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Amendamentul 1
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește faptul o reformă globală a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
(PCP) a UE este extrem de necesară în 
prezent, având în vedere faptul că 
obiectivele sale nu au fost îndeplinite nici 
pe plan intern, nici pe plan extern în cei 30 
de ani de când aceasta funcționează;

1. reamintește faptul o reformă a politicii 
comune în domeniul pescuitului (PCP) a 
UE este necesară în prezent, având în 
vedere faptul că aceasta nu a putut să-și 
îndeplinească obiectivele nici pe plan 
intern, nici pe plan extern în cei 30 de ani 
de când se aplică;

Or. fr

Amendamentul 2
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește faptul o reformă globală a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
(PCP) a UE este extrem de necesară în 
prezent, având în vedere faptul că 
obiectivele sale nu au fost îndeplinite nici 
pe plan intern, nici pe plan extern în cei 30 
de ani de când aceasta funcționează;

1. reamintește faptul o reformă globală a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
(PCP) a UE este necesară în prezent, având 
în vedere faptul că obiectivele sale nu au 
fost îndeplinite pe deplin nici pe plan 
intern, nici pe plan extern;

Or. es

Amendamentul 3
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește cerința stabilită la 
articolul 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, care 
prevede că Uniunea Europeană trebuie să 
țină seama de obiectivele cooperării 
pentru dezvoltare la punerea în aplicare a 
politicilor care pot afecta țările în curs de 
dezvoltare, ceea ce include cu precădere 
politica comună în domeniul pescuitului;

Or. fr

Amendamentul 4
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește obligația prevăzută de 
Tratatul de la Lisabona de a asigura 
coerența politicilor Uniunii, inclusiv în 
ceea ce privește reforma politicii comune 
în domeniul pescuitului;

Or. es

Amendamentul 5
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că revenirea la un 
pescuit durabil și menținerea stocurilor de 
pește cu mult peste nivelurile care pot 
asigura producția maximă durabilă vor 
aduce beneficii sociale, economice și de 

2. subliniază faptul că revenirea la un 
pescuit durabil și menținerea stocurilor de 
pește la nivelul producției maxime 
durabile vor aduce beneficii sociale, 
economice și de mediu imense, întrucât se 
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mediu imense, întrucât se va reduce 
degradarea mediului, comunitățile de 
pescuit vor avea un viitor sigur, iar 
sectorul pescuitului va fi rentabil, fără a fi 
nevoie să depindă de sprijin public pentru 
a supraviețui;

va reduce degradarea mediului, iar
comunitățile de pescuit vor avea un viitor 
sigur;

Or. fr

Amendamentul 6
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că revenirea la un 
pescuit durabil și menținerea stocurilor de 
pește cu mult peste nivelurile care pot
asigura producția maximă durabilă vor 
aduce beneficii sociale, economice și de 
mediu imense, întrucât se va reduce 
degradarea mediului, comunitățile de 
pescuit vor avea un viitor sigur, iar sectorul 
pescuitului va fi rentabil, fără a fi nevoie să 
depindă de sprijin public pentru a 
supraviețui;

2. subliniază faptul că un pescuit durabil și 
menținerea stocurilor de pește la niveluri 
care pot asigura producția maximă durabilă 
vor aduce beneficii sociale, economice și 
de mediu imense, întrucât mediul nu va fi 
degradat, comunitățile de pescuit vor avea 
un viitor sigur, iar sectorul pescuitului va fi 
rentabil, fără a avea nevoie de sprijin 
public;

Or. es

Amendamentul 7

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că revenirea la un 
pescuit durabil și menținerea stocurilor de 
pește cu mult peste nivelurile care pot 
asigura producția maximă durabilă vor 
aduce beneficii sociale, economice și de 

2. subliniază faptul că revenirea la un 
pescuit durabil și menținerea stocurilor de 
pește cu mult peste nivelurile care pot 
asigura producția maximă durabilă vor 
aduce beneficii sociale, economice și de 
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mediu imense, întrucât se va reduce 
degradarea mediului, comunitățile de 
pescuit vor avea un viitor sigur, iar sectorul 
pescuitului va fi rentabil, fără a fi nevoie să 
depindă de sprijin public pentru a 
supraviețui;

mediu imense, întrucât se va reduce 
degradarea mediului, comunitățile de 
pescuit vor avea un viitor sigur, iar sectorul 
pescuitului va fi rentabil, fără a fi nevoie să 
depindă de sprijin public pentru a 
supraviețui; subliniază faptul că, pentru 
asigurarea unei sustenabilități ecologice, 
economice și sociale pe termen lung în 
domeniul pescuitului din Europa, este 
vital să se adopte o abordare ecosistemică 
și preventivă în ceea ce privește 
gestionarea pescuitului și să se asigure că 
PCP contribuie la realizarea, până 
în 2020, a obiectivului privind starea 
ecologică bună a mediului marin, în 
conformitate cu Directiva-cadru 
„Strategia pentru mediul marin”;

Or. en

Amendamentul 8
Isabella Lövin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că revenirea la un 
pescuit durabil și menținerea stocurilor de 
pește cu mult peste nivelurile care pot 
asigura producția maximă durabilă vor 
aduce beneficii sociale, economice și de 
mediu imense, întrucât se va reduce 
degradarea mediului, comunitățile de 
pescuit vor avea un viitor sigur, iar sectorul 
pescuitului va fi rentabil, fără a fi nevoie să 
depindă de sprijin public pentru a 
supraviețui;

2. subliniază faptul că revenirea la un 
pescuit durabil și menținerea stocurilor de 
pește cu mult peste nivelurile care pot 
asigura producția maximă durabilă vor 
aduce beneficii sociale, economice și de 
mediu imense, întrucât se va reduce 
degradarea mediului, comunitățile de 
pescuit ar avea un viitor sigur, iar sectorul 
pescuitului ar fi rentabil, fără a fi nevoie să 
depindă de sprijin public pentru a 
supraviețui;

Or. en

Amendamentul 9
Andreas Mölzer
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că oceanele lumii nu numai 
că asigură hrana, securitatea alimentară și 
mijloacele de subzistență a 500 de milioane 
de persoane din întreaga lume și cel puțin 
50 % din proteina de origine animală 
pentru 400 de milioane de persoane din 
țările cele mai sărace prin intermediul 
produselor pescărești, ci sunt esențiale și 
pentru atenuarea schimbărilor climatice, 
pentru asigurarea transportului și 
reprezintă aproximativ 90 % din habitatele 
de pe pământ;

3. reamintește că oceanele lumii asigură 
hrana, securitatea alimentară și mijloacele 
de subzistență a 500 de milioane de 
persoane din întreaga lume și cel puțin 
50 % din proteinele de origine animală 
pentru 400 de milioane de persoane din 
țările cele mai sărace prin intermediul 
produselor pescărești, asigură posibilități 
de transport și reprezintă aproximativ 
90 % din habitatele de pe pământ;

Or. de

Amendamentul 10
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că oceanele lumii nu numai 
că asigură hrana, securitatea alimentară și 
mijloacele de subzistență a 500 de milioane 
de persoane din întreaga lume și cel puțin 
50 % din proteina de origine animală 
pentru 400 de milioane de persoane din 
țările cele mai sărace prin intermediul 
produselor pescărești, ci sunt esențiale și 
pentru atenuarea schimbărilor climatice, 
pentru asigurarea transportului și 
reprezintă aproximativ 90 % din habitatele 
de pe pământ;

3. reamintește că oceanele lumii nu numai 
că asigură hrana, securitatea alimentară și 
mijloacele de subzistență a 500 de milioane 
de persoane din întreaga lume și cel puțin 
50 % din proteinele de origine animală 
pentru 400 de milioane de persoane din 
țările cele mai sărace prin intermediul 
produselor pescărești, ci sunt esențiale și 
pentru atenuarea schimbărilor climatice, 
întrucât absorbanții de carbon 
reprezentați de mări și oceane sunt cei 
mai puternici absorbanți de carbon pe 
termen lung, asigură posibilități de 
transport și reprezintă aproximativ 90 % 
din habitatele de pe pământ;

Or. en
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Amendamentul 11
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
dependența mare a piețelor din UE de 
importurile de produse obținute din pescuit 
și acvacultură, întrucât 60 % din toate 
produsele pescărești folosite în UE sunt 
importate în principal din țări în curs de 
dezvoltare; subliniază faptul că cea mai 
bună opțiune de a reduce dependența de 
importuri este refacerea și menținerea 
stocurilor europene de pește la un nivel cu 
mult peste cel care asigură producția 
maximă durabilă;

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
dependența mare a piețelor din UE de 
importurile de produse obținute din pescuit 
și acvacultură, întrucât mai mult de 60 % 
din toate produsele pescărești folosite în 
UE sunt importate în principal din țări în 
curs de dezvoltare, 10 % dintre acestea 
fiind reprezentate de statele ACP; 
subliniază faptul că cea mai bună opțiune 
de a reduce dependența de importuri este 
refacerea și menținerea stocurilor europene 
de pește la nivelul producției maxime 
durabile;

Or. fr

Amendamentul 12
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
dependența mare a piețelor din UE de 
importurile de produse obținute din pescuit 
și acvacultură, întrucât 60 % din toate 
produsele pescărești folosite în UE sunt 
importate în principal din țări în curs de 
dezvoltare; subliniază faptul că cea mai 
bună opțiune de a reduce dependența de 
importuri este refacerea și menținerea 
stocurilor europene de pește la un nivel cu 
mult peste cel care asigură producția 
maximă durabilă;

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
dependența mare a piețelor din UE de 
importurile de produse obținute din pescuit 
și acvacultură, întrucât 60 % din toate 
produsele pescărești folosite în UE sunt 
importate în principal din țări în curs de 
dezvoltare; subliniază faptul că cea mai 
bună opțiune de a reduce dependența de 
importuri este refacerea și menținerea 
stocurilor europene de pește la un nivel
care asigură producția maximă durabilă;

Or. es
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Amendamentul 13
Isabella Lövin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
dependența mare a piețelor din UE de 
importurile de produse obținute din pescuit 
și acvacultură, întrucât 60 % din toate 
produsele pescărești folosite în UE sunt 
importate în principal din țări în curs de 
dezvoltare; subliniază faptul că cea mai 
bună opțiune de a reduce dependența de 
importuri este refacerea și menținerea 
stocurilor europene de pește la un nivel cu 
mult peste cel care asigură producția 
maximă durabilă;

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
dependența mare a piețelor din UE de 
importurile de produse obținute din pescuit 
și acvacultură, întrucât 60 % din toate 
produsele pescărești folosite în UE sunt 
importate într-o măsură considerabilă din 
țări în curs de dezvoltare; subliniază faptul 
că cea mai bună opțiune de a reduce 
dependența de importuri este refacerea și 
menținerea stocurilor europene de pește la 
un nivel cu mult peste cel care asigură 
producția maximă durabilă;

Or. en

Amendamentul 14
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că produsele importate 
obținute din pescuit și acvacultură ar trebui 
să facă obiectul acelorași standarde sociale 
și de mediu ca producția europeană internă 
și consideră că țările în curs de dezvoltare 
vor avea nevoie de asistență financiară și 
tehnică pentru a atinge aceleași standarde;

5. subliniază faptul că produsele importate 
obținute din pescuit și acvacultură ar trebui 
să facă obiectul acelorași standarde sociale,
sanitare și de mediu ca producția 
europeană internă și consideră că țările în 
curs de dezvoltare vor avea nevoie de 
asistență financiară și tehnică pentru a 
atinge aceleași standarde și pentru a lupta 
cu eficacitate împotriva pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat;

Or. fr
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Amendamentul 15
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că produsele importate 
obținute din pescuit și acvacultură ar trebui 
să facă obiectul acelorași standarde sociale 
și de mediu ca producția europeană internă 
și consideră că țările în curs de dezvoltare 
vor avea nevoie de asistență financiară și 
tehnică pentru a atinge aceleași standarde;

5. subliniază faptul că produsele importate 
obținute din pescuit și acvacultură ar trebui 
să facă obiectul acelorași standarde sociale, 
de siguranță alimentară și de mediu ca 
producția europeană internă și consideră că 
țările în curs de dezvoltare vor avea nevoie 
de asistență financiară și tehnică pentru a 
atinge aceleași standarde;

Or. en

Amendamentul 16
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că produsele importate 
obținute din pescuit și acvacultură ar trebui 
să facă obiectul acelorași standarde sociale 
și de mediu ca producția europeană internă 
și consideră că țările în curs de dezvoltare 
vor avea nevoie de asistență financiară și 
tehnică pentru a atinge aceleași standarde;

5. subliniază faptul că produsele importate 
obținute din pescuit și acvacultură ar trebui 
să facă obiectul acelorași standarde sociale 
și de mediu ca producția europeană internă, 
inclusiv în ceea ce privește trasabilitatea 
„de la plasa de pescuit până la farfurie” și 
consideră că țările în curs de dezvoltare vor 
avea nevoie de asistență financiară și 
tehnică pentru a atinge aceleași standarde;

Or. lt

Amendamentul 17
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. se opune adoptării sistemelor de 
concesiuni de pescuit transferabile în 
cadrul ORGP și în apele internaționale, 
deoarece acest lucru poate limita grav 
ambițiile viitoare ale actualelor țări în curs 
de dezvoltare în ceea ce privește
dezvoltarea unor sectoare proprii ale 
pescuitului;

6. se opune adoptării sistemelor de 
concesiuni de pescuit transferabile în 
cadrul ORGP și în apele internaționale, 
întrucât acestea limitează posibilitățile
țărilor în curs de dezvoltare de a-și 
dezvolta sectoare proprii ale pescuitului;

Or. es

Amendamentul 18
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. se opune adoptării sistemelor de 
concesiuni de pescuit transferabile în 
cadrul ORGP și în apele internaționale, 
deoarece acest lucru poate limita grav 
ambițiile viitoare ale actualelor țări în curs 
de dezvoltare în ceea ce privește 
dezvoltarea unor sectoare proprii ale 
pescuitului;

6. se opune adoptării sistemelor de 
concesiuni de pescuit transferabile, în 
special în cadrul ORGP și în apele 
internaționale, deoarece acest lucru poate 
limita grav ambițiile viitoare ale țărilor în 
curs de dezvoltare în ceea ce privește 
dezvoltarea unor sectoare proprii ale 
pescuitului;

Or. fr

Amendamentul 19
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. se opune privatizării resurselor 
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marine; consideră că nu poate fi 
acceptată propunerea de a se crea o piață 
pentru transferul drepturilor de pescuit 
între întreprinderile private; subliniază că 
drepturile de pescuit ar trebui să fie 
gestionate numai de către statele membre;

Or. lt

Amendamentul 20
Isabella Lövin

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că accesul la 
resursele piscicole excedentare din țările
în curs de dezvoltare, care nu pot fi 
capturate de flotele locale de pescuit, 
poate fi acordat numai după asigurarea 
nevoilor alimentare ale populației locale
și după îndeplinirea cerințelor de la 
articolele 62, 69 și 70 din Convenția 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării;

Or. en

Amendamentul 21
Isabella Lövin

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. atrage atenția asupra dispozițiilor de 
la articolele 69 și 70 din Convenția 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării
care privesc dreptul statelor fără ieșire la 
mare de a participa la exploatarea 
resurselor marine biologice din zonele 
economice exclusive ale statelor de coastă 
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din aceeași regiune sau subregiune 
pentru a răspunde nevoilor alimentare ale 
populației din statele respective;

Or. en

Amendamentul 22
Isabella Lövin

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reiterează faptul că viitoarea PCP 
trebuie să se bazeze pe principii ale bunei 
guvernanțe, inclusiv, printre altele, pe 
transparență și pe accesul la informații, în 
conformitate cu Convenția de la Aarhus, 
inclusiv în ceea ce privește evaluările 
acordurilor de parteneriat durabil;

Or. en

Amendamentul 23
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că UE ar trebui să 
promoveze gestionarea sustenabilă a 
resurselor în țările terțe și, prin urmare, 
solicită UE să ia măsuri pentru 
combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat 
și nereglementat; subliniază faptul că 
acordurile pentru pescuit sustenabil ar 
trebui să fie axate mai mult pe cercetarea 
științifică, pe colectarea de date și pe 
monitorizare, control și supraveghere; în 
acest sens, consideră că, UE ar trebui 
acorde țărilor terțe partenere un sprijin 
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adecvat financiar, tehnic și în materie de 
resurse umane;

Or. en

Amendamentul 24
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanța din ce în ce mai 
mare a pescuitului de agrement pentru 
pescari și pentru comunitățile de pescari; 
atrage atenția asupra importanței sporite
a acestui fenomen;

Or. lt

Amendamentul 25
Isabella Lövin

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. reiterează ideea că PCP trebuie să fie 
coerentă cu politicile de mediu și de
dezvoltare, inclusiv cu cele privind 
protecția ecosistemelor marine; prin 
urmare, solicită luarea unor măsuri care 
să dezvolte și să extindă cunoștințele 
științifice, precum și o cooperare 
internațională mai strânsă în vederea 
asigurării unei performanțe mai bune;

Or. en
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Amendamentul 26
Isabella Lövin

Proiect de aviz
Punctul 7c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. reiterează ideea că toți resortisanții 
UE trebuie să respecte reglementările 
PCP, indiferent de zona în care își 
desfășoară activitatea, inclusiv 
reglementările din domeniile social și 
ecologic.

Or. en


