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AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru pescuit, care este comisie 
competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În calitatea sa de actor pe scena 
mondială a oceanelor și fiind al cincilea cel 
mai mare producător de pește și fructe de 
mare din lume, Uniunea are o mare 
responsabilitate în protejarea, conservarea 
și utilizarea în mod sustenabil a oceanelor 
și a resurselor acestora. Protejarea mărilor 
și a oceanelor este într-adevăr vitală pentru 
o populație mondială în plină creștere. 
Este, de asemenea, de interes 
socioeconomic pentru Uniune: o economie 
albastră sustenabilă stimulează investițiile, 
locurile de muncă și creșterea economică, 
încurajează cercetarea și inovarea și 
contribuie la securitatea energetică prin 
energia oceanică. În plus, asigurarea unor 
mări și oceane sigure și protejate este 
esențială pentru un control eficient al 
frontierelor și pentru combaterea 
criminalității maritime în lume, abordând 
astfel preocupările cetățenilor legate de 
securitate.

(2) În calitatea sa de actor pe scena 
mondială a oceanelor, precum și de cel 
mai mare spațiu maritim la nivel mondial 
datorită RUP și TTPM și fiind al cincilea 
cel mai mare producător de pește și fructe 
de mare din lume, Uniunea are o mare 
responsabilitate în protejarea, conservarea 
și utilizarea în mod sustenabil a mărilor, a 
oceanelor și a resurselor acestora. 
Protejarea mărilor și a oceanelor este într-
adevăr vitală pentru o populație mondială 
în plină creștere. Este, de asemenea, de 
interes socioeconomic pentru Uniune: o 
economie albastră sustenabilă stimulează 
investițiile, locurile de muncă și creșterea 
economică, încurajează cercetarea și 
inovarea și contribuie la securitatea 
energetică prin energia marină și oceanică. 
În plus, asigurarea unor mări și oceane 
sigure și protejate este esențială pentru un 
control eficient al frontierelor și pentru 
combaterea criminalității maritime în lume, 
abordând astfel preocupările cetățenilor 
legate de securitate.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Regulamentul (UE) xx/xx al 
Parlamentului European și al Consiliului 

(3) Regulamentul (UE) xx/xx al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] (denumit în continuare 
„Regulamentul privind dispozițiile 
comune”)3 a fost adoptat în vederea 
îmbunătățirii coordonării și în vederea 
armonizării punerii în aplicare a sprijinului 
acordat în gestiune partajată în cadrul 
fondurilor (denumite în continuare 
„fondurile”), obiectivul principal fiind 
simplificarea punerii în aplicare a 
politicilor într-un mod coerent. Aceste 
dispoziții comune se aplică părții din 
FEAMAP în gestiune partajată. Fondurile 
urmăresc obiective complementare și au în 
comun aceeași modalitate de gestiune. Prin 
urmare, Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] stabilește o serie de obiective 
generale comune și de principii generale, 
cum ar fi parteneriatul și guvernanța pe mai 
multe niveluri. El conține și elemente 
comune privind programarea și 
planificarea strategică, inclusiv dispoziții 
privind acordul de parteneriat care urmează 
să se încheie cu fiecare stat membru și 
stabilește o abordare comună în ceea ce 
privește orientarea spre performanță a 
fondurilor. Așadar, el include condiții 
favorizante, o evaluare a performanței și 
prevederi privind monitorizarea, raportarea 
și evaluarea. Sunt stabilite, de asemenea, 
dispoziții comune în ceea ce privește 
normele de eligibilitate și sunt definite 
modalități speciale pentru instrumentele 
financiare, utilizarea InvestEU, 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității și gestiunea 
financiară. Unele modalități de gestiune și 
control sunt, de asemenea, comune tuturor 
fondurilor. Complementaritățile între 
fonduri, inclusiv FEAMAP și alte 
programe ale Uniunii, ar trebui să fie 
descrise în acordul de parteneriat în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune].

[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] (denumit în continuare 
„Regulamentul privind dispozițiile 
comune”)3 a fost adoptat în vederea 
îmbunătățirii coordonării și în vederea 
armonizării punerii în aplicare a sprijinului 
acordat în gestiune partajată în cadrul 
fondurilor (denumite în continuare 
„fondurile”), obiectivul principal fiind 
simplificarea punerii în aplicare a 
politicilor într-un mod coerent. Aceste 
dispoziții comune se aplică părții din 
FEAMAP în gestiune partajată. Fondurile 
urmăresc obiective complementare și au în 
comun aceeași modalitate de gestiune. Prin 
urmare, Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune] stabilește o serie de obiective 
generale comune și de principii generale, 
cum ar fi parteneriatul și guvernanța pe mai 
multe niveluri. El conține și elemente 
comune privind programarea și 
planificarea strategică, inclusiv dispoziții 
privind acordul de parteneriat care urmează 
să se încheie cu fiecare stat membru și 
stabilește o abordare comună în ceea ce 
privește orientarea spre performanță a 
fondurilor. Așadar, el include condiții 
favorizante, o evaluare a performanței și 
prevederi privind monitorizarea, raportarea 
și evaluarea. Sunt stabilite, de asemenea, 
dispoziții comune în ceea ce privește 
normele de eligibilitate și sunt definite 
modalități speciale pentru instrumentele 
financiare, dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității și gestiunea 
financiară. Unele modalități de gestiune și 
control sunt, de asemenea, comune tuturor 
fondurilor. Complementaritățile între 
fonduri, inclusiv FEAMAP și alte 
programe ale Uniunii, ar trebui să fie 
descrise în acordul de parteneriat în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune].

_________________ _________________

3 JO C […], […], p. […]. 3 JO C […], […], p. […].



PE628.643v02-00 6/65 AD\1172852RO.docx

RO

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul gestiunii directe, 
FEAMAP ar trebui să dezvolte sinergii și 
complementarități cu alte fonduri și 
programe relevante ale Uniunii. El ar 
trebui să permită și finanțarea sub formă 
de instrumente financiare în cadrul 
operațiunilor de finanțare mixtă puse în 
aplicare în conformitate cu Regulamentul 
(UE) xx/xx al Parlamentului European și 
al Consiliului [Regulamentul privind 
InvestEU]5.

(5) În cadrul gestiunii directe, 
FEAMAP ar trebui să dezvolte sinergii și 
complementarități cu alte fonduri și 
programe relevante ale Uniunii.

__________________ __________________

5 JO C […], […], p. […]. 5 JO C […], […], p. […].

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cadrul financiar multianual enunțat 
în Regulamentul (UE) xx/xx6 prevede că 
bugetul Uniunii ar trebui să sprijine în 
continuare politicile privind sectorul 
pescăresc și afacerile maritime. Bugetul 
FEAMAP ar trebui să se ridice la 
6 140 000 000 EUR, în prețuri curente. 
Resursele FEAMAP ar trebui împărțite 
între gestiunea partajată, directă și 
indirectă. Suma de 5 311 000 000 EUR ar 
trebui să fie alocată sprijinului acordat în 
regim de gestiune partajată, iar suma de 
829 000 000 EUR sprijinului acordat în 
regim de gestiune directă și indirectă. În 
vederea asigurării stabilității, în special în 
ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor 
PCSP, definirea alocărilor naționale în 

(8) Cadrul financiar multianual enunțat 
în Regulamentul (UE) xx/xx6 prevede că 
bugetul Uniunii ar trebui să sprijine în 
continuare politicile privind sectorul 
pescăresc și afacerile maritime. Bugetul 
FEAMAP ar trebui, cel puțin, să fie 
menținut la același nivel ca cel pentru 
perioada 2014-2020. Resursele FEAMAP 
ar trebui împărțite între gestiunea partajată, 
directă și indirectă. În vederea asigurării 
stabilității, în special în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor PCSP, definirea 
alocărilor naționale în regimul gestiunii 
partajate pentru perioada de programare 
2021-2027 ar trebui să se bazeze pe cotele-
parte din FEAMAP pentru perioada 2014-
2020. Sume specifice ar trebui să fie 
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regimul gestiunii partajate pentru perioada 
de programare 2021-2027 ar trebui să se 
bazeze pe cotele-parte din FEAMAP 
pentru perioada 2014-2020. Sume specifice 
ar trebui să fie rezervate pentru regiunile 
ultraperiferice, pentru controlul și punerea 
în aplicare a legislației în sectorul 
pescăresc, pentru colectarea și prelucrarea 
datelor pentru gestionarea activităților 
pescărești și pentru scopuri științifice, iar 
sumele pentru încetarea permanentă și 
încetarea extraordinară a activităților de 
pescuit ar trebui plafonate.

rezervate pentru regiunile ultraperiferice, 
pentru controlul și punerea în aplicare a 
legislației în sectorul pescăresc, pentru 
colectarea și prelucrarea datelor pentru 
gestionarea activităților pescărești și pentru 
scopuri științifice, iar sumele pentru 
încetarea permanentă și încetarea 
extraordinară a activităților de pescuit ar 
trebui plafonate.

__________________ __________________

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

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Sectorul maritim european numără 
peste 5 milioane de locuri de muncă, 
generând aproape 500 de miliarde EUR pe 
an și are un potențial de a crea mai multe 
locuri de muncă. Se estimează că producția 
economiei maritime mondiale este astăzi 
de 1 300 de miliarde EUR, aceasta putând 
crește cu peste 100 % până în 2030. 
Necesitatea de a atinge obiectivele 
Acordului de la Paris în ceea ce privește
emisiile de CO2 impune utilizarea a cel 
puțin 30 % din bugetul Uniunii în scopul 
combaterii schimbărilor climatice. Sunt,
de asemenea, necesare creșterea eficienței 
resurselor și reducerea amprentei 
ecologice a economiei albastre, care este și 
trebuie să fie și pe viitor o forță motrice 
semnificativă pentru inovare în alte 
sectoare, cum ar fi echipamentele 
maritime, construcțiile navale, observarea 
oceanelor, dragarea, protecția zonelor de 
coastă și construcțiile din zonele marine. 
Investițiile în economia maritimă au fost 
finanțate prin fondurile structurale ale 
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Uniunii, în special Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) și 
FEAMAP. Noi instrumente de finanțare, 
cum ar fi InvestEU, ar putea fi utilizate 
pentru a stimula potențialul de creștere al 
sectorului.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AD\1172852RO.docx 9/65 PE628.643v02-00

RO

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Totodată, FEAMAP trebuie să 
contribuie și la îndeplinirea celorlalte 
obiective de dezvoltare durabilă (ODD) 
ale Organizației Națiunilor Unite. În 
special, prezentul regulament subliniază 
obiectivele următoare:

a) ODD 1 – Eradicarea sărăciei: 
FEAMAP contribuie la îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale comunităților 
costiere celor mai vulnerabile, în special 
ale celor dependente de un stoc de pești 
unic care este amenințat de pescuitul 
excesiv, schimbările climatice și 
problemele de mediu.

b) ODD 3 – Sănătate și bunăstare: 
FEAMAP contribuie la combaterea 
poluării corpurilor de apă costiere, 
responsabilă de bolile endemice, și la 
asigurarea unei calități bune a produselor 
alimentare pescărești și de acvacultură.

c) ODD 7 – Energie curată și la prețuri 
accesibile: prin finanțarea economiei 
albastre, FEAMAP sprijină dezvoltarea 
energiei din surse regenerabile marine și 
veghează ca această dezvoltare să fie 
compatibilă cu protejarea mediului marin 
și cu conservarea resurselor piscicole.

d) ODD 8 – Muncă decentă și creștere 
economică: FEAMAP contribuie la 
dezvoltarea economiei albastre ca factor 
de creștere economică. Totodată, se 
asigură că această creștere economică 
este o sursă de locuri de muncă decente 
pentru comunitățile costiere. De 
asemenea, FEAMAP contribuie la 
îmbunătățirea condițiilor de muncă ale 
pescarilor.

e) ODD 12 – Consumul și producția 
responsabile: FEAMAP contribuie la 
utilizarea rațională a resurselor naturale 
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și limitează risipa de resurse naturale și 
de energie.

f) ODD 13 – Combaterea schimbărilor 
climatice: 30 % din bugetul FEAMAP 
este orientat spre combaterea 
schimbărilor climatice.

g) ODD 14 – Conservarea și utilizarea 
durabilă a oceanelor, a mărilor și a 
resurselor marine pentru o dezvoltare 
durabilă.

Justificare

Uniunea Europeană a jucat un rol important în definirea Agendei globale pentru 2030 și s-a 
angajat să contribuie considerabil la atingerea celor 17 obiective [Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
din 22 noiembrie 2016 - COM(2016)0739].

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Obligația de debarcare este una 
dintre principalele provocări ale PCSP. Ea 
a implicat modificări semnificative ale 
practicilor de pescuit din sector, uneori cu 
un cost financiar important. Prin urmare, ar 
trebui ca FEAMAP să poată să sprijine 
inovarea și investițiile care contribuie la 
punerea în aplicare a obligației de 
debarcare, cu o rată mai ridicată a 
intensității ajutorului decât cea care se 
aplică altor operațiuni, cum ar fi investițiile 
în unelte de pescuit selective, în 
îmbunătățirea infrastructurilor portuare și 
în comercializarea capturilor nedorite. De 
asemenea, acesta ar trebui să acorde o rată 
maximă de 100 % de intensitate a 
ajutorului proiectării, dezvoltării, 
monitorizării, evaluării și gestionării 
sistemelor transparente pentru schimbul de 
posibilități de pescuit între statele membre 
(„schimburi de cote”), cu scopul de a 
atenua efectul speciei de blocaj cauzat de 
obligația de debarcare.

(21) Obligația de debarcare este una 
dintre principalele provocări ale PCSP. Ea 
a implicat modificări semnificative ale 
practicilor de pescuit din sector, uneori cu 
un cost financiar important. Prin urmare, ar 
trebui ca FEAMAP să poată să sprijine 
inovarea și investițiile care contribuie la 
punerea în aplicare a obligației de 
debarcare, cu o rată mai ridicată a 
intensității ajutorului decât cea care se 
aplică altor operațiuni, cum ar fi investițiile 
în unelte de pescuit selective, în 
îmbunătățirea infrastructurilor portuare, în 
reducerea și comercializarea capturilor 
nedorite. De asemenea, acesta ar trebui să 
acorde o rată maximă de 100 % de 
intensitate a ajutorului proiectării, 
dezvoltării, monitorizării, evaluării și 
gestionării sistemelor transparente pentru 
schimbul de posibilități de pescuit între 
statele membre („schimburi de cote”), cu 
scopul de a atenua efectul speciei de blocaj 
cauzat de obligația de debarcare.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
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Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Succesul PCSP depinde de 
disponibilitatea avizelor științifice pentru 
gestionarea activităților pescărești și, prin 
urmare, de disponibilitatea datelor privind 
sectorul pescăresc. Ținând cont de 
provocările și de costurile pentru a obține 
date fiabile și complete, este necesar să se 
sprijine acțiunile statelor membre menite să 
colecteze și să prelucreze date în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
2017/1004 al Parlamentului European și al 
Consiliului (denumit în continuare 
„Regulamentul privind cadrul de colectare 
a datelor”)9 și să se susțină obținerea celor 
mai bune avize științifice disponibile. 

(24) Succesul PCSP depinde de 
disponibilitatea avizelor științifice pentru 
gestionarea activităților pescărești și, prin 
urmare, de disponibilitatea datelor privind 
sectorul pescăresc. Ținând cont de 
provocările și de costurile pentru a obține 
date fiabile și complete, este necesar să se 
sprijine acțiunile statelor membre menite să 
colecteze, să prelucreze și să facă schimb 
de date în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 2017/1004 al Parlamentului 
European și al Consiliului (denumit în 
continuare „Regulamentul privind cadrul 
de colectare a datelor”)9 și să se susțină 
obținerea celor mai bune avize științifice 
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Acest sprijin ar trebui să permită crearea de 
sinergii cu colectarea și prelucrarea altor 
tipuri de date privind mediul marin.

disponibile. Acest sprijin ar trebui să 
permită crearea de sinergii cu colectarea, 
prelucrarea și schimbul altor tipuri de date 
privind mediul marin.

_________________ _________________

9 Regulamentul (UE) 2017/1004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 mai 2017 privind instituirea unui 
cadru al Uniunii pentru colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor din sectorul 
pescuitului și sprijinirea consultanței 
științifice cu privire la politica comună în 
domeniul pescuitului și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al 
Consiliului (JO L 157, 20.6.2017, p. 1).

9 Regulamentul (UE) 2017/1004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 mai 2017 privind instituirea unui 
cadru al Uniunii pentru colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor din sectorul 
pescuitului și sprijinirea consultanței 
științifice cu privire la politica comună în 
domeniul pescuitului și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al 
Consiliului (JO L 157, 20.6.2017, p. 1).

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Având în vedere provocările pentru 
a putea realiza obiectivele de conservare 
ale PCSP, ar trebui ca FEAMAP să poată 
să sprijine acțiuni pentru gestionarea 
activităților pescărești și a flotelor de 
pescuit. În acest context, sprijinul pentru 
adaptarea flotei rămâne uneori necesar în 
ceea ce privește anumite segmente de flotă 
și bazine maritime. Un astfel de sprijin ar 
trebui să fie bine direcționat înspre 
conservarea și exploatarea sustenabilă a 
resurselor biologice marine și să vizeze 
realizarea unui echilibru între capacitatea 
de pescuit și posibilitățile de pescuit
disponibile. Prin urmare, ar trebui ca 
FEAMAP să poată să sprijine încetarea 
permanentă a activităților de pescuit în 
segmentele de flotă în care capacitatea de 
pescuit nu este echilibrată cu posibilitățile 
de pescuit disponibile. Un astfel de sprijin 
ar trebui să constituie un instrument în 
cadrul planurilor de acțiune pentru 
ajustarea segmentelor de flotă în funcție de 
supracapacitatea structurală identificată, 

(26) Având în vedere provocările pentru 
a putea realiza obiectivele de conservare 
ale PCSP, ar trebui ca FEAMAP să poată 
să sprijine acțiuni pentru gestionarea 
activităților pescărești și a flotelor de 
pescuit. În acest context, sprijinul pentru 
adaptarea flotei rămâne uneori necesar în 
ceea ce privește anumite segmente de flotă 
și bazine maritime. Un astfel de sprijin ar 
trebui să fie bine direcționat înspre 
conservarea și exploatarea sustenabilă a 
resurselor biologice marine și să vizeze 
realizarea unui echilibru între capacitatea 
de pescuit și resursele piscicole
disponibile. Prin urmare, ar trebui ca 
FEAMAP să poată să sprijine încetarea 
permanentă a activităților de pescuit în 
segmentele de flotă în care capacitatea de 
pescuit nu este echilibrată în raport cu 
resursele piscicole disponibile. Un astfel 
de sprijin ar trebui să constituie un 
instrument în cadrul planurilor de acțiune 
pentru ajustarea segmentelor de flotă în 
funcție de supracapacitatea structurală 
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astfel cum se prevede la articolul 22 
alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr 
1380/2013 și ar trebui să fie pus în aplicare 
fie prin dezmembrarea navei de pescuit, fie 
prin dezafectarea și reabilitarea acesteia 
pentru alte activități. În cazul în care 
reabilitarea ar duce la o creștere a presiunii 
pescuitului recreativ asupra ecosistemului 
marin, sprijinul ar trebui să fie acordat 
numai dacă este în conformitate cu PCSP și 
cu obiectivele din planurile multianuale 
relevante. În vederea asigurării coerenței 
între adaptarea structurală a flotei și 
obiectivele de conservare, sprijinul pentru 
încetarea permanentă a activităților de 
pescuit ar trebui să fie strict condiționat și 
legat de obținerea de rezultate. Prin 
urmare, el ar trebui pus în aplicare doar 
prin finanțare care nu este legată de costuri, 
așa cum se prevede în Regulamentul (UE) 
nr. [Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune]. În cadrul acestui 
mecanism, statele membre nu ar trebui să 
fie rambursate de către Comisie pentru 
încetarea permanentă a activităților de 
pescuit pe baza costurilor reale suportate, 
ci pe baza îndeplinirii condițiilor și a 
obținerii de rezultate. În acest scop, 
Comisia ar trebui să stabilească într-un act 
delegat astfel de condiții, care ar trebui să 
fie legate de realizarea obiectivelor de 
conservare ale PCSP.

identificată, astfel cum se prevede la 
articolul 22 alineatul (4) din Regulamentul 
(UE) nr 1380/2013 și ar trebui să fie pus în 
aplicare fie prin dezmembrarea navei de 
pescuit, fie prin dezafectarea și reabilitarea 
acesteia pentru alte activități. În cazul în 
care reabilitarea ar duce la o creștere a 
presiunii pescuitului recreativ asupra 
ecosistemului marin, sprijinul ar trebui să 
fie acordat numai dacă este în conformitate 
cu PCSP și cu obiectivele din planurile 
multianuale relevante. În vederea asigurării 
coerenței între adaptarea structurală a flotei 
și obiectivele de conservare, sprijinul 
pentru încetarea permanentă a activităților 
de pescuit ar trebui să fie strict condiționat 
și legat de obținerea de rezultate. Prin 
urmare, el ar trebui pus în aplicare doar 
prin finanțare care nu este legată de costuri, 
așa cum se prevede în Regulamentul (UE) 
nr. [Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune]. În cadrul acestui 
mecanism, statele membre nu ar trebui să 
fie rambursate de către Comisie pentru 
încetarea permanentă a activităților de 
pescuit pe baza costurilor reale suportate, 
ci pe baza îndeplinirii condițiilor și a 
obținerii de rezultate. În acest scop, 
Comisia ar trebui să stabilească într-un act 
delegat astfel de condiții, care ar trebui să 
fie legate de realizarea obiectivelor de 
conservare ale PCSP.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Având în vedere nivelul ridicat de 
imprevizibilitate al activităților de pescuit, 
împrejurări excepționale pot provoca 
pierderi economice semnificative pentru 
pescari. Pentru a atenua aceste consecințe, 
ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine o 
compensare pentru încetarea extraordinară 
a activităților de pescuit cauzată de punerea 

(27) Având în vedere nivelul ridicat de 
imprevizibilitate al activităților de pescuit, 
împrejurări excepționale pot provoca 
pierderi economice semnificative pentru 
pescari. Pentru a atenua aceste consecințe, 
ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine o 
compensare pentru încetarea extraordinară 
a activităților de pescuit cauzată de punerea 
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în aplicare a anumitor măsuri de 
conservare, și anume planuri multianuale, 
ținte pentru conservarea și exploatarea 
sustenabilă a stocurilor, măsuri de adaptare 
a capacității de pescuit a navelor de pescuit 
la posibilitățile de pescuit disponibile și 
măsuri tehnice, precum și de 
implementarea unor măsuri de urgență, de 
întreruperea, din cauza unor motive de 
forță majoră, a aplicării unui acord de 
parteneriat pentru activități pescărești 
sustenabile, de o catastrofă naturală sau de 
un incident de mediu. Sprijinul ar trebui să 
fie acordat numai dacă impactul unor astfel 
de circumstanțe asupra pescarilor este 
semnificativ, și anume dacă activitățile 
comerciale ale navei în cauză sunt oprite 
timp de cel puțin 90 de zile consecutive și 
dacă pierderile economice care rezultă din 
încetarea activității se ridică la peste 30 % 
din cifra de afaceri medie anuală a 
întreprinderii în cauză într-o anumită 
perioadă de timp. Particularitățile 
activităților pescărești care vizează anghila 
ar trebui să fie luate în considerare în 
condițiile de acordare a sprijinului 
respectiv.

în aplicare a anumitor măsuri de 
conservare, și anume planuri multianuale, 
ținte pentru conservarea și exploatarea 
sustenabilă a stocurilor, măsuri de adaptare 
a capacității de pescuit a navelor de pescuit 
la posibilitățile de pescuit disponibile și 
măsuri tehnice, precum și de 
implementarea unor măsuri de urgență, de 
întreruperea, din cauza unor motive de 
forță majoră, a aplicării unui acord de 
parteneriat pentru activități pescărești 
sustenabile, de o catastrofă naturală sau de 
un incident de mediu. Sprijinul ar trebui să 
fie acordat numai dacă impactul economic 
al unor astfel de circumstanțe asupra 
pescarilor este semnificativ, și anume dacă 
activitățile comerciale ale navei în cauză 
sunt oprite timp de cel puțin 90 de zile 
consecutive și dacă pierderile economice 
care rezultă din încetarea activității se 
ridică la peste 30 % din cifra de afaceri 
medie anuală a întreprinderii în cauză într-
o anumită perioadă de timp. 
Particularitățile activităților pescărești care 
vizează anghila ar trebui să fie luate în 
considerare în condițiile de acordare a 
sprijinului respectiv.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Micul pescuit costier este efectuat 
de nave de pescuit de mai puțin de 12 metri 
și care nu utilizează unelte de pescuit 
tractate. Acest sector reprezintă 
aproximativ 75 % din totalul navelor de 
pescuit înmatriculate în Uniune și aproape 
jumătate din numărul total de locuri de 
muncă în sectorul pescăresc. Operatorii din 
zonele costiere pescărești de mici 
dimensiuni sunt în mod deosebit 
dependenți de sănătatea stocurilor de pește, 
care constituie principala lor sursă de venit. 
Prin urmare, FEAMAP ar trebui să le 

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

acorde un tratament preferențial prin 
intermediul unei rate a intensității 
ajutorului de 100 %, inclusiv pentru 
operațiuni legate de controlul și punerea în 
aplicare a legislației, scopul fiind acela de a 
încuraja practicile sustenabile de pescuit. 
În plus, anumite domenii de sprijin ar 
trebui să fie rezervate pentru pescuitul la 
scară mică în segmentul de flotă în care 
capacitatea de pescuit este proporțională cu 
posibilitățile de pescuit disponibile, ca de 
exemplu sprijinul pentru achiziționarea 
unei nave, pentru înlocuirea sau 
modernizarea motorului unei nave, 
pentru renovarea și restaurarea 
infrastructurii vechi sau noi, cum ar fi 
piețe de licitații sau instalații de primire. 
În plus, statele membre ar trebui să includă 
în programul lor un plan de acțiune pentru 
micul pescuit costier, care ar trebui să fie 
monitorizat pe baza unor indicatori pentru 
care ar trebui stabilite obiective de etapă și 
ținte.

Justificare

Zonele industriale neglijate sau micile sate abandonate pot deține o infrastructură care poate 
deveni un factor ecologic pentru întreprinderile legate de activitățile pescărești (cum ar fi 
punctele de informare turistică, restaurantele, instalațiile de primire a uneltelor de pescuit 
pierdute, a deșeurilor marine, precum și a capturilor nedorite).

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Regiunile ultraperiferice, astfel cum 
se subliniază în Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European, 
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană 
de Investiții din 24 octombrie 2017 
intitulată „Un parteneriat strategic 
consolidat și reînnoit cu regiunile 
ultraperiferice ale UE”10, se confruntă cu 

(29) Regiunile ultraperiferice, astfel cum 
se subliniază în Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European, 
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană 
de Investiții din 24 octombrie 2017 
intitulată „Un parteneriat strategic 
consolidat și reînnoit cu regiunile 
ultraperiferice ale UE”10, se confruntă cu 
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provocări specifice legate de depărtarea 
lor, de relief și de climă, astfel cum se 
menționează la articolul 349 din tratat și, 
de asemenea, au anumite atuuri pentru 
dezvoltarea unei economii albastre 
sustenabile. Prin urmare, pentru fiecare 
regiune ultraperiferică, ar trebui să fie 
anexat la programul statelor membre în 
cauză un plan de acțiune pentru 
dezvoltarea sectoarelor economiei albastre 
sustenabile, inclusiv pentru exploatarea 
sustenabilă a resurselor piscicole și a 
acvaculturii și ar trebui să fie rezervat un 
pachet financiar pentru a susține punerea în 
aplicare a acestor planuri de acțiune. Ar 
trebui ca FEAMAP să poată să sprijine și o 
compensare a costurilor suplimentare pe 
care regiunile ultraperiferice le suportă din 
cauza situării lor geografice și a 
caracterului insular. Acest sprijin ar trebui 
să fie plafonat la un anumit procentaj din 
această alocare financiară globală. În plus, 
o rată mai ridicată a intensității ajutorului 
decât cea care se aplică altor operațiuni 
ar trebui să se aplice în regiunile
ultraperiferice.

provocări specifice legate de depărtarea 
lor, de relief și de climă, astfel cum se 
menționează la articolul 349 din tratat și, 
de asemenea, au anumite atuuri pentru 
dezvoltarea unei economii albastre 
sustenabile; FEAMAP ar trebui să poată 
ține seama de constrângerile specifice 
recunoscute la articolul 349 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.
Prin urmare, pentru fiecare regiune 
ultraperiferică, ar trebui, de asemenea, să 
fie anexat la programul statelor membre în 
cauză un plan de acțiune pentru 
dezvoltarea sectoarelor economiei albastre 
sustenabile, inclusiv pentru exploatarea 
sustenabilă a resurselor piscicole și a 
acvaculturii și ar trebui să fie rezervat un 
pachet financiar pentru a susține punerea în 
aplicare a acestor planuri de acțiune. Ar 
trebui ca FEAMAP să poată să sprijine și o 
compensare a costurilor suplimentare pe 
care regiunile ultraperiferice le suportă din 
cauza situării lor geografice și a 
caracterului insular. Acest sprijin ar trebui 
să fie plafonat la un anumit procentaj din 
această alocare financiară globală. În plus,
ar trebui să se aplice o rată mai ridicată a 
intensității ajutorului și o rată mai ridicată 
de finanțare din FEAMAP decât cele care 
se aplică în prezent regiunilor
ultraperiferice.

__________________ __________________

10 COM(2017)0623. 10 COM(2017)0623.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Luând în considerare Rezoluția 
Parlamentului European referitoare la 
situația specială a insulelor (2015/3014 
(RSP)) și avizul Comitetului Economic și 
Social European pe tema „Probleme 
specifice cu care se confruntă insulele” 
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(1229/2011), agricultura, creșterea 
animalelor și pescuitul reprezintă un 
element important al economiilor insulare 
locale. Regiunile insulare europene 
suferă de lipsa accesibilității, în special 
pentru IMM-uri, și de nivelul scăzut de 
diferențiere a produselor. Ele au nevoie 
de o strategie care să le permită să 
utilizeze toate sinergiile posibile între 
fondurile structurale și de investiții 
europene și alte instrumente ale Uniunii 
pentru a compensa dezavantajele 
insulelor și a stimula creșterea lor 
economică, crearea de locuri de muncă și 
dezvoltarea durabilă. Deși articolul 174 
din TFUE recunoaște handicapurile 
naturale și geografice permanente 
specifice situației insulelor, Comisia 
trebuie să definească „un cadru strategic 
al Uniunii pentru insule” pentru a 
conecta instrumentele care pot avea un 
impact teritorial major.

Justificare

Ar trebui să se acorde mai multă atenție situației speciale a insulelor europene în analiza 
noului cadru pentru FEAMAP 2021.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) În vederea menținerii 
competitivității anumitor produse 
pescărești și de acvacultură provenite din 
regiunile ultraperiferice ale Uniunii în 
raport cu produsele similare din alte 
regiuni ale Uniunii, Uniunea a introdus, 
în 1992, măsuri pentru compensarea 
costurilor suplimentare conexe din 
sectorul pescuitului. Aceste măsuri au fost 
stabilite pentru perioada 2007-2013 prin 
Regulamentul (CE) nr. 791/2007 și sunt 
continuate prin Regulamentul (CE) nr. 
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508/2014 în vigoare pentru perioada 
2014-2020. Este necesar să se acorde în 
continuare sprijin pentru compensarea 
costurilor suplimentare generate de 
pescuitul, creșterea, prelucrarea și 
comercializarea anumitor produse 
pescărești și de acvacultură din regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii, începând cu 1 
ianuarie 2021, astfel încât compensația să 
contribuie la menținerea viabilității 
economice a operatorilor din respectivele 
regiuni.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 29 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29b) Pentru a diminua constrângerile 
specifice menționate mai sus ale 
regiunilor ultraperiferice și în temeiul 
articolului 349 din TFUE, ar trebui să se 
poată acorda ajutoare de stat pentru 
funcționare în cadrul unei proceduri 
simplificate.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 29 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29b) Având în vedere condițiile de 
comercializare diferite din regiunile 
ultraperiferice, precum și fluctuațiile 
capturilor, ale stocurilor, ale cererii de pe 
piață, deciziile cu privire la produsele 
pescărești eligibile pentru compensații, 
cantitățile maxime corespunzătoare și 
cuantumurile compensațiilor, în limita 
alocării totale acordate fiecărui stat 
membru, ar trebui lăsate la latitudinea 
statelor membre implicate.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 29 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29c) Statele membre ar trebui să fie 
autorizate să ajusteze lista și cantitățile de 
produse pescărești în cauză, precum și 
cuantumurile compensațiilor în limita 
alocării totale pe stat membru. De 
asemenea, statele membre ar trebui să fie 
autorizate să își adapteze planurile de 
compensare, dacă acest lucru este 
justificat de schimbarea situației.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 29 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29d) Statele membre ar trebui să 
stabilească cuantumul compensațiilor la 
un nivel care să permită o compensare 
corespunzătoare a costurilor suplimentare 
generate de dezavantajele specifice 
regiunilor ultraperiferice. Pentru a se 
evita supracompensarea, această sumă ar 
trebui să fie proporțională cu costurile 
suplimentare pe care ajutoarele sunt 
menite să le compenseze. În acest scop, ar 
trebui de asemenea, luate în considerare 
alte tipuri de intervenții publice care au 
un impact asupra nivelului costurilor 
suplimentare.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) În cadrul gestiunii partajate, ar 
trebui ca FEAMAP să poată să sprijine 
protejarea și refacerea biodiversității și a 
ecosistemelor marine și costiere. În acest 
scop, ar trebui să existe un sprijin pentru a 
compensa colectarea de către pescari a 
uneltelor de pescuit pierdute și a altor 
deșeuri marine din mare și pentru a finanța 
investițiile în porturi pentru a oferi 
instalații de primire adecvate pentru 
uneltele de pescuit pierdute și deșeurile 
marine. Sprijinul ar trebui să fie disponibil 
și pentru acțiuni destinate obținerii sau 
menținerii unei stări ecologice bune a 
mediului marin, astfel cum se prevede în 
Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (denumită în 
continuare «Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”»)11, pentru punerea 
în aplicare a măsurilor de protecție spațială 
stabilite în conformitate cu respectiva 
directivă și în conformitate cu cadrele de 
acțiune prioritară instituite în temeiul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului 
(denumită în continuare „Directiva privind 
habitatele”)12, pentru gestionarea, refacerea 
și monitorizarea zonelor NATURA 2000 și 
pentru protecția speciilor în temeiul 
Directivei 92/43/CEE și al Directivei 
2009/147/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului (denumită în continuare 
„Directiva privind păsările”)13. În cadrul 
gestiunii directe, FEAMAP ar trebui să 
sprijine promovarea unui mediu marin 
sănătos și curat și punerea în aplicare a 
strategiei europene pentru materiale 
plastice într-o economie circulară, 
elaborată în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor din 16 ianuarie 201614, în 
concordanță cu obiectivul realizării sau 
menținerii unei stări ecologice bune în 
mediul marin.

(30) În cadrul gestiunii partajate, 25 % 
din FEAMAP trebuie să sprijine protejarea 
și refacerea biodiversității și a 
ecosistemelor marine și costiere. În acest 
scop, ar trebui să existe un sprijin pentru a 
compensa colectarea de către pescari a 
uneltelor de pescuit pierdute și a altor 
deșeuri marine din mare și pentru a finanța 
investițiile în porturi pentru a oferi 
instalații de primire adecvate pentru 
uneltele de pescuit pierdute și deșeurile 
marine. Sprijinul ar trebui să fie disponibil 
și pentru acțiuni destinate obținerii sau 
menținerii unei stări ecologice bune a 
mediului marin, astfel cum se prevede în 
Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (denumită în 
continuare «Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”»)11, pentru punerea 
în aplicare a măsurilor de protecție spațială 
stabilite în conformitate cu respectiva 
directivă și în conformitate cu cadrele de 
acțiune prioritară instituite în temeiul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului 
(denumită în continuare „Directiva privind 
habitatele”)12, pentru gestionarea, refacerea 
și monitorizarea zonelor NATURA 2000 și 
pentru protecția speciilor în temeiul 
Directivei 92/43/CEE și al Directivei 
2009/147/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului (denumită în continuare 
„Directiva privind păsările”)13. În cadrul 
gestiunii directe, FEAMAP ar trebui să 
sprijine promovarea unui mediu marin 
sănătos și curat și punerea în aplicare a 
strategiei europene pentru materiale 
plastice într-o economie circulară, 
elaborată în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor din 16 ianuarie 201614, în 
concordanță cu obiectivul realizării sau 
menținerii unei stări ecologice bune în 
mediul marin.

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

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

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

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

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

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

14 COM(2018)0028. 14 COM(2018)0028.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Ar trebui ca FEAMAP să poată să 
sprijine promovarea și dezvoltarea durabilă 
a acvaculturii, inclusiv a acvaculturii în ape 
dulci, pentru creșterea de animale și plante 
acvatice în vederea producției de alimente 
și de alte materii prime. În unele state 
membre rămân în vigoare proceduri 
administrative complexe, cum ar fi accesul 
dificil la spațiu și procedurile 
împovărătoare de acordare a licențelor, 
ceea ce face dificilă îmbunătățirea imaginii 
și a competitivității produselor de 
crescătorie în acest sector. Sprijinul ar 
trebui să fie în concordanță cu planurile 
strategice naționale multianuale pentru 
acvacultură elaborate pe baza 
Regulamentului (UE) nr. 1380/2013. În 
special, sprijinul pentru sustenabilitatea 
mediului, investiții productive, inovare, 
dobândirea de competențe profesionale, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, măsuri 
compensatorii care oferă servicii esențiale 
de management al terenurilor și al 

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

resurselor naturale ar trebui să fie eligibil. 
Acțiunile în domeniul sănătății publice, 
sistemele de asigurare a stocurilor din 
acvacultură și acțiunile privind sănătatea și 
bunăstarea animalelor ar trebui să fie, de 
asemenea, eligibile. Aceste proceduri 
complexe și împovărătoare ar trebui 
abordate și reduse, fără a aduce atingere 
niciunui standard impus acestor ferme.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Industria prelucrătoare deține un rol 
în ceea ce privește disponibilitatea și 
calitatea produselor pescărești și de 
acvacultură. Ar trebui ca FEAMAP să 
poată să sprijine investițiile specifice în 
acest sector, cu condiția ca acestea să 
contribuie la atingerea obiectivelor OCP. 
Acest ajutor ar trebui furnizat doar prin 
intermediul instrumentelor financiare și 
prin InvestEU și nu prin granturi.

(34) Industria prelucrătoare deține un rol 
în ceea ce privește disponibilitatea și 
calitatea produselor pescărești și de 
acvacultură. Ar trebui ca FEAMAP să 
poată să sprijine investițiile specifice în 
acest sector, cu condiția ca acestea să 
contribuie la atingerea obiectivelor OCP.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Crearea de locuri de muncă în 
regiunile de coastă se bazează pe 
dezvoltarea locală a unei economii albastre 
sustenabile pentru a relansa structura 
socială a regiunilor respective. Industriile 
și serviciile oceanice sunt susceptibile de a 

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

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

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Este necesar să se ia măsuri de 
sprijin menite să faciliteze dialogul social 
și să se utilizeze FEAMAP pentru 
formarea personalului calificat din 
sectorul maritim și al pescuitului. 
Importanța modernizării sectorului 
maritim și al pescuitului și rolul pe care 
inovarea îl joacă în acest sens impun o 
reevaluare a alocărilor financiare din 
FEAMAP pentru formare profesională.

Justificare

Amendamentul reamintește punctele 25 și 27 din avizul 2017/2052(INI) al Comisiei PECH 
privind necesitatea de a dedica fonduri în cadrul FEAMAP în special pentru formarea 
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lucrătorilor actuali și a celor noi în sectoarele respective, fără limită de vârstă, dar cu scopul 
specific de a îmbunătăți sustenabilitatea economică și de mediu a activităților pescărești.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 35 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35b) De asemenea, investițiile în 
capitalul uman sunt esențiale pentru 
îmbunătățirea competitivității și a 
performanței economice a activităților 
maritime și de pescuit. Prin urmare, 
FEAMAP ar trebui să susțină serviciile de 
consultanță, cooperarea dintre oamenii de 
știință și pescari, formarea profesională, 
învățarea pe tot parcursul vieții, și ar 
trebui să stimuleze diseminarea 
cunoștințelor, să contribuie la 
îmbunătățirea performanței și a 
competitivității generale a operatorilor și 
să promoveze dialogul social. 
Recunoscând rolul pe care îl joacă în 
comunitățile de pescuit, soții, soțiile și 
partenerii de viață ai pescarilor 
independenți ar trebui, de asemenea, să 
primească, în anumite condiții, sprijin 
pentru formarea profesională, învățarea 
pe tot parcursul vieții, diseminarea 
cunoștințelor și participarea la rețele, care 
să contribuie la dezvoltarea lor 
profesională.

Justificare

Se restabilește considerentul 31 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind promovarea capitalului uman. În special 
pentru comunitățile costiere care depind de activitățile pescărești, este foarte important să se 
poată promova integrarea unor lucrători calificați noi.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 38



PE628.643v02-00 26/65 AD\1172852RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Obiectivele și acțiunile din 
FEAMAP ar trebui să fie compatibile cu 
procesele internaționale și regionale ale 
Uniunii pentru guvernanța mărilor, cum 
ar fi Acordul de instituire a Comisiei 
Generale pentru Pescuit în Marea 
Mediterană („Acordul CGPM”). Acest 
acord furnizează un cadru corespunzător 
de cooperare multilaterală pentru a 
promova dezvoltarea, conservarea, 
gestionarea rațională și cea mai bună 
utilizare a resurselor marine vii din 
Marea Mediterană și din Marea Neagră 
la niveluri la care sunt considerate 
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durabile și cu un risc scăzut de dispariție.

Justificare

Amendamentul ia în considerare propunerea actuală a Comisiei care vizează transpunerea în 
dreptul Uniunii a unei serii de măsuri adoptate de Comisia Generală pentru Pescuit în Marea 
Mediterană (CGPM) în cadrul sesiunilor anuale ale acesteia din 2015, 2016 și 2017.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

_________________ _________________

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

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

Amendamentul 32
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) contribuția la securitatea alimentară 
în Uniune prin intermediul unei acvaculturi 
ecologice și al unor piețe sustenabile și 
responsabile din punct de vedere social, 
acordând atenție criteriilor de protecție a 
mediului;

Amendamentul 35
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) facilitarea dezvoltării unei economii 
albastre sustenabile și stimularea prosperității 
și rezistenței comunităților costiere, în 
special în regiunile ultraperiferice, ținând 
seama în mod corespunzător de aspectele 
socioeconomice și respectând pe deplin 
obiectivele coeziunii economice, sociale și 
teritoriale;

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) consolidarea guvernanței internaționale a 
oceanelor și asigurarea siguranței, securității, 
curățeniei și gestionării sustenabile a mărilor 
și oceanelor.

(4) consolidarea guvernanței 
internaționale a oceanelor și a proceselor 
regionale ale Uniunii de guvernanță a 
mărilor pentru asigurarea siguranței, 
securității, curățeniei și gestionării 
sustenabile a mărilor și oceanelor. 

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Regiunile ultraperiferice

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

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a FEAMAP pentru perioada 
2021-2027 se ridică la 6 867 000 000 EUR 
în prețuri constante pentru 2018 (adică 
7 739 176 524 EUR în prețuri curente). Cel 
puțin 25 % din această sumă se alocă 
priorității 1, astfel cum este definită la 
articolul 4 primul paragraf punctul 1 din 
prezentul regulament.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune partajată, așa 
cum se specifică la titlul II, este de 
5 939 794 375 EUR în prețuri constante 
pentru 2018 (adică 6 694 261 648 EUR în 
prețuri curente) în conformitate cu 
repartizarea anuală prevăzută în anexa V.

Justificare

Ar trebui menținute bugetul fondului anterior, precum și același procent alocat în cadrul 
gestiunii partajate și în cadrul gestiunii directe. Calculul ia în considerare avizul Comisiei 
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pentru bugete (BUDG).

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. 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:

eliminat

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

b) 82 000 000 EUR pentru Insulele 
Canare;

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

Justificare

Toate dispozițiile referitoare la RUP sunt regrupate într-un nou capitol Va.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Toate dispozițiile referitoare la RUP sunt regrupate într-un nou capitol Va.
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Partea din pachetul financiar 
alocată în regim de gestiune directă și 
indirectă, așa cum se specifică la titlul III 
este de 927 149 225 EUR în prețuri 
constante pentru 2018 (adică 
1 044 914 876 EUR în prețuri curente).

Justificare

Ar trebui menținute bugetul fondului anterior, precum și același procent alocat în cadrul 
gestiunii partajate și în cadrul gestiunii directe. Calculul ia în considerare avizul Comisiei 
pentru bugete (BUDG).

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pregătirea, monitorizarea și 
evaluarea acordurilor de parteneriat 
pentru activități pescărești sustenabile și 
participarea Uniunii la organizațiile 
regionale de management în sectorul 
pescăresc;

(b) pregătirea, monitorizarea și 
evaluarea participării Uniunii la 
organizațiile regionale de management în 
sectorul pescăresc;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) dacă este cazul, planurile de acțiune 
pentru regiunile ultraperiferice menționate 
la alineatul (4).

c) dacă este cazul, planurile de acțiune 
pentru regiunile ultraperiferice menționate 
la articolul 29b.

Justificare

Toate dispozițiile referitoare la RUP sunt regrupate într-un nou capitol Va.

Amendamentul 47

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă este aplicabil, programul 
operațional regional pentru autoritățile 
subnaționale responsabile de activitățile 
pescărești și maritime.

Justificare

Faptul că statele membre pot să instituie programe operaționale regionale acolo unde 
doresc, ca parte a programării naționale pentru regiuni relevante în domeniu, va permite
cheltuieli mai inteligente și strategii de specializare regională în cadrul pachetului FEAMAP.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre în cauză pregătesc 4. Statele membre în cauză pregătesc 



PE628.643v02-00 34/65 AD\1172852RO.docx

RO

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

în cadrul programului lor, împreună cu 
autoritățile și părțile interesante relevante 
de pe teritoriile lor, un plan de acțiune 
pentru fiecare dintre regiunile lor, inclusiv 
regiunile ultraperiferice menționate la 
articolul 6 alineatul (2), conținând:

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

a) o strategie pentru exploatarea 
sustenabilă a resurselor piscicole și 
dezvoltarea sectoarelor economiei albastre 
sustenabile, în același timp, luptând 
împotriva deșeurilor marine și promovând 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (DLRC) și 
grupurile de acțiune locală în sectorul 
pescuitului (FLAG);

Justificare

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) și grupurile de acțiune 
locală în sectorul pescuitului (FLAG) ar trebui să rămână o prioritate, iar finanțarea alocată 
acestora trebuie să fie majorată, întrucât, cu ajutorul lor, comunitățile locale din sectorul 
pescuitului pot face față provocărilor la nivel local, utilizând cunoștințele părților interesate 
de la același nivel pentru a soluționa problemele existente.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

de strategiile privind bazinul maritim și de 
strategiile macroregionale existente.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Dispozițiile naționale de stabilire a 
finanțării publice care depășesc dispozițiile 
prezentului regulament în ceea ce privește 
plățile menționate la alineatul (2) sunt 
tratate în ansamblu, în temeiul 
alineatului (1).

3. Dispozițiile naționale de stabilire a 
finanțării publice care depășesc dispozițiile 
prezentului regulament în ceea ce privește 
plățile menționate la alineatul (2) sunt 
tratate în ansamblu, în temeiul 
alineatului (1), în absența unei dispoziții 
contrare în prezentul regulament.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

h) construcția de noi porturi, noi 
puncte de debarcare sau noi hale de 
licitații, în absența unei dispoziții contrare 
în prezentul regulament;

Amendamentul 53

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) pescuitul cu traule de fund la 
adâncimi mai mari de 200 de metri sau 
orice altă activitate care devastează 
permanent ecosistemul marin și costier.
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 55

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) facilitarea accesului la credite, 
precum și la instrumente de asigurare și 
de finanțare, fără a exclude necesitatea 
subvențiilor;

Justificare

Se introduc domenii suplimentare considerate esențiale pentru dezvoltarea micului pescuit 
costier.

Amendamentul 56

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a reduce povara 
administrativă pentru micii pescari 
costieri, planul de acțiune ia în 
considerare posibilitatea elaborării unui 
formular unic simplificat de solicitare a 
unor măsuri din FEAMAP sau existența 
prealabilă a unui formular unic 
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simplificat la nivel regional sau național.

Justificare

Spre deosebire de întreprinderile din sectorul pescuitului, micii pescari sunt, în general, 
persoane care nu au capacitatea administrativă de a-și îndeplini obligațiile administrative la 
timp. Un formular unic simplificat de solicitare va îmbunătăți considerabil șansele acestora 
de a obține accesul la finanțare.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 58

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) infrastructuri ecologice și eficiente 
din punct de vedere energetic noi, cum ar 
fi piețe de licitații sau instalații de primire.

Justificare

Infrastructura sustenabilă nouă poate deveni un factor ecologic pentru întreprinderile legate 
de activitățile pescărești (cum ar fi punctele de informare turistică, restaurantele, instalațiile 
de primire a uneltelor de pescuit pierdute, a deșeurilor marine, precum și a capturilor 
nedorite).

Amendamentul 59

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) pentru a le îmbunătăți 
sustenabilitatea de mediu și eficiența 
energetică, renovarea și restaurarea 
ecologică a clădirilor și infrastructurilor 
vechi, având în vedere că activitatea 
respectivă este direct legată de activitatea 
de pescuit.

Justificare

Zonele industriale neglijate sau micile sate abandonate pot deține o infrastructură care poate 
deveni un factor ecologic pentru întreprinderile legate de activitățile pescărești (cum ar fi 
punctele de informare turistică, restaurantele, instalațiile de primire a uneltelor de pescuit 
pierdute, a deșeurilor marine, precum și a capturilor nedorite).

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Ajutorul pentru achiziția de nave noi ar trebui să permită reînnoirea flotelor cu nave mai 
ergonomice, mai sigure și mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, 
fără să crească efortul de pescuit.

Amendamentul 61

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) (nou)
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Sprijinul menționat la alineatul (1) litera 
(c) poate fi acordat numai dacă se poate 
demonstra faptul că infrastructura nouă 
va îmbunătăți valorificarea și calitatea 
produselor și sustenabilitatea tuturor 
flotelor, fără a crește capacitatea de 
pescuit și în conformitate cu obiectivele 
PCSP.

Justificare

Acesta nu ar crește capacitatea de pescuit, în conformitate cu obiectivele PCSP, dar este 
esențial pentru a sprijini instalarea tinerilor pescari, pentru a consolida eforturile de a 
combate schimbările climatice, pentru a îmbunătăți siguranța la bord și pentru a răspunde 
nevoilor legate de reînnoirea flotei.

Amendamentul 62

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) (nou)

Sprijinul menționat la alineatul (1) litera 
(c) poate fi acordat numai dacă se poate 
demonstra faptul că infrastructura veche 
va fi renovată sau restaurată pentru a 
încuraja diversificarea veniturilor, având 
în vedere că activitatea respectivă este 
direct legată de activitatea pescărească.

Justificare

Zonele industriale neglijate sau micile sate abandonate pot deține o infrastructură care poate 
deveni un factor ecologic pentru întreprinderile legate de activitățile pescărești (cum ar fi 
punctele de informare turistică, restaurantele, instalațiile de primire a uneltelor de pescuit 
pierdute, a deșeurilor marine, precum și a capturilor nedorite).

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera c
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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 medie, în cursul ultimilor doi ani 
calendaristici anteriori anului în care a fost 
depusă cererea de sprijin;

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 64

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) FEAMAP poate sprijini accesul 
întreprinderilor de pescuit și acvacultură 
la instrumentele de gestionare a 
riscurilor, cum ar fi stimulentele pentru 
polițe de asigurare sau fonduri mutuale, 
pentru a acoperi pierderile cauzate de 
unul sau mai multe dintre următoarele 
evenimente:

a) dezastre naturale, în conformitate 
cu dispozițiile stabilite împreună cu 
Fondul de solidaritate al UE;

b) evenimente meteorologice adverse 
majore;

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 a pescarilor 
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sau a navelor de pescuit în caz de 
accidente pe mare în timpul activităților 
lor de pescuit.

Justificare

La fel ca în cazul sectorului agriculturii, s-a introdus sprijinul din FEAMAP pentru 
instrumentele de gestionare a riscurilor, cum ar fi stimulentele pentru polițe de asigurare sau 
fonduri mutuale, justificate de motivele specifice definite în alineatul propriu-zis.

Amendamentul 65

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) 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.

Justificare

Programarea FEAMAP nu poate să nu susțină dimensiunea socială a acestei activități.

Amendamentul 66
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) FEAMAP poate sprijini accesul 
întreprinderilor de pescuit și acvacultură 
la instrumentele de gestionare a 
riscurilor, cum ar fi stimulentele pentru 
polițe 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 
operatorul;

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

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

Justificare

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

Amendamentul 67

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; 

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

O navă care și-ar înceta activitatea timp de 90 de zile consecutive și care ar pierde 30 % din 
cifra sa de afaceri nu ar putea să își revină din punct de vedere economic în urma unui astfel 
de eveniment.

Amendamentul 68

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 
30 % din cifra de afaceri anuală a 
întreprinderii în cauză, calculată pe baza 
cifrei de afaceri medii a întreprinderii 
respective din anul calendaristic anterior.

Justificare

Condițiile legate de activitatea navelor sau a marinarilor din ultimii trei ani nu sunt 
acceptabile. Acestea exclud navele și marinarii la început de activitate și, prin urmare, 
întreprinderile cu cel mai vulnerabil echilibru financiar.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – 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 pe an, în 
medie, în cursul ultimilor doi ani 
calendaristici anteriori anului în care a fost 
depusă cererea de sprijin; sau

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – 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 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.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a

Promovarea capitalului uman, a creării 
de locuri de muncă și a dialogului social

1. În vederea sprijinirii capitalului 
uman, a creării de locuri de muncă și a 
dialogului social, FEAMAP poate 
sprijini:

a) formarea profesională, învățarea 
pe tot parcursul vieții, proiectele comune, 
diseminarea cunoștințelor de natură 
economică, tehnică, de reglementare sau 
științifică și a practicilor inovatoare, 
precum și achiziția de noi competențe 
profesionale legate, în special, de 
gestionarea durabilă a ecosistemelor 
marine, igienă, sănătate, siguranță, 
activitățile din sectorul maritim, inovare și 
antreprenoriat;

b) participarea la rețele și schimbul 
de experiență și bune practici între părțile 
interesate, inclusiv între organizațiile care 
promovează egalitatea de șanse între 
bărbați și femei, rolul femeilor în cadrul 
comunităților de pescari și grupurile 
subreprezentate implicate în pescuit 
costier la scară mică sau în pescuit „în 
picioare”;
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c) dialogul social la nivelul Uniunii 
sau la nivel național, regional sau local, 
cu implicarea pescarilor, a partenerilor 
sociali și a altor părți interesate relevante.

2. De asemenea, sprijinul menționat 
la alineatul (1) poate fi acordat 
soțiilor/soților pescarilor independenți 
sau, atunci când și în măsura în care sunt 
recunoscute/recunoscuți de dreptul 
național, partenerelor/partenerilor de 
viață ale/ai pescarilor independenți în 
condițiile prevăzute la articolul 2 litera (b) 
din Directiva 2010/41/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
[1].

3. Sprijinul menționat la alineatul (1) 
litera (a) poate fi acordat pentru formarea 
persoanelor cu vârsta sub 40 de ani, care 
sunt recunoscute ca șomeri de către statul 
membru respectiv („stagiari”), pentru o 
perioadă de cel mult doi ani. Acest sprijin 
este limitat la formarea la bordul unui vas 
de pescuit costier la scară mică deținut de 
un pescar profesionist, oficializată printr-
un contract între stagiar și proprietarul
vasului care este recunoscut de statul 
membru în cauză, incluzând cursuri 
privind practici de pescuit durabile și 
conservarea resurselor biologice marine, 
astfel cum sunt definite de Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013.

4. Sprijinul în temeiul alineatului (3) 
este acordat pescarilor profesioniști 
pentru a acoperi salariul stagiarului și 
taxele aferente și este calculat în 
conformitate cu articolul 67 alineatul (5) 
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, 
ținând cont de situația economică și de 
nivelul de trai din statul membru 
respectiv. Sprijinul respectiv nu depășește 
un cuantum maxim de 40 000 EUR 
pentru fiecare beneficiar pe parcursul 
perioadei de programare.

Justificare

Se restabilește articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European 
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și al Consiliului din 15 mai 2014 privind promovarea capitalului uman. În special pentru 
comunitățile costiere care depind de activitățile pescărești, este foarte important să se poată 
promova integrarea unor lucrători calificați noi.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Colectarea, prelucrarea și diseminarea
datelor pentru gestionarea activităților 
pescărești și în scopuri științifice

Justificare

Diseminarea este tot mai importantă pentru implicarea actorilor locali și a lucrătorilor din 
sectorul pescuitului în procesul de punere în aplicare a FEAMAP.

Amendamentul 73

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, utilizarea și diseminarea
datelor pentru gestionare și în scopuri 
științifice în sectorul pescuitului și 
acvaculturii, 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.

Justificare

Diseminarea este tot mai importantă pentru implicarea actorilor locali și a lucrătorilor din 
sectorul pescuitului în procesul de punere în aplicare a FEAMAP.
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Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 eliminat

Compensații pentru costurile 
suplimentare în regiunile ultraperiferice 
pentru produsele pescărești și de 
acvacultură

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).

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.

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.

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 Consiliului31;

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.
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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; et

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.

_________________

31 Decizia (UE) 2012/2015 a Consiliului 
din 14 septembrie 2015 privind adoptarea, 
în numele Uniunii Europene, a 
declarației privind acordarea de 
posibilități de pescuit în apele UE navelor 
de pescuit aflate sub pavilionul Republicii 
Bolivariene a Venezuelei în zona 
economică exclusivă din largul coastei 
Guyanei Franceze (JO L 244, 14.9.2015, 
p. 55).

Justificare

Toate dispozițiile referitoare la RUP sunt regrupate într-un nou capitol Va.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera a
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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, a altor deșeuri marine de pe mare, 
precum și pentru colectarea algelor 
sargase în regiunile ultraperiferice vizate;

Amendamentul 76

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;

Amendamentul 77

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) acțiuni de curățare, în special de 
materiale plastice, în zonele portuare, de 
coastă și de pescuit ale Uniunii.

Amendamentul 78

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 

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

Amendamentul 79

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
subvențiilor sau 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.

Amendamentul 80

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.

Justificare

A fost mutat la următorul paragraf privind activitățile de comercializare.
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Amendamentul 81

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1) FEAMAP sprijină acțiuni de 
promovare a comercializării, a calității și 
a valorii adăugate a produselor pescărești 
și de acvacultură. În special, FEAMAP 
sprijină activitățile de comercializare ale 
turismului piscicol durabil, care au o 
valoare adăugată în ceea ce privește 
crearea de locuri de muncă, diversificarea 
veniturilor și dezvoltarea turismului și a 
activităților economice.

Justificare

Noul Regulament privind FEAMAP ar trebui să sprijine pescuitul recreativ pentru importanța 
pe care o poate avea din punctul de vedere al creării de locuri de muncă și al dezvoltării 
economice pentru activitățile pescărești la scară mică și comunitățile costiere.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 24 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24b

Rețeaua de informații statistice pentru 
acvacultură

1. FEAMAP poate sprijini 
colectarea, gestionarea și utilizarea 
datelor pentru gestionarea acvaculturii, 
astfel cum se prevede la articolul 34 
alineatul (1) literele (a) și (e), la articolul 
34 alineatul (5) și la articolul 35 alineatul 
(1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013 pentru instituirea Rețelei de 
informații statistice privind acvacultura 
(ASIN-RISA) și a planurilor de activitate 
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naționale pentru implementarea acesteia.

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

3. Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare care prevăd norme privind 
procedurile, formatul și calendarele 
pentru crearea rețelei RISA menționate 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 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.

Amendamentul 83

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. De asemenea, FEAMAP poate 
sprijini investițiile pentru inovare în 
domeniul prelucrării produselor 
pescărești și de acvacultură, precum și 
pentru promovarea parteneriatului dintre 
organizațiile de producători și entitățile 
științifice.

Justificare

Necesitățile în materie de inovare a tratării produselor pescărești și de acvacultură sunt 
reale, de exemplu pentru a încuraja turismul digital și turismul în domeniul pescuitului. 
Totuși, acest obiectiv nu este menționat expres la articolul 35 din Regulamentul nr. 
1380/2013.

Amendamentul 84
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 85

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:

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

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera c – subpunctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) sporirii datelor fiabile disponibile 
privind capturile rezultate din pescuitul 
recreativ.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEAMAP poate sprijini cercetarea 
mediului marin și a fundului mării, 
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cartografierea fundului mării, precum și 
caracterizarea oceanelor și a fundului 
mării.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29a

Protejarea naturii și a speciilor

FEAMAP sprijină aplicarea măsurilor de 
protecție a naturii luate în temeiul Cartei 
mondiale a naturii adoptate de ONU, în 
special în temeiul articolelor 21, 22, 23 și 
24 din aceasta.

FEAMAP sprijină, totodată, activitățile ce 
vizează cooperarea și coordonarea 
voluntară, cu și între forurile, 
organizațiile, organismele și instituțiile 
internaționale, pentru a pune în comun 
mijloace de combatere a pescuitului INN, 
a braconajului speciilor marine și a 
masacrării speciilor considerate 
„prădătoare” din stocurile de pește.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 29 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29b

Curățarea oceanelor

FEAMAP sprijină aplicarea de măsuri 
pentru a curăța mările și oceanele de 
toate tipurile de deșeuri, în special de 
materialele plastice, „continentele de 
plastic” și deșeurile periculoase sau 
radioactive.
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Amendamentul 90

Propunere de regulament
Titlul 2 – Capitolul Va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL Va

Regiunile ultraperiferice

Articolul 29a 

Resurse bugetare

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) 114 076 262 EUR în prețuri 
constante pentru 2018 (adică 
128 566 125 EUR în prețuri curente) 
pentru Insulele Azore și Madeira;

b) 91 708 367 EUR în prețuri 
constante pentru 2018 (adică 
103 357 081 EUR în prețuri curente) 
pentru Insulele Canare;

c) 146 509 709 EUR în prețuri 
constante pentru 2018 (adică 
165 119 239 EUR în prețuri curente) 
pentru Guadelupa, Guyana Franceză, 
Martinica, Mayotte, Réunion și Saint-
Martin.

2. Fiecare stat membru stabilește 
partea din pachetele financiare, în limita 
a 70 % din alocările menționate la 
alineatul (1), care este destinată 
compensării menționate la articolul 29c.

3. Prin derogare de la articolul 9 
alineatul (8) din prezentul regulament și 
de la articolul 19 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. [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 
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compensației menționate la articolul 29c, 
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;

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 29c, 
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

Compensații pentru costurile 
suplimentare

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

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.

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.

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 
Consiliului1a; 

(b) capturate de nave de pescuit ale 
Uniunii care nu sunt înregistrate într-un 
port din una dintre regiunile menționate 
la alineatul (1); (c) capturate de nave de 
pescuit ale Uniunii care sunt înregistrate 
într-un port din una dintre regiunile 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din TFUE, dar care nu își desfășoară 
activitatea în regiunea respectivă; (d) 
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 
și care își desfășoară activitatea acolo țin 
seama, pentru a evita supracompensarea, 
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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 29d

Reînnoirea flotelor și măsurile conexe

Fără a aduce atingere articolului 16, 
FEAMAP poate sprijini în regiunile 
ultraperiferice următoarele operațiuni 
pentru a îmbunătăți siguranța 
persoanelor și condițiile lor de muncă pe 
mare, pentru a respecta standardele 
europene de igienă, pentru a combate 
pescuitul ilegal, nedeclarat și 
nereglementat și pentru a ameliora 
eficiența ecologică:

1. achiziționarea de nave de înlocuire 
sau de nave noi pentru care beneficiarul 
trebuie:

a) să respecte limitele capacității de 
pescuit autorizate,

b) să asigure sustenabilitatea socială, 
ecologică și economică a pescuitului și să 
permită atingerea obiectivului privind 
producția maximă durabilă (MSY);

c) să se angajeze să transmită 
autorităților de control și în scopuri 
științifice date detaliate despre 
componența capturilor și capturile 
accidentale nedorite. Acest sprijin poate fi 
acordat și pentru instalarea de sisteme de 
monitorizare electronică;

d) să rămână înregistrat în regiunea 
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ultraperiferică pentru o perioadă de cel 
puțin 15 ani de la data acordării 
ajutorului;

e) să își debarce toate capturile într-o 
regiune ultraperiferică.

2. achiziționarea sau modernizarea 
unui motor care poate depăși puterea 
motorului actual, dacă acest lucru este 
justificat în mod corespunzător din motive 
de siguranță pe mare și nu implică un 
efort de pescuit crescut. 

3. renovarea punții din lemn a unei 
nave de pescuit, atunci când acest lucru 
este necesar din motive legate de 
îmbunătățirea siguranței maritime, în 
conformitate cu criterii tehnice obiective 
ale arhitecturii navale;

4. construcția și modernizarea 
porturilor, a infrastructurilor portuare, a 
locurilor de debarcare, a halelor de 
licitații, precum și a șantierelor navale și 
a atelierelor de construcții și reparații 
navale, situate în porturile de pescuit ale 
regiunilor ultraperiferice, doar cu 
condiția ca ele să contribuie la activități 
pescărești sustenabile și selective în 
regiunile ultraperiferice;

5. studiul privind stabilitatea și 
orientările tehnice pentru proiectarea 
mecanismelor de bară sau a 
echipamentelor de propulsie.

6. dispozitivele colective de 
concentrare a peștilor ancorate în 
regiunile ultraperiferice doar dacă ele 
contribuie la activități pescărești 
sustenabile și selective.

Articolul 29e 

Rețeaua de informații statistice privind 
stocurile de pește din regiunile

ultraperiferice

1. FEAMAP poate sprijini 
colectarea, gestionarea și utilizarea 
datelor pentru gestionarea stocurilor de 
pește din regiunile ultraperiferice, astfel 
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cum se prevede la articolul 2 alineatul (4) 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 
pentru crearea unei rețele de informații 
statistice privind stocurile de pește și 
planurile naționale de lucru pentru 
punerea sa în aplicare în vederea atingerii 
obiectivelor privind producția maximă 
durabilă prevăzute la articolul 2 alineatul 
(2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

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.

3. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare care prevăd norme 
privind procedurile, formatul și 
calendarele pentru crearea Rețelei de 
informații statistice privind stocurile de 
pește din regiunile ultraperiferice 
menționată 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 poate adopta 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 începând cu care 
urmează să se aplice programul de 
activitate. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 53 alineatul (2).

Articolul 29f

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 TFUE, Comisia poate 
autoriza, în conformitate cu articolul 108 
din TFUE, ajutoare pentru funcționare în 
regiunile ultraperiferice menționate la 
articolul 349 din TFUE, în sectorul 
producției, prelucrării și comercializării
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produselor pescărești și de acvacultură 
din regiunile ultraperiferice, în vederea 
diminuării constrângerilor specifice din 
regiunile respective ca urmare a izolării, a 
insularității și a caracterului lor 
îndepărtat extrem.

2. Statele membre pot acorda 
finanțări suplimentare pentru punerea în 
aplicare a planurilor de compensare 
menționate la articolul 29c. 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 este considerat a fi notificat 
în înțelesul articolului 108 alineatul (3) 
prima teză din TFUE.

Articolul 29g 

Revizuire - 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).

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 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, în 
special prin finanțarea rețelei ASIN-RISA 
și a rețelei de informații statistice privind 
stocurile de pește din regiunile 
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ultraperiferice menționată la articolul 
29d.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 43 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea unei guvernanțe și a 
unei gestiuni integrate a politicii maritime, 
inclusiv prin amenajarea spațiului maritim, 
strategii privind bazinele maritime și
cooperare regională maritimă;

(b) promovarea unei guvernanțe și a 
unei gestiuni integrate a politicii maritime, 
inclusiv prin amenajarea spațiului maritim, 
strategii privind bazinele maritime,
cooperare regională maritimă, strategii 
macroregionale la nivelul UE și 
cooperare transfrontalieră;

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 43 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sprijinirea acțiunilor pentru 
protejarea și restaurarea biodiversității 
marine și costiere și a ecosistemelor, 
furnizând compensații pescarilor pentru 
colectarea uneltelor de pescuit pierdute și 
a altor deșeuri marine de pe mare.

Justificare

În conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea 
impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45a

Curățarea oceanelor

FEAMAP sprijină aplicarea de măsuri 
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pentru a curăța mările și oceanele de 
toate tipurile de deșeuri, în special de 
materialele plastice, „continentele de 
plastic” și deșeurile periculoase sau 
radioactive.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 45 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45b

Protejarea naturii și a speciilor

FEAMAP sprijină aplicarea măsurilor de 
protecție a naturii luate în temeiul Cartei 
mondiale a naturii adoptate de ONU, în 
special în temeiul articolelor 21, 22, 23 și 
24 din aceasta. 

FEAMAP sprijină, totodată, activitățile ce 
vizează cooperarea și coordonarea 
voluntară, cu și între forurile, 
organizațiile, organismele și instituțiile 
internaționale, pentru a pune în comun 
mijloace de combatere a pescuitului INN, 
a braconajului speciilor marine și a 
masacrării speciilor considerate 
„prădătoare” din stocurile de pește.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) entitățile juridice stabilite într-un 
stat membru sau într-o țară terță 
menționată în programul de lucru în 
condițiile specificate la alineatele (3) și (4);

a) entitățile juridice stabilite într-un 
stat membru, într-o țară sau un teritoriu 
de peste mări (TTPM) sau într-o țară terță 
menționată în programul de lucru în 
condițiile specificate la alineatele (3) și (4);
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