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Amendamentul 1
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să se asigure că 
acordurile în domeniul pescuitului 
sustenabil (APS) respectă elementele 
esențiale și fundamentale ale drepturilor 
omului și principiile democratice, astfel 
cum sunt prevăzute la articolul 9 din 
Acordul de la Cotonou;

Or. en

Amendamentul 2
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută angajamentul Comisiei de a pune 
în aplicare o nouă generație de acorduri în 
domeniul pescuitului sustenabil (APS) care 
să promoveze conservarea resurselor, 
sustenabilitatea mediului, buna guvernanță 
și eficiența sprijinului sectorial în statele 
partenere prin consolidarea 
condiționalităților;

3. constată angajamentul Comisiei de a 
pune în aplicare o nouă generație de 
acorduri în domeniul pescuitului sustenabil 
(APS) care să promoveze conservarea 
resurselor, sustenabilitatea mediului, buna 
guvernanță și eficiența sprijinului sectorial 
în statele partenere prin consolidarea 
condiționalităților;

Or. nl

Amendamentul 3
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer
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Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește solicitarea adresată de 
LDRAC (Comitetul consultativ regional 
pentru flota de lungă distanță) în vederea 
realizării unei distincții între costurile de 
acces pentru flota de pescuit de lungă 
distanță a UE – costuri care vor fi 
acoperite de armatori și care reprezintă 
un procent echitabil din valoarea 
capturilor – și compensația destinată 
ajutorului pentru dezvoltare; acest ajutor 
trebuie să recunoască importanța 
sectorului piscicol în combaterea sărăciei;

Or. fr

Amendamentul 4
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să se asigure că APS 
semnate de UE cu țările în curs de 
dezvoltare se bazează pe un spirit de 
parteneriat real, în baza căruia costurile 
achitate pentru accesul la resursele 
piscicole reprezintă o compensație 
echitabilă a valorii acestora, iar aceste 
resurse piscicole, ecosistemele și 
biodiversitatea marină din țările în curs 
de dezvoltare sunt conservate în mod 
durabil;

Or. fr

Amendamentul 5
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva
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Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că toate capturile flotelor 
europene pentru pescuit în apele țărilor în 
curs de dezvoltare, prevăzute în cadrul 
APS, ar trebui să se bazeze pe existența 
unui surplus care nu poate fi capturat de 
flotele de pescuit locale – aceste „capturi 
locale” trebuie înțelese în sensul 
articolului 70 din Convenția ONU asupra 
dreptului mării, care prevede că acestea 
includ și capturile statelor de coastă a 
căror situație geografică le face 
dependente de exploatarea resurselor 
biologice din cadrul zonelor economice 
exclusive ale altor state din regiune sau 
din subregiune;

Or. fr

Amendamentul 6
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază importanța grupurilor 
științifice comune, responsabile cu 
furnizarea de avize științifice privind 
situația resurselor piscicole pe baza celor 
mai bune date disponibile și insistă ca 
aceste grupuri să dispună de resurse 
financiare, tehnice și umane adecvate 
pentru îndeplinirea sarcinilor lor și 
pentru desfășurarea activității prin 
consultare cu organizațiile regionale de 
gestionare a pescuitului (ORGP);

Or. fr
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Amendamentul 7
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. speră ca APS să sporească valoarea 
integrării statelor în curs de dezvoltare în 
economia mondială, să favorizeze 
investițiile și dezvoltarea sectorului privat 
local, inclusiv a micilor întreprinderi și a 
pescăriilor artizanale, sprijinind în special 
activitățile de transformare și de 
comercializare;

4. speră ca APS să sporească valoarea 
integrării statelor în curs de dezvoltare în 
economia mondială, să favorizeze 
investițiile și dezvoltarea sectorului privat 
local, acordând o atenție deosebită 
necesităților micilor comunități de 
pescari, precum și să garanteze că 
investițiile nu vor conduce la un pescuit 
excesiv și la concurență cu comunitățile 
locale a căror subzistență depinde de 
pescuit;

Or. en

Amendamentul 8
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. speră ca APS să sporească valoarea 
integrării statelor în curs de dezvoltare în 
economia mondială, să favorizeze 
investițiile și dezvoltarea sectorului privat 
local, inclusiv a micilor întreprinderi și a 
pescăriilor artizanale, sprijinind în special 
activitățile de transformare și de 
comercializare;

4. speră ca APS să sporească valoarea 
integrării statelor în curs de dezvoltare în 
economia mondială, să favorizeze 
investițiile și dezvoltarea sectorului privat 
local, inclusiv a micilor întreprinderi și a 
pescăriilor artizanale, prin angajarea 
marinarilor locali, prin debarcări, 
sprijinind în special dezvoltarea 
industriilor de transformare și a 
activităților de comercializare;

Or. en
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Amendamentul 9
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. speră ca APS să sporească valoarea 
integrării statelor în curs de dezvoltare în 
economia mondială, să favorizeze 
investițiile și dezvoltarea sectorului privat 
local, inclusiv a micilor întreprinderi și a 
pescăriilor artizanale, sprijinind în special 
activitățile de transformare și de 
comercializare;

4. speră ca APS să sporească valoarea 
integrării statelor în curs de dezvoltare în 
economia mondială, să favorizeze 
investițiile și dezvoltarea sectorului privat 
local, în special a micilor întreprinderi și a 
pescăriilor artizanale, sprijinind în special 
activitățile de transformare și de 
comercializare;

Or. de

Amendamentul 10
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. speră ca APS să sporească valoarea 
integrării statelor în curs de dezvoltare în 
economia mondială, să favorizeze 
investițiile și dezvoltarea sectorului privat 
local, inclusiv a micilor întreprinderi și a 
pescăriilor artizanale, sprijinind în special 
activitățile de transformare și de 
comercializare;

4. speră ca APS să sporească valoarea 
integrării statelor partenere în economia 
mondială, să favorizeze investițiile și 
dezvoltarea sectorului privat local, inclusiv 
a micilor întreprinderi și a pescăriilor 
artizanale, sprijinind în special activitățile 
de transformare și de comercializare;

Or. nl

Amendamentul 11
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să se asigure că 
pachetul de sprijin sectorial din cadrul APS 
consolidează obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare ale UE și este coerent cu planul 
național de dezvoltare al statului semnatar; 
solicită ca acest pachet să nu se substituie 
cooperării în domeniul pescuitului 
prevăzute în alte acorduri sau instrumente 
de cooperare, ci să o completeze în mod 
coerent și complementar;

5. îndeamnă Comisia să se asigure că 
pachetul de sprijin sectorial din cadrul APS 
consolidează obiectivele statelor membre
ale UE și este coerent cu planul național de 
dezvoltare al statului semnatar; 

Or. nl

Amendamentul 12
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să se asigure că 
pachetul de sprijin sectorial din cadrul APS 
consolidează obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare ale UE și este coerent cu planul 
național de dezvoltare al statului semnatar; 
solicită ca acest pachet să nu se substituie 
cooperării în domeniul pescuitului 
prevăzute în alte acorduri sau instrumente 
de cooperare, ci să o completeze în mod 
coerent și complementar;

5. îndeamnă Comisia să se asigure că 
pachetul de sprijin sectorial din cadrul APS 
vizează susținerea capacităților 
administrative și științifice din țările terțe, 
consolidează obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare ale UE și este coerent cu planul 
național de dezvoltare al statului semnatar; 
solicită ca acest pachet să nu se substituie 
cooperării în domeniul pescuitului 
prevăzute în alte acorduri sau instrumente 
de cooperare, ci să o completeze în mod 
coerent, transparent, eficient și mai 
adecvat;

Or. en

Amendamentul 13
Andreas Mölzer
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să se asigure că 
pachetul de sprijin sectorial din cadrul APS 
consolidează obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare ale UE și este coerent cu planul 
național de dezvoltare al statului semnatar; 
solicită ca acest pachet să nu se substituie 
cooperării în domeniul pescuitului 
prevăzute în alte acorduri sau instrumente 
de cooperare, ci să o completeze în mod 
coerent și complementar;

5. îndeamnă Comisia să se asigure că 
pachetul de sprijin sectorial din cadrul APS 
consolidează obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare ale UE și este coerent cu planul 
național de dezvoltare al statului semnatar; 
solicită ca acest pachet să nu se substituie 
cooperării în domeniul pescuitului 
prevăzute în alte acorduri sau instrumente 
de cooperare, ci să o completeze în mod 
coerent și complementar; invită, în acest 
sens, Comisia să asigure sprijinirea în 
special a întreprinderilor mici și mijlocii;

Or. de

Amendamentul 14
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să nu încheie 
acorduri cu țările partenere decât cu 
condiția explicită ca statele membre ale 
UE să beneficieze de acordurile în cauză 
și să nu înregistreze nicio pierdere 
economică;

Or. nl

Amendamentul 15
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să introducă o clauză 
de guvernanță în cadrul viitoarelor APS, 
care să recunoască, pe de o parte, 
drepturile țărilor în curs de dezvoltare de 
a-și dezvolta în mod sustenabil sectorul 
local de pescuit și, pe de altă parte, 
principiile bunei guvernanțe, 
transparenței și combaterii corupției;

Or. fr

Amendamentul 16
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită Comisiei să nu încheie 
acorduri decât cu țările în care drepturile 
omului sunt respectate necondiționat, în 
care statul de drept se aplică în 
conformitate cu dreptul internațional 
recunoscut în mod general și în care sunt 
respectate principiile administrative 
democratice;

Or. nl

Amendamentul 17
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reamintește importanța comisiilor 
comune pentru punerea în aplicare în 
mod corespunzător a APS și invită aceste 
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comisii să fie deschise părților interesate 
din domeniul pescuitului și deputaților 
din țările în curs de dezvoltare și din UE, 
pentru a îmbunătăți transparența și 
pentru a contribui la buna guvernanță la 
nivelul APS;

Or. fr

Amendamentul 18
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să încurajeze țările 
terțe partenere să colecteze, în cazul în 
care acestea nu sunt disponibile, și să 
publice toate informațiile pertinente 
privind activitățile din domeniul 
pescuitului realizate în apele lor;

Or. fr

Amendamentul 19
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei alocarea mai multor 
resurse bugetare organizațiilor regionale 
de gestionare a pescuitului, deoarece 
acestea joacă un rol-cheie în combaterea 
pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat;

Or. lt
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Amendamentul 20
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei să se bazeze și pe 
analiza de impact în vederea unei 
eventuale reînnoiri și/sau prelungiri a 
acordului și, în cazul în care aceasta este 
negativă, să nu prelungească acordul;

Or. nl

Amendamentul 21
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază necesitatea de a asigura 
coerența politică și coordonarea deplină 
între politica de dezvoltare a UE și PCP și 
de a aloca mai multe resurse umane, 
tehnice și bugetare pentru dezvoltarea 
unui sector durabil al pescuitului în 
cadrul politicii sale de cooperare pentru 
dezvoltare cu țările terțe; invită Comisia 
să efectueze audituri științifice pentru a 
evalua stocurile de pește, anterior 
negocierii de noi protocoale APS, pentru 
a evita pescuitul excesiv, dat fiind faptul 
că sectorul pescuitului joacă un rol 
important în asigurarea securității 
alimentare în numeroase țări în curs de 
dezvoltare;

Or. en
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Amendamentul 22
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia să asigure o mai 
mare transparență la momentul stabilirii 
nivelului de exploatare a resurselor 
piscicole din apele aflate sub jurisdicția
statelor de coastă, precum și să evalueze
acordurile bilaterale, inclusiv pe cele 
referitoare la evaluarea științifică a
stocurilor de pește.

Or. lt


