proiectanții să optimizeze proiectarea și 
promovarea construcțiilor noi și a 
echipamentelor de propulsie, să 
îmbunătățească siguranța echipajului, să 
reducă emisiile poluante sau emisiile de 
gaze cu efect de seră și să îmbunătățească 
eficiența energetică a navelor de pescuit 
costier mic.

Articolul 29d Compensarea costurilor 
suplimentare

1. FEAMAP poate sprijini sistemul de 
compensare a costurilor suplimentare 
suportate de beneficiarii implicați în 
pescuitul, creșterea, prelucrarea și 
comercializarea anumitor produse 
pescărești și de acvacultură care provin 
din regiunile ultraperiferice.

2. Fiecare stat membru vizat stabilește, în 
conformitate cu criteriile stabilite la 
alineatul (7), pentru regiunile menționate 
la alineatul (1), lista produselor pescărești 
și de acvacultură, precum și cantitățile din 
produsele respective eligibile pentru 
compensații.

3. La momentul stabilirii listei și a 
cantităților menționate la alineatul (2), 
statele membre iau în calcul toți factorii 
relevanți, în special necesitatea de a 
asigura compatibilitatea compensațiilor 
cu normele PCSP.
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4. Nu se acordă compensații pentru 
produsele pescărești și de acvacultură:

(a) capturate de nave ale unor țări terțe, 
cu excepția navelor de pescuit care 
arborează pavilionul Venezuelei și 
operează în apele Uniunii, în 
conformitate cu Decizia (UE) 2015/1565 a 
Consiliului;

(b) capturate de nave de pescuit ale 
Uniunii care nu sunt înregistrate într-un 
port din una dintre regiunile menționate 
la alineatul (1);

(c) importate din țările terțe.

5. Alineatul (4) litera (b) nu se aplică dacă 
capacitatea existentă a industriei de 
prelucrare din regiunea ultraperiferică în 
cauză depășește cantitatea materialului 
brut furnizat.

6. Compensațiile plătite beneficiarilor 
care desfășoară activitățile menționate la 
alineatul (1) în regiunile ultraperiferice 
sau care dețin o navă înregistrată într-un 
port din aceste regiuni țin seama, pentru a 
evita supracompensarea, de:

(a) costurile suplimentare generate de 
dezavantajele specifice ale regiunilor în 
cauză, pentru fiecare produs sau 
categorie de produse pescărești sau de 
acvacultură; și

(b) orice alt tip de intervenție publică ce 
afectează nivelul costurilor suplimentare.

7. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
52 prin care se stabilesc criteriile pentru 
calcularea costurilor suplimentare 
generate de dezavantajele specifice ale 
regiunilor în cauză.

Articolul 29e Ajutorul de stat

1. Pentru produsele pescărești și de 
acvacultură prevăzute în lista din anexa I 
la TFUE, cărora li se aplică articolele 
107, 108 și 109 din tratatul menționat, 
Comisia poate autoriza, în conformitate 
cu articolul 108 din TFUE, ajutoare 
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pentru funcționare în regiunile 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din TFUE, în sectorul producției, al 
prelucrării și al comercializării 
produselor pescărești și de acvacultură, în 
vederea diminuării constrângerilor 
specifice acestor regiuni ca urmare a 
izolării, a insularității și a caracterului lor 
ultraperiferic.

2. Statele membre pot acorda finanțări 
suplimentare pentru punerea în aplicare a 
planurilor de compensare menționate la 
articolul 29d. În aceste cazuri, statele 
membre notifică ajutorul de stat Comisiei, 
care îl poate aproba, în conformitate cu 
prezentul regulament, în cadrul 
planurilor menționate. Ajutorul de stat 
notificat astfel este considerat a fi 
notificat în sensul articolului 108 
alineatul (3) prima teză din TFUE.

Articolul 29f Reexaminarea – POSEI

Comisia prezintă un raport privind 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
prezentului capitol înainte de sfârșitul 
anului 2023 și, dacă este necesar, prezintă 
propuneri corespunzătoare. Comisia 
evaluează posibilitatea de a crea, în ceea 
ce privește aspectele maritime și 
pescărești, un Program de opțiuni 
specifice pentru zonele îndepărtate și 
insulare (POSEI).

Or. fr

Amendamentul 915
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat

Supravegherea maritimă
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1. FEAMAP poate sprijini acțiuni care să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
mediului comun pentru schimbul de 
informații.

2. Prin derogare de la articolul 2, sprijinul 
menționat la alineatul (1) din prezentul 
articol poate fi acordat și pentru 
operațiuni desfășurate în afara 
teritoriului Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 916
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini acțiuni 
care să contribuie la realizarea obiectivelor 
mediului comun pentru schimbul de 
informații.

1. FEAMAPA poate sprijini acțiuni 
care să contribuie la realizarea obiectivelor 
mediului comun pentru schimbul de 
informații.

Or. en

Amendamentul 917
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În conformitate cu obiectivul de a 
asigura mări și oceane protejate, sigure, 
curate și gestionate într-o manieră 
sustenabilă, FEAMAP contribuie la 
îndeplinirea obiectivului de dezvoltare 
durabilă nr. 14 al Agendei 2030 a 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare durabilă.

Or. es
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Amendamentul 918
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat

Cooperarea în materie de pază de coastă

1. FEAMAP poate sprijini acțiuni 
efectuate de autoritățile naționale, care 
contribuie la cooperarea europeană cu 
privire la funcțiile de pază de coastă 
menționate la articolul 53 din 
Regulamentul (UE) 2016/1624 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului35, la articolul 2b din 
Regulamentul (UE) 2016/1625 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului36 și la articolul 7a din 
Regulamentul (UE) 2016/1626 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului37.

2. Sprijinul pentru acțiunile menționate la 
alineatul (1) poate să contribuie, de 
asemenea, la dezvoltarea și punerea în 
aplicare a unui sistem al Uniunii de 
control privind sectorul pescăresc în 
condițiile stabilite la articolul 19.

3. Prin derogare de la articolul 2, sprijinul 
menționat la alineatul (1) poate fi acordat 
și pentru operațiuni desfășurate în afara 
teritoriului Uniunii.

_________________

35 Regulamentul (UE) 2016/1624 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 septembrie 2016 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2016/399 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 863/2007 al Parlamentului European 
și al Consiliului, a Regulamentului (CE) 
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nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 
2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 
16.9.2016, p. 1).

36 Regulamentul (UE) 2016/1625 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 septembrie 2016 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de 
instituire a unei Agenții Europene pentru 
Siguranță Maritimă (JO L 251, 16.9.2016, 
p. 77).
37 Regulamentul (UE) 2016/1626 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 septembrie 2016 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 768/2005 al 
Consiliului de instituire a Agenției 
Comunitare pentru Controlul Pescuitului 
(JO L 251, 16.9.2016, p. 80).

Or. pt

Amendamentul 919
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate sprijini acțiuni 
efectuate de autoritățile naționale, care 
contribuie la cooperarea europeană cu 
privire la funcțiile de pază de coastă 
menționate la articolul 53 din 
Regulamentul (UE) 2016/1624 al 
Parlamentului European și al Consiliului35, 
la articolul 2b din Regulamentul (UE) 
2016/1625 al Parlamentului European și al 
Consiliului36 și la articolul 7a din 
Regulamentul (UE) 2016/1626 al 
Parlamentului European și al Consiliului37.

1. FEAMAPA poate sprijini acțiuni 
efectuate de autoritățile naționale, care 
contribuie la cooperarea europeană cu 
privire la funcțiile de pază de coastă 
menționate la articolul 53 din 
Regulamentul (UE) 2016/1624 al 
Parlamentului European și al Consiliului35, 
la articolul 2b din Regulamentul (UE) 
2016/1625 al Parlamentului European și al 
Consiliului36 și la articolul 7a din 
Regulamentul (UE) 2016/1626 al 
Parlamentului European și al Consiliului37.

_________________ _________________

35 Regulamentul (UE) 2016/1624 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 septembrie 2016 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 

35 Regulamentul (UE) 2016/1624 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 septembrie 2016 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
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european și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2016/399 al 
Parlamentului European și al Consiliului și
de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 863/2007 al Parlamentului European și 
al Consiliului, a Regulamentului (CE) 
nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 
2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 
16.9.2016, p. 1).

european și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2016/399 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 863/2007 al Parlamentului European și 
al Consiliului, a Regulamentului (CE) 
nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 
2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 
16.9.2016, p. 1).

36 Regulamentul (UE) 2016/1625 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 septembrie 2016 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de 
instituire a unei Agenții Europene pentru 
Siguranță Maritimă (JO L 251, 16.9.2016, 
p. 77).

36 Regulamentul (UE) 2016/1625 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 septembrie 2016 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de 
instituire a unei Agenții Europene pentru 
Siguranță Maritimă (JO L 251, 16.9.2016, 
p. 77).

37 Regulamentul (UE) 2016/1626 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 septembrie 2016 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 768/2005 de 
instituire a Agenției Comunitare pentru 
Controlul Pescuitului (JO L 251, 
16.9.2016, p. 80).

37 Regulamentul (UE) 2016/1626 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 septembrie 2016 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 768/2005 de 
instituire a Agenției Comunitare pentru 
Controlul Pescuitului (JO L 251, 
16.9.2016, p. 80).

Or. en

Amendamentul 920
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sprijinul pentru acțiunile 
menționate la alineatul (1) poate să 
contribuie, de asemenea, la dezvoltarea și 
punerea în aplicare a unui sistem al Uniunii 
de control privind sectorul pescăresc în 
condițiile stabilite la articolul 19.

2. Sprijinul pentru acțiunile 
menționate la alineatul (1) poate să 
contribuie, de asemenea, la dezvoltarea și 
punerea în aplicare a unui sistem al Uniunii 
de control și inspecție privind sectorul 
pescăresc în condițiile stabilite la 
articolul 19.

Or. en
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Amendamentul 921
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare maximă din FEAMAP
pe domeniu de sprijin este stabilită în 
anexa II.

Rata de cofinanțare maximă din 
FEAMAPA pe domeniu de sprijin este 
stabilită în anexa II.

Or. en

Amendamentul 922
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre aplică o rată 
maximă a intensității ajutorului de 50 %
din cheltuielile totale eligibile legate de 
operațiune.

1. Statele membre aplică o rată 
maximă a intensității ajutorului de 75 %
din cheltuielile totale eligibile legate de 
operațiune, cu excepția investițiilor în 
inovare în cazul cărora rata maximă a 
intensității ajutorului este de 100 %.

Or. en

Justificare

Investițiile productive necesită în prezent o autofinanțare de 50 % din partea producătorilor 
din acvacultură care își desfășoară activitatea exclusiv sub forma unor întreprinderi mici și 
mijlocii, ceea ce reprezintă prea mult, astfel încât mulți dintre aceștia nici nu alocă fonduri 
dezvoltării, deși acest lucru ar fi benefic. Intensitatea ajutorului pentru investiții ar trebui, 
prin urmare, să ajungă la 75 % și, în cazul investițiilor pentru inovare, la 100 %.

Amendamentul 923
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre aplică o rată 
maximă a intensității ajutorului de 50 %
din cheltuielile totale eligibile legate de 
operațiune.

1. Statele membre aplică o rată 
maximă a intensității ajutorului de 75 %
din cheltuielile totale eligibile legate de 
operațiune.

Or. en

Amendamentul 924
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre aplică o rată 
maximă a intensității ajutorului de 50 % 
din cheltuielile totale eligibile legate de 
operațiune.

1. Statele membre aplică o rată 
maximă a intensității ajutorului de 50 % 
din cheltuielile totale eligibile legate de 
operațiune, cu excepția regiunilor de 
coeziune (PIB per capita sub media UE), 
în care această intensitate poate fi de 
80 %.

Or. pt

Amendamentul 925
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a

Politica maritimă și dezvoltarea unei 
economii albastre sustenabile

FEAMAP sprijină elaborarea politicii 
maritime integrate și dezvoltarea 
economiei albastre sustenabile prin 
intermediul dezvoltării unor platforme 
regionale de finanțare a proiectelor 
inovatoare.
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Or. es

Amendamentul 926
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a

Politica maritimă și dezvoltarea unei 
economii albastre sustenabile

FEAMAP sprijină punerea în aplicare a 
politicii maritime integrate și creșterea 
economiei albastre prin dezvoltarea de 
platforme regionale pentru finanțarea 
proiectelor inovatoare.

Or. fr

Amendamentul 927
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 928
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 929
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 930
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul corecțiilor financiare 
menționate la alineatul (1), statele membre 
stabilesc cuantumul corecției care trebuie 
să fie proporțională cu natura, gravitatea, 
durata și repetarea încălcării sau a 
infracțiunii comise de beneficiar și cu 
importanța contribuției FEAMAP la 
activitatea economică a beneficiarului.

2. În cazul corecțiilor financiare 
menționate la alineatul (1), statele membre 
stabilesc cuantumul corecției care trebuie 
să fie proporțională cu natura, gravitatea, 
durata și repetarea încălcării sau a 
infracțiunii comise de beneficiar și cu 
importanța contribuției FEAMAPA la 
activitatea economică a beneficiarului.

Or. en

Amendamentul 931
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 932
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 933
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 934
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 935
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Indicatorii necesari pentru 
raportarea progreselor înregistrate de 
FEAMAP în direcția realizării priorităților 
menționate la articolul 4 sunt enumerați în 
anexa I.

1. Indicatorii necesari pentru 
raportarea progreselor înregistrate de 
FEAMAPA în direcția realizării 
priorităților menționate la articolul 4 sunt 
enumerați în anexa I.

Or. en

Amendamentul 936
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a garanta evaluarea eficientă 
a progreselor înregistrate de FEAMAP în 
ceea ce privește realizarea priorităților sale, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 52, 
pentru a modifica anexa I în scopul de a 

2. Pentru a garanta evaluarea eficientă 
a progreselor înregistrate de FEAMAPA în 
ceea ce privește realizarea priorităților sale, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 52, 
pentru a modifica anexa I în scopul de a 
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revizui sau a completa indicatorii atunci 
când se consideră necesar și de a completa 
prezentul regulament cu dispoziții privind 
instituirea unui cadru de monitorizare și 
evaluare.

revizui sau a completa indicatorii atunci 
când se consideră necesar și de a completa 
prezentul regulament cu dispoziții privind 
instituirea unui cadru de monitorizare și 
evaluare.

Or. en

Amendamentul 937
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 38 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

38 Raport anual de performanță 38 Raport de performanță din doi în 
doi ani

Or. en

Justificare

Nu pot susține obligația statelor membre de a prezenta un raport anual de performanță. 
Statele membre și autoritățile regionale nu au capacitatea de a colecta datele necesare pentru 
a prezenta un raport anual. Un raport din doi în doi ani sau din trei în trei ani ar fi fezabil și 
ar asigura acuratețea și credibilitatea rapoartelor.

Amendamentul 938
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu articolul 36 
alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune], fiecare stat membru prezintă 
Comisiei un raport anual de performanță, 
cu cel puțin o lună înainte de reuniunea 
anuală de reexaminare. Primul raport este 
prezentat în anul 2023, iar ultimul raport în 
2029.

1. În conformitate cu articolul 36 
alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune], fiecare stat membru prezintă 
Comisiei un raport de performanță din doi 
în doi ani, cu cel puțin o lună înainte de 
reuniunea de reexaminare bianuală. Primul 
raport este prezentat în anul 2023, și 
ulterior în 2025 și 2027, iar ultimul raport 
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în 2029.

Or. en

Justificare

Nu pot susține obligația statelor membre de a prezenta un raport anual de performanță. 
Statele membre și autoritățile regionale nu au capacitatea de a colecta datele necesare pentru 
a prezenta un raport anual. Un raport din doi în doi ani sau din trei în trei ani ar fi fezabil și 
ar asigura acuratețea și credibilitatea rapoartelor.

Amendamentul 939
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Raportul menționat la alineatul (1) 
este examinat în cadrul reuniunii anuale de 
reexaminare în conformitate cu articolul 36 
din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul 
de stabilire a unor dispoziții comune].

3. Raportul menționat la alineatul (1) 
este examinat în cadrul reuniunii bianuale
de reexaminare în conformitate cu 
articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune].

Or. en

Justificare

Nu pot susține obligația statelor membre de a prezenta un raport anual de performanță. 
Statele membre și autoritățile regionale nu au capacitatea de a colecta datele necesare pentru 
a prezenta un raport anual. Un raport din doi în doi ani sau din trei în trei ani ar fi fezabil și 
ar asigura acuratețea și credibilitatea rapoartelor.

Amendamentul 940
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Fiecare stat membru publică 
raportul menționat la alineatul (1) atât în 
limba de origine, cât și într-una din 
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limbile de lucru ale Comisiei Europene.

Or. en

Justificare

Rapoartele anuale de performanță ale statelor membre privind punerea în aplicare a 
Regulamentului privind FEAMAP post-2020 ar trebui să fie publicat în mod periodic pe site-
ul web al Comisiei Europene în conformitate cu obligațiile prevăzute de Regulamentul de la 
Aarhus în materie de transparență și participare a societății civile la procesul de luare a 
deciziilor.

Amendamentul 941
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Raportul menționat la alineatul (1) 
este publicat în mod periodic pe site-ul 
web al Comisiei Europene.

Or. en

Justificare

FEAMAP post-2020 ar trebui să includă obligația statelor membre și a Comisiei Europene de 
a colecta exemple de bune practici ale operațiunilor finanțate, care ar trebui publicate pe 
site-ul lor web pentru a facilita și a stimula în continuare bunele practici.

Amendamentul 942
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. Fiecare stat membru și Comisia 
publică rapoartele privind bunele practici 
pe site-urile lor web.

Or. en
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Justificare

FEAMAP post-2020 ar trebui să includă obligația statelor membre și a Comisiei Europene de 
a colecta exemple de bune practici ale operațiunilor finanțate, care ar trebui publicate pe 
site-ul lor web pentru a facilita și a stimula în continuare bunele practici.

Amendamentul 943
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare de stabilire a normelor privind 
prezentarea raportului menționat la 
alineatul (1). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 53 alineatul (2).

4. Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare de stabilire a normelor privind 
prezentarea raportului menționat la 
alineatul (1). Respectivele acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de gestiune menționată la 
articolul 53 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Cazurile care intră sub incidența puterilor executive ale Comisiei, cum ar fi cerințele formale 
și specificațiile privind conținutul din rapoartele de performanță ale statelor membre, sunt 
atât de importante încât implică o intervenție semnificativă din partea statelor membre. 
Procedura de consultare nu prevede acest lucru, însă este necesar să se stipuleze procedura 
care implică comitetul de gestionare.

Amendamentul 944
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia publică toate documentele 
relevante legate de adoptarea actelor de 
punere în aplicare menționate la alineatul 
(7).

Or. en
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Justificare

FEAMAP post-2020 ar trebui să prevadă publicarea tuturor documentelor relevante legate 
de punerea sa în aplicare, pe site-ul web al Comisiei Europene, din motive de transparență.

Amendamentul 945
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP sprijină punerea în aplicare a 
PCSP prin:

FEAMAPA sprijină punerea în aplicare a 
PCSP prin:

Or. en

Amendamentul 946
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) implicarea cât mai mult posibil a 
fondurilor aferente programului de 
cercetare și dezvoltare Orizont Europa, 
pentru a sprijini și pentru a încuraja 
cercetarea și dezvoltarea, precum și 
activitățile de inovare în domeniul 
pescuitului și în sectorul acvaculturii;

Or. en

Justificare

Propunerea legislativă are o deficiență gravă: nu mărește ponderea sectorului acvaculturii în 
cadrul resurselor UE alocate cercetării și dezvoltării. Aceasta trebuie să fie înlocuită. Într-
adevăr, trebuie subliniat faptul că resursele viitorului program de cercetare și dezvoltare 
Orizont Europa trebuie să fie destinate cât mai mult posibil pescarilor și producătorilor din 
acvacultură.
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Amendamentul 947
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP sprijină promovarea unui 
mediu marin sănătos și curat, inclusiv prin 
acțiuni de sprijinire a implementării 
Directivei 2008/56/CE și acțiuni destinate 
să asigure coerența cu atingerea unei stări 
ecologice bune în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (5) litera (j) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, precum 
și punerea în aplicare a Strategiei europene 
pentru materiale plastice într-o economie 
circulară.

1. FEAMAPA sprijină promovarea 
unui mediu marin sănătos și curat, inclusiv 
prin acțiuni de sprijinire a implementării 
Directivei 2008/56/CE și acțiuni destinate 
să asigure coerența cu atingerea unei stări 
ecologice bune în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (5) litera (j) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, precum 
și punerea în aplicare a Strategiei europene 
pentru materiale plastice într-o economie 
circulară.

Or. en

Amendamentul 948
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritatea 2: Contribuția la securitatea 
alimentară în Uniune prin intermediul 
unei acvaculturi și al unor piețe 
competitive și sustenabile

Prioritatea 2: Contribuția la securitatea 
alimentară în Uniune

Or. es

Amendamentul 949
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Prioritatea 2: Contribuția la securitatea 
alimentară în Uniune prin intermediul unei 
acvaculturi și al unor piețe competitive și 
sustenabile

Prioritatea 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 950
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP sprijină dezvoltarea și 
diseminarea de către Comisie a 
informațiilor legate de piața produselor 
pescărești și de acvacultură, în 
conformitate cu articolul 42 din
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

FEAMAP sprijină dezvoltarea și 
diseminarea de către Comisie a 
informațiilor legate de piața produselor 
pescărești și de acvacultură, în 
conformitate cu articolul 42 din 
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013. De 
asemenea, FEAMAP sprijină promovarea 
mărcilor de calitate prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind sistemele din domeniul calității 
produselor agricole și alimentare, în 
legătură cu produsele de mare.

Or. es

Amendamentul 951
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP sprijină dezvoltarea și 
diseminarea de către Comisie a 
informațiilor legate de piața produselor 
pescărești și de acvacultură, în 
conformitate cu articolul 42 din 
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

FEAMAPA sprijină dezvoltarea și 
diseminarea de către Comisie a 
informațiilor legate de piața produselor 
pescărești și de acvacultură, în 
conformitate cu articolul 42 din 
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.
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Or. en

Amendamentul 952
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP sprijină dezvoltarea și 
diseminarea de către Comisie a 
informațiilor legate de piața produselor 
pescărești și de acvacultură, în 
conformitate cu articolul 42 din 
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

FEAMAP sprijină dezvoltarea și 
diseminarea de către Comisie a 
informațiilor legate de piața produselor 
pescărești, în conformitate cu articolul 42 
din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

Or. es

Amendamentul 953
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prioritatea 3: Facilitarea condițiilor 
adecvate unei economii albastre 
sustenabile și stimularea unui mediu 
marin sănătos pentru prosperitatea
comunităților costiere

Or. es

Justificare

Economia albastră sustenabilă presupune ca activitățile economice, sociale și din domeniul 
mediului să facă parte integrantă din ecosistemul marin și, de aceea, este necesară 
menținerea unui echilibru pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării 
comunităților locale costiere, protejând ecosistemele marine. O economie albastră 
sustenabilă va crea o valoare economică a mediului marin numai dacă va putea să 
îndeplinească obiectivul de conservare și protejare a resurselor și a ecosistemelor marine.
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Amendamentul 954
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prioritatea 3: Facilitarea dezvoltării unei 
economii albastre sustenabile, care se 
dezvoltă în limite ecologice, și stimularea 
prosperității comunităților costiere

Or. en

Amendamentul 955
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prioritatea 3: Stimularea prosperității 
comunităților costiere

Or. es

Amendamentul 956
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 957
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 958
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Politica maritimă și dezvoltarea unei 
economii albastre sustenabile

Politica maritimă

Or. es

Amendamentul 959
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Politica maritimă și dezvoltarea unei 
economii albastre sustenabile

Politica maritimă și dezvoltarea unei 
economii albastre sustenabile care se 
dezvoltă în limite ecologice

Or. en
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Amendamentul 960
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

43 Politica maritimă și dezvoltarea 
unei economii albastre sustenabile

43 Politica maritimă și dezvoltarea 
unei economii albastre sustenabile în mări 
și în ape dulci

Or. en

Amendamentul 961
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP sprijină punerea în aplicare a 
politicii maritime prin:

FEAMAPA sprijină punerea în aplicare a
politicii maritime și dezvoltarea unei 
economii albastre sustenabile prin:

Or. en

Amendamentul 962
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) promovarea unui pescuit 
sustenabil, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și rezistentă la schimbările 
climatice;

Or. es
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Amendamentul 963
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) promovarea unei economii albastre 
sustenabile, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și rezistentă la schimbările 
climatice care să asigure bunăstarea 
umană și ecologică;

Or. es

Justificare

Economia albastră sustenabilă presupune ca activitățile economice, sociale și din domeniul 
mediului să facă parte integrantă din ecosistemul marin și, de aceea, este necesară 
menținerea unui echilibru pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării 
comunităților locale costiere, protejând ecosistemele marine. O economie albastră 
sustenabilă va crea o valoare economică a mediului marin numai dacă va putea să 
îndeplinească obiectivul de conservare și protejare a resurselor și a ecosistemelor marine.

Amendamentul 964
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 965
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Sprijinirea acvaculturii în apă dulce nu ar trebui omisă în cadrul măsurilor de protecție a 
mediului.

Amendamentul 966
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) recuperarea, protejarea și 
menținerea diversității, a productivității, a 
rezilienței și a valorii intrinsece ale 
sistemelor marine;

Or. es

Justificare

Economia albastră sustenabilă presupune ca activitățile economice, sociale și din domeniul 
mediului să facă parte integrantă din ecosistemul marin și, de aceea, este necesară 
menținerea unui echilibru pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării 
comunităților locale costiere, protejând ecosistemele marine. O economie albastră 
sustenabilă va crea o valoare economică a mediului marin numai dacă va putea să 
îndeplinească obiectivul de conservare și protejare a resurselor și a ecosistemelor marine.

Amendamentul 967
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) promovarea unui consum și a unei 
producții responsabile, a tehnologiilor 
curate, a energiilor din surse regenerabile 
și a fluxurilor circulare ale materiilor;

Or. es

Justificare

Economia albastră sustenabilă presupune ca activitățile economice, sociale și din domeniul 
mediului să facă parte integrantă din ecosistemul marin și, de aceea, este necesară 
menținerea unui echilibru pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării 
comunităților locale costiere, protejând ecosistemele marine. O economie albastră 
sustenabilă va crea o valoare economică a mediului marin numai dacă va putea să 
îndeplinească obiectivul de conservare și protejare a resurselor și a ecosistemelor marine.

Amendamentul 968
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea transferului și a 
utilizării rezultatelor cercetării, a inovării și 
a tehnologiei în economia albastră 
sustenabilă, inclusiv a rețelei europene de 
observare și date privind mediul marin
(EMODnet);

(c) consolidarea transferului și a 
utilizării rezultatelor cercetării, a inovării și 
a tehnologiei în economia albastră 
sustenabilă, inclusiv a rețelei europene de 
observare și date privind mediul marin 
(EMODnet), pentru a se garanta că 
tehnologia și siglele de eficiență nu sunt 
depășite de creștere, se află în centrul 
activităților economice sustenabile care 
satisfac nevoile generațiilor actuale și 
viitoare, dezvoltă capacitățile și 
instrumentele necesare tranziției spre o 
economie circulară, în conformitate cu 
strategia europeană pentru materiale 
plastice într-o economie circulară;

Or. es
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Justificare

Economia albastră sustenabilă presupune ca activitățile economice, sociale și din domeniul 
mediului să facă parte integrantă din ecosistemul marin și, de aceea, este necesară 
menținerea unui echilibru pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării 
comunităților locale costiere, protejând ecosistemele marine. O economie albastră 
sustenabilă va crea o valoare economică a mediului marin numai dacă va putea să 
îndeplinească obiectivul de conservare și protejare a resurselor și a ecosistemelor marine.

Amendamentul 969
Norbert Erdős, Barbara Matera

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea transferului și a 
utilizării rezultatelor cercetării, a inovării și 
a tehnologiei în economia albastră 
sustenabilă, inclusiv a rețelei europene de 
observare și date privind mediul marin 
(EMODnet);

(c) consolidarea transferului și a 
utilizării rezultatelor cercetării, a inovării și 
a tehnologiei în economia albastră 
sustenabilă, inclusiv a rețelei europene de 
observare și date privind mediul marin 
(EMODnet), precum și în alte rețele de 
date care se referă la apa dulce;

Or. en

Justificare

Este necesar să se lărgească colectarea de date și la apele dulci.

Amendamentul 970
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) îmbunătățirea competențelor 
maritime, dobândirea de cunoștințe în 
domeniul marin și schimbul de date 
socioeconomice privind sectorul 
pescuitului și impactul altor activități 
economice desfășurate pe mare, cum ar fi 
transportul maritim, prospectarea 



PE629.604v01-00 164/175 AM\1167349RO.docx

RO

petrolului, activitățile miniere de pe 
fundul mării sau turismul, precum și o 
mai bună cunoaștere a repercusiunilor 
importurilor asupra situației 
socioeconomice a sectorului pescuitului 
local;

Or. es

Amendamentul 971
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Economia albastră sustenabilă presupune ca activitățile economice, sociale și din domeniul 
mediului să facă parte integrantă din ecosistemul marin și, de aceea, este necesară 
menținerea unui echilibru pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării 
comunităților locale costiere, protejând ecosistemele marine. O economie albastră 
sustenabilă va crea o valoare economică a mediului marin numai dacă va putea să 
îndeplinească obiectivul de conservare și protejare a resurselor și a ecosistemelor marine.

Amendamentul 972
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 973
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Sprijinirea acvaculturii în apă dulce nu ar trebui omisă în cadrul măsurilor de protecție a 
mediului.

Amendamentul 974
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) elaborarea unei rezerve de proiecte 
și a unor instrumente de finanțare 
inovatoare.

eliminat

Or. es

Amendamentul 975
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
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Articolul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43a

Decizii de investiții în economia albastră

Deciziile de investiții în cadrul economiei 
albastre sustenabile trebuie să fie 
susținute de cea mai bună consiliere 
științifică disponibilă, astfel încât să se 
evite efectele nocive asupra mediului, care 
pun în pericol sustenabilitatea pe termen 
lung. Atunci când nu sunt disponibile 
informații sau cunoștințe adecvate, se 
adoptă abordarea precaută, atât în 
sectorul public, cât și în cel privat, 
întrucât se pot desfășura activități care 
pot avea efecte negative.

Or. es

Justificare

Principiul precauției este unul dintre elementele fundamentale prevăzute în Tratatul privind 
Uniunea Europeană, în Declarația de la Rio și în alte acorduri și convenții internaționale 
privind protecția mediului marin.

Amendamentul 976
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP sprijină promovarea securității și 
a supravegherii maritime, inclusiv prin 
punerea în comun a datelor, cooperarea 
în materie de pază de coastă și la nivel de 
agenții și lupta împotriva activităților 
infracționale și ilegale pe mare.

FEAMAP sprijină promovarea securității și 
a supravegherii maritime împotriva 
activităților infracționale și ilegale pe mare.

Or. es

Amendamentul 977
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João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP sprijină promovarea securității și 
a supravegherii maritime, inclusiv prin 
punerea în comun a datelor, cooperarea în 
materie de pază de coastă și la nivel de 
agenții și lupta împotriva activităților 
infracționale și ilegale pe mare.

FEAMAP sprijină promovarea securității și 
a supravegherii maritime, inclusiv prin 
capacitarea serviciilor publice naționale 
de pază de coastă, sprijinind 
îmbunătățirea mijloacelor umane și 
materiale, capacitatea de punere în comun 
a datelor, cooperarea în materie de pază de 
coastă și la nivel de agenții și lupta 
împotriva activităților infracționale și 
ilegale pe mare.

Or. pt

Amendamentul 978
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP sprijină promovarea securității 
și a supravegherii maritime, inclusiv prin 
punerea în comun a datelor, cooperarea în 
materie de pază de coastă și la nivel de 
agenții și lupta împotriva activităților 
infracționale și ilegale pe mare.

FEAMAPA sprijină promovarea securității 
și a supravegherii maritime, inclusiv prin 
punerea în comun a datelor, cooperarea în 
materie de pază de coastă și la nivel de 
agenții și lupta împotriva activităților 
infracționale și ilegale pe mare.

Or. en

Amendamentul 979
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP sprijină punerea în aplicare a 
politicii privind guvernanța internațională a 

FEAMAPA sprijină punerea în aplicare a 
politicii privind guvernanța internațională a 
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oceanelor prin: oceanelor prin:

Or. en

Amendamentul 980
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) punerea în aplicare a acordurilor, 
măsurilor și uneltelor internaționale 
relevante necesare pentru prevenirea, 
descurajarea și eliminarea pescuitului 
ilegal, nedeclarat și nereglementat;

(e) punerea în aplicare a acordurilor, 
măsurilor și uneltelor internaționale 
relevante necesare pentru prevenirea, 
descurajarea și eliminarea pescuitului INN 
și a măsurilor și instrumentelor necesare 
pentru reducerea la minimum a 
impactului asupra mediului marin, în 
special a capturilor accidentale de păsări 
marine, mamifere marine și țestoase 
marine;

Or. en

Amendamentul 981
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEAMAP poate acorda finanțare în 
oricare dintre formele prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul 
privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii], în special în 
ceea ce privește achizițiile publice, în 
temeiul titlului VII din regulamentul 
respectiv și granturi în conformitate cu 
titlul VIII al aceluiași regulament. Acesta 
poate oferi finanțare și sub formă de 
instrumente financiare în cadrul 

1. FEAMAPA poate acorda finanțare 
în oricare dintre formele prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul 
privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii], în special în 
ceea ce privește achizițiile publice, în 
temeiul titlului VII din regulamentul 
respectiv și granturi în conformitate cu 
titlul VIII al aceluiași regulament. Acesta 
poate oferi finanțare și sub formă de 
instrumente financiare în cadrul 
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operațiunilor de finanțare mixtă, așa cum 
se arată la articolul 47.

operațiunilor de finanțare mixtă, așa cum 
se arată la articolul 47.

Or. en

Amendamentul 982
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul 
FEAMAP sunt puse în aplicare în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul privind InvestEU] și cu 
titlul X din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii].

Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul 
FEAMAP sunt puse în aplicare în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul privind InvestEU] și cu 
titlul X din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii].
În termen de patru luni de la publicarea 
prezentului regulament în Jurnalul 
Oficial, Comisia Europeană prezintă 
statelor membre un set de orientări 
detaliate pentru punerea în aplicare a 
operațiunilor de finanțare mixtă în 
programele operaționale naționale din 
cadrul FEAMAP, acordând o atenție 
specială operațiunilor de finanțare mixtă 
în dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității.

Or. fr

Amendamentul 983
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 47 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul 
FEAMAP sunt puse în aplicare în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul 
FEAMAP sunt puse în aplicare în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
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[Regulamentul privind InvestEU] și cu 
titlul X din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii].

[Regulamentul privind InvestEU] și cu 
titlul X din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii]. În 
termen de patru luni de la data publicării 
prezentului regulament în Jurnalul 
Oficial, Comisia Europeană furnizează 
statelor membre o serie de orientări 
detaliate privind desfășurarea 
operațiunilor de finanțare mixtă în cadrul 
programelor operaționale naționale ale 
FEAMAP, acordând o atenție specială 
operațiunilor de finanțare mixtă în cadrul 
dezvoltării locale plasate sub 
responsabilitatea comunității.

Or. es

Amendamentul 984
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 47 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul 
FEAMAP sunt puse în aplicare în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul privind InvestEU] și cu 
titlul X din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii].

Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul 
FEAMAPA sunt puse în aplicare în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul privind InvestEU] și cu 
titlul X din Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii].

Or. en

Amendamentul 985
Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea intermediară a sprijinului 
acordat în temeiul titlului III se realizează 
imediat ce sunt disponibile suficiente 

2. Evaluarea intermediară a sprijinului 
acordat în temeiul titlului III se realizează 
imediat ce sunt disponibile suficiente 
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informații cu privire la punerea în aplicare 
a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de 
la începerea punerii în aplicare a 
sprijinului.

informații cu privire la punerea în aplicare 
a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de 
la începerea punerii în aplicare a 
sprijinului. Această evaluare ia forma 
unui raport al Comisiei și furnizează o 
analiză detaliată a tuturor aspectelor 
specifice ale punerii în aplicare.

Or. en

Justificare

Astfel cum s-a subliniat în cadrul Conferinței președinților, nu numai evaluarea finală a 
măsurilor, ci și evaluarea la jumătatea perioadei ar trebui să se bazeze pe un raport suficient 
de detaliat, care să permită o analiză adecvată a performanței fondului.

Amendamentul 986
Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia comunică concluzia 
evaluărilor, însoțite de observațiile sale,
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor.

4. Comisia comunică raporturile de 
evaluare menționate la alineatele (2) și (3)
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor.

Or. en

Justificare

Astfel cum s-a subliniat în cadrul Conferinței președinților, nu numai evaluarea finală a 
măsurilor, ci și evaluarea la mijlocul perioadei ar trebui să se bazeze pe un raport suficient 
de detaliat, care să permită o apreciere adecvată a performanței fondului.

Amendamentul 987
Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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4a. După caz, Comisia poate propune 
modificări ale prezentului regulament pe 
baza raportului menționat la alineatul (2).

Or. en

Justificare

Astfel cum s-a subliniat în cadrul Conferinței președinților, nu numai evaluarea finală a 
măsurilor, ci și evaluarea la jumătatea perioadei ar trebui să se bazeze pe un raport suficient 
de detaliat, care să permită o apreciere adecvată a performanței fondului.

Amendamentul 988
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia pune în aplicare acțiuni de 
informare și de comunicare privind 
FEAMAP, acțiunile și rezultatele sale. 
Resursele financiare alocate FEAMAP
contribuie, de asemenea, la comunicarea 
instituțională cu privire la prioritățile 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de prioritățile 
menționate la articolul 4.

2. Comisia pune în aplicare acțiuni de 
informare și de comunicare privind 
FEAMAP, acțiunile și rezultatele sale. 
Resursele financiare alocate FEAMAPA
contribuie, de asemenea, la comunicarea 
instituțională cu privire la prioritățile 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de prioritățile 
menționate la articolul 4.

Or. en

Amendamentul 989
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice entitate juridică înființată în 
temeiul dreptului Uniunii sau orice 
organizație internațională.

(b) orice entitate juridică înființată în 
temeiul dreptului Uniunii, inclusiv 
organizațiile profesionale, sau orice 
organizație internațională.
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Or. fr

Amendamentul 990
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este asistată de un comitet 
pentru Fondul european pentru afaceri 
maritime și activități pescărești. Comitetul 
menționat este un comitet în înțelesul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului38.

1. Comisia este asistată de un comitet 
pentru Fondul european pentru afaceri 
maritime, activități pescărești și 
acvacultură. Comitetul menționat este un 
comitet în înțelesul Regulamentului (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului38.

_________________ _________________

38 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

38 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Justificare

Fondul ar trebui intitulat „Fondul european pentru afaceri maritime, activități pescărești și 
acvacultură (FEAMAPA)”. Importanța acvaculturii este în continuă creștere atât la nivel 
mondial, cât și la nivelul UE; acest sector merită, așadar, să i se aloce un capitol separat atât 
în cadrul politicii, cât și în cadrul fondurilor UE în domeniul pescuitului.

Amendamentul 991
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este asistată de un comitet 
pentru Fondul european pentru afaceri 
maritime și activități pescărești. Comitetul 

1. Comisia este asistată de un comitet 
pentru Fondul european pentru afaceri 
maritime, activități pescărești și 
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menționat este un comitet în înțelesul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului38.

acvacultură. Comitetul menționat este un 
comitet în înțelesul Regulamentului (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului38.

_________________ _________________

38 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

38 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clar că FEAMAP ar trebui să acopere sprijinul pentru acvacultură.

Amendamentul 992
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Justificare

Cazurile care intră sub incidența puterilor executive ale Comisiei, cum ar fi cerințele formale 
și specificațiile privind conținutul din rapoartele de performanță ale statelor membre, sunt 
deosebit de importante și implică o intervenție semnificativă din partea statelor membre. 
Procedura de consultare nu prevede acest lucru, însă este necesar să se stipuleze procedura 
care implică comitetul de gestionare.

Amendamentul 993
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada
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Propunere de regulament
Articolul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 54a

Revizuirea POSEI și regiunile 
ultraperiferice

Înainte de sfârșitul anului 2023, Comisia 
prezintă un raport privind aplicarea 
tuturor dispozițiilor prezentelor 
regulamente, privind în special regiunile 
ultraperiferice, care să cuprindă 
propuneri adecvate. Comisia analizează 
posibilitatea de a crea un Program de 
opțiuni specifice distanței și insularității 
(POSEI) pentru afaceri maritime și 
activități pescărești.

Or. en

Amendamentul 994
Gabriel Mato

Propunere de regulament
Anexa V – subtitlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

RESURSELE GLOBALE PER STAT 
MEMBRU PENTRU FONDUL 
EUROPEAN PENTRU AFACERI 
MARITIME ȘI ACTIVITĂȚI 
PESCĂREȘTI PENTRU PERIOADA 
2021-2027

RESURSELE GLOBALE PER STAT 
MEMBRU PENTRU FONDUL 
EUROPEAN PENTRU AFACERI 
MARITIME, ACTIVITĂȚI PESCĂREȘTI 
ȘI ACVACULTURĂ PENTRU 
PERIOADA 2021-2027

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clar că FEAMAP ar trebui să acopere sprijinul pentru acvacultură.
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