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Amendamentul 77
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Industria pescuitului este de o 
importanță strategică enormă pentru 
situația socioeconomică, precum și pentru 
aprovizionarea cu pește a populației și 
pentru un echilibru alimentar stabil în 
statele membre și în cadrul Uniunii 
Europene (UE) și, de asemenea, are o 
contribuție substanțială în ceea ce privește 
bunăstarea socioeconomică a 
comunităților costiere, dezvoltarea locală, 
ocuparea forței de muncă, menținerea și 
crearea de activități economice și locuri 
de muncă în amonte și în aval, 
aprovizionarea cu pește proaspăt și 
păstrarea vie a tradițiilor culturale locale.

Or. pt

Amendamentul 78
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Domeniul de aplicare al EMFF trebuie
să reglementeze sprijinul PCP, care 
cuprinde conservarea, gestionarea și 
exploatarea resurselor biologice marine, a 
resurselor biologice de apă dulce și 
acvacultura, precum și prelucrarea și 
comercializarea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, în cazul în care 
astfel de activități au loc pe teritoriul 
statelor membre sau în apele Uniunii, fiind 

(2) Domeniul de aplicare al EMFF ar 
trebui să reglementeze sprijinul PCP, care 
cuprinde conservarea, gestionarea și 
exploatarea resurselor biologice marine, a 
resurselor biologice de apă dulce și 
acvacultura, precum și prelucrarea și 
comercializarea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură și a activităților 
economice din comunitățile costiere care 
sunt cele mai dependente de pescuit , în 
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desfășurate inclusiv de navele de pescuit 
care arborează pavilionul unor țări terțe și 
sunt înmatriculate în țări terțe, sau de 
navele de pescuit ale Uniunii, sau de 
resortisanți ai statelor membre, fără a se 
aduce atingere responsabilității primare a 
statului de pavilion, ținând cont de 
dispozițiile articolului 117 din Convenția 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării.

cazul în care astfel de activități au loc pe 
teritoriul statelor membre sau în apele 
Uniunii, fiind desfășurate inclusiv de 
navele de pescuit care arborează pavilionul 
unor țări terțe și sunt înmatriculate în țări 
terțe, sau de navele de pescuit ale Uniunii, 
sau de resortisanți ai statelor membre, fără 
se a aduce atingere responsabilității 
primare a statului de pavilion, ținând cont 
de dispozițiile articolului 117 din 
Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării.

Or. pt

Amendamentul 79
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Viitorul EMFF ar trebui să ia în 
considerare pe deplin problemele și 
nevoile specifice pescuitului artizanal, 
având în vedere faptul că flota artizanală 
este cea care utilizează în Uniunea 
Europeană o cantitate semnificativă de 
forță de muncă pe unitatea de pește 
capturat. 

Or. pt

Amendamentul 80
Ole Christensen

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a spori asumarea politicii 
comune în domeniul pescuitului (PCP) și 
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pentru a stimula punerea corectă în 
aplicare și succesul total al PCP, EMFF 
ar trebui să sprijine parteneriatul, 
cooperarea și dialogul între oamenii de 
știință și pescari.

Or. en

Amendamentul 81
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Domeniul de aplicare al EMFF trebuie 
să reglementeze sprijinul acordat PMI, care 
cuprinde elaborarea și punerea în aplicare a 
unor operațiuni și a unui proces decizional 
coordonate în legătură cu oceanele, mările, 
regiunile costiere și sectoarele maritime, în 
completarea diferitelor politici ale UE 
relevante, în special a politicii comune în 
domeniul pescuitului și a politicilor privind 
transportul, industria, coeziunea teritorială, 
mediul, energia și turismul. Trebuie să se 
asigure coerența și integrarea în ceea ce 
privește gestionarea diferitelor politici 
sectoriale în Marea Baltică, Marea
Nordului, Mările Celtice, Golful Biscaya și 
Coasta Iberică, bazinul maritim al Mării 
Mediterane și bazinul maritim al Mării 
Negre.

(4) Domeniul de aplicare al EMFF ar 
trebui să reglementeze sprijinul acordat 
PMI, care cuprinde elaborarea și punerea în 
aplicare a unor operațiuni și a unui proces 
decizional coordonate în legătură cu 
oceanele, mările, regiunile costiere și 
sectoarele maritime, în completarea 
diferitelor politici ale UE relevante, în 
special a politicii comune în domeniul 
pescuitului și a politicilor privind 
transportul, industria, coeziunea teritorială, 
mediul, energia, turismul și crearea de 
locuri de muncă cu drepturi depline. Ar 
trebui să se asigure coerența și integrarea 
în ceea ce privește gestionarea diferitelor 
politici sectoriale în Marea Baltică, Marea 
Nordului, Mările Celtice, Golful Biscaya și 
Coasta Iberică, bazinul maritim al Mării 
Mediterane și bazinul maritim al Mării 
Negre.

Or. pt

Amendamentul 82
Jean Lambert

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu concluziile 
Consiliului European din 17 iunie 2010, 
prin care a fost adoptată Strategia 
Europa 2020, Uniunea și statele membre 
trebuie să pună în aplicare măsuri pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, promovând în același timp 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii. În 
special, este necesară concentrarea
resurselor în vederea atingerii obiectivelor 
și țintelor Strategiei Europa 2020, iar 
eficiența trebuie îmbunătățită prin punerea 
unui accent mai puternic pe rezultate. 
Includerea PMI în noul EMFF contribuie, 
de asemenea, la îndeplinirea principalelor 
obiective de politică stabilite în 
Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, 
„Europa 2020 – O strategie pentru 
creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” („Strategia Europa 2020”), și 
este conformă cu obiectivele generale 
privind creșterea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale prevăzute în tratat.

(5) În conformitate cu concluziile 
Consiliului European din 17 iunie 2010, 
prin care a fost adoptată Strategia 
Europa 2020, Uniunea și statele membre ar 
trebui să pună în aplicare măsuri pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, promovând în același timp 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii. În 
special, este necesară concentrarea 
resurselor în vederea atingerii obiectivelor 
și țintelor Strategiei Europa 2020, printre 
care se evidențiază obiectivele legate de 
ocuparea forței de muncă și de 
combaterea sărăciei, a excluziunii sociale 
și a schimbărilor climatice, iar eficiența 
trebuie îmbunătățită prin punerea unui 
accent mai puternic pe rezultate. Includerea 
PMI în noul EMFF contribuie, de 
asemenea, la îndeplinirea principalelor 
obiective de politică stabilite în 
Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, 
„Europa 2020 – O strategie pentru 
creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” („Strategia Europa 2020”), și 
este conformă cu obiectivele generale 
privind creșterea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale prevăzute în tratat.

Or. en

Amendamentul 83
Jean Lambert

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a se garanta faptul că EMFF 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor PCP, 
PMI și ale Strategiei Europa 2020, trebuie 
să se pună accentul pe un număr limitat de 
priorități esențiale referitoare la încurajarea 

(6) Pentru a se garanta faptul că EMFF 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor PCP, 
PMI și ale Strategiei Europa 2020, trebuie 
să se pună accentul pe un număr limitat de 
priorități esențiale referitoare la 
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pescăriilor și a acvaculturii bazate pe 
inovare și cunoaștere, la promovarea 
pescuitului și acvaculturii sustenabile și 
eficiente din punct de vedere al utilizării 
resurselor, la sporirea ocupării forței de 
muncă și a coeziunii teritoriale prin 
eliberarea potențialului de creștere 
economică și de creare a locurilor de 
muncă al comunităților pescărești costiere 
și interioare, precum și la promovarea 
diversificării activităților pescărești spre 
alte sectoare ale economiei marine.

promovarea pescuitului și acvaculturii 
sustenabile și eficiente din punct de 
vedere al utilizării resurselor, prin
încurajarea pescăriilor și a acvaculturii 
bazate pe inovare și cunoaștere și prin 
asigurarea coeziunii teritoriale prin 
eliberarea potențialului de dezvoltare
economică și de creare a locurilor de 
muncă al comunităților pescărești costiere 
și interioare, precum și la promovarea 
diversificării activităților pescărești spre 
alte sectoare sustenabile ale economiei 
marine.

Or. en

Amendamentul 84
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a se garanta faptul că EMFF 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor PCP, 
PMI și ale Strategiei Europa 2020, trebuie 
să se pună accentul pe un număr limitat de 
priorități esențiale referitoare la încurajarea 
pescăriilor și a acvaculturii bazate pe 
inovare și cunoaștere, la promovarea 
pescuitului și acvaculturii sustenabile și 
eficiente din punct de vedere al utilizării 
resurselor, la sporirea ocupării forței de 
muncă și a coeziunii teritoriale prin 
eliberarea potențialului de creștere 
economică și de creare a locurilor de 
muncă al comunităților pescărești costiere 
și interioare, precum și la promovarea 
diversificării activităților pescărești spre 
alte sectoare ale economiei marine.

(6) Pentru a se garanta faptul că EMFF 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor PCP, 
PMI și ale Strategiei Europa 2020, ar 
trebui să se pună accentul pe un număr 
limitat de priorități esențiale referitoare la 
încurajarea pescăriilor și a acvaculturii 
bazate pe inovare și cunoaștere, la 
promovarea pescuitului și acvaculturii 
sustenabile și eficiente din punct de vedere 
al utilizării resurselor, la sporirea ocupării 
forței de muncă stabile, cu drepturi 
depline și a coeziunii teritoriale prin 
eliberarea potențialului de creștere 
economică și de creare a locurilor de 
muncă al comunităților pescărești costiere 
și interioare, precum și la promovarea 
diversificării activităților pescărești spre 
alte sectoare ale economiei marine.

Or. pt
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Amendamentul 85
Ole Christensen

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a se garanta faptul că EMFF 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor PCP, 
PMI și ale Strategiei Europa 2020, trebuie
să se pună accentul pe un număr limitat de 
priorități esențiale referitoare la încurajarea 
pescăriilor și a acvaculturii bazate pe 
inovare și cunoaștere, la promovarea 
pescuitului și acvaculturii sustenabile și 
eficiente din punct de vedere al utilizării 
resurselor, la sporirea ocupării forței de 
muncă și a coeziunii teritoriale prin 
eliberarea potențialului de creștere 
economică și de creare a locurilor de 
muncă al comunităților pescărești costiere 
și interioare, precum și la promovarea 
diversificării activităților pescărești spre 
alte sectoare ale economiei marine.

(6) Pentru a se garanta faptul că EMFF 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor PCP, 
PMI și ale Strategiei Europa 2020, ar 
trebui să se pună accentul pe un număr 
limitat de priorități esențiale referitoare la 
încurajarea pescăriilor și a acvaculturii 
bazate pe inovare și cunoaștere, la 
promovarea pescuitului și acvaculturii 
sustenabile și eficiente din punct de vedere 
al utilizării resurselor, la sporirea ocupării 
forței de muncă și a coeziunii teritoriale 
prin eliberarea potențialului de creștere 
economică și de creare a locurilor de 
muncă al comunităților pescărești costiere 
și interioare, precum și la promovarea 
diversificării activităților pescărești spre 
alte sectoare ale economiei marine și la 
îmbunătățirea condițiilor de lucru.

Or. en

Amendamentul 86
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obiectivul general al politicii comune 
în domeniul pescuitului constă în a garanta 
că activitățile din domeniul pescuitului și 
acvaculturii contribuie la condiții de mediu 
sustenabile pe termen lung, care sunt 
necesare pentru dezvoltarea economică și 
socială. De asemenea, politica comună în 
domeniul pescuitului trebuie să contribuie 
la creșterea productivității, la un nivel de 

(8) Obiectivul general al politicii comune 
în domeniul pescuitului constă în a garanta 
că activitățile din domeniul pescuitului și 
acvaculturii contribuie la condiții de mediu 
sustenabile pe termen lung, care sunt 
necesare pentru dezvoltarea economică și 
socială. PCP ar trebui să promoveze 
modernizarea și dezvoltarea durabilă a 
sectorului pescăresc, făcându-l viabil din 
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trai echitabil pentru sectorul pescăresc și 
la piețe stabile și să asigure 
disponibilitatea resurselor și prețuri 
rezonabile pentru produsele livrate 
consumatorilor.

punct de vedere social și economic și prin 
stabilirea resurselor de pescuit pe baza 
unor fundamente durabile în vederea 
aprovizionării cu pește a populației, 
garantării suveranității și securității 
alimentare, a menținerii locurilor de 
muncă și a îmbunătățirii condițiilor de 
trai a pescarilor, precum și a realizării 
dezvoltării durabile în zonele costiere care 
sunt cele mai dependente de pescuit.

Or. pt

Amendamentul 87
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Bugetul Uniunii trebuie să finanțeze 
cheltuielile aferente politicii comune în 
domeniul pescuitului și politicii maritime 
integrate prin intermediul unui fond unic, 
EMFF, în mod direct sau în cadrul 
gestiunii partajate cu statele membre.
Gestiunea partajată cu statele membre 
trebuie să se aplice nu doar măsurilor de 
sprijinire a pescăriilor, a acvaculturii și a 
dezvoltării locale conduse de comunitate, 
ci și organizărilor comune ale piețelor, 
compensațiilor pentru regiunile 
ultraperiferice și activităților de control și 
de colectare de date. Gestiunea directă 
trebuie să se aplice consultanței științifice, 
contribuțiilor voluntare la organizațiile 
regionale de gestionare a pescuitului, 
consiliilor consultative și operațiunilor de 
punere în aplicare a politicii maritime 
integrate. Trebuie specificate tipurile de 
măsuri care pot fi finanțate prin EMFF.

(12) Bugetul Uniunii ar trebui să finanțeze 
cheltuielile aferente politicii comune în 
domeniul pescuitului și politicii maritime 
integrate prin intermediul unui fond unic, 
EMFF, în mod direct sau în cadrul 
gestiunii partajate cu statele membre.
Gestiunea partajată cu statele membre ar 
trebui să se aplice nu doar măsurilor de 
sprijinire a pescăriilor, a acvaculturii și a 
dezvoltării zonelor costiere care sunt cele 
mai dependente de pescuit, ci și 
organizărilor comune ale piețelor, 
compensațiilor pentru regiunile 
ultraperiferice și activităților de control și 
de colectare de date. Gestiunea directă ar 
trebui să se aplice consultanței științifice, 
contribuțiilor voluntare la organizațiile 
regionale de gestionare a pescuitului, 
consiliilor consultative și operațiunilor de 
punere în aplicare a politicii maritime 
integrate. Ar trebui specificate tipurile de 
măsuri care pot fi finanțate prin EMFF.

Or. pt
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Amendamentul 88
Ole Christensen

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În conformitate cu articolele 50 și 51 
din [Regulamentul privind politica comună 
în domeniul pescuitului (denumit în 
continuare „Regulamentul PCP”)], 
asistența financiară din partea Uniunii în 
cadrul EMFF trebuie să fie condiționată de 
respectarea normelor PCP atât de către 
statele membre cât și de către operatori. 
Această condiționalitate este menită a
reflecta responsabilitatea Uniunii de a 
garanta, în interes public, conservarea 
resurselor biologice marine în temeiul 
PCP, conform dispozițiilor articolului 3 
din TFUE.

(14) În conformitate cu articolele 50 și 51 
din [Regulamentul privind politica comună
în domeniul pescuitului (denumit în 
continuare „Regulamentul PCP”)], 
asistența financiară din partea Uniunii în 
cadrul EMFF ar trebui să fie condiționată 
de respectarea normelor PCP atât de către 
statele membre cât și de către operatori. 
Această condiționalitate este menită a 
reflecta responsabilitatea Uniunii de a 
garanta, în interes public, conservarea 
resurselor biologice marine în temeiul 
PCP, precum și respectarea condițiilor 
legate de promovarea ocupării forței de 
muncă la un nivel înalt și garantarea unei 
protecții sociale adecvate, conform 
dispozițiilor articolelor 3 și 9 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 89
Ole Christensen

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Îndeplinirea obiectivelor PCP ar fi, de 
asemenea, subminată dacă asistența 
financiară oferită de Uniune în cadrul 
EMFF ar fi furnizată statelor membre care 
nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute de 
normele PCP legate de interesul public de a 
se conserva resursele marine, de exemplu 
obligațiile referitoare la colectarea de date 

(18) Îndeplinirea obiectivelor PCP ar fi, de 
asemenea, subminată dacă asistența 
financiară oferită de Uniune în cadrul 
EMFF ar fi furnizată statelor membre care 
nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute de 
normele PCP legate de interesul public de a 
se conserva resursele marine, de exemplu 
obligațiile referitoare la colectarea de date 
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și la aplicarea controalelor. Mai mult decât 
atât, în cazul neîndeplinirii obligațiilor 
respective, există riscul ca statele membre 
să nu detecteze beneficiarii neeligibili sau 
operațiunile neeligibile.

și la aplicarea controalelor, inclusiv în ceea 
ce privește inspecția muncii și respectarea 
legislației sociale și a muncii. Mai mult 
decât atât, în cazul neîndeplinirii 
obligațiilor respective, există riscul ca 
statele membre să nu detecteze beneficiarii 
neeligibili sau operațiunile neeligibile.

Or. en

Amendamentul 90
Ole Christensen

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Acțiunile Uniunii trebuie să fie 
complementare cu acțiunile statelor 
membre sau să urmărească să contribuie la 
acțiunile acestora. Pentru a se asigura o 
valoare adăugată semnificativă, 
parteneriatul dintre Comisie și statele 
membre trebuie consolidat prin dispoziții 
privind participarea diferitelor tipuri de 
parteneri, acordându-se atenția 
corespunzătoare competențelor 
instituționale ale statelor membre. Trebuie 
să se acorde o atenție specială reprezentării 
adecvate a femeilor și a grupurilor 
minoritare. Parteneriatul vizează 
autoritățile regionale, locale și alte 
autorități publice, precum și alte organisme 
relevante, inclusiv cele care răspund de 
protecția mediului și de promovarea 
egalității între bărbați și femei, partenerii 
economici și sociali și alte organisme 
competente. Partenerii vizați trebuie
implicați în elaborarea contractelor de 
parteneriat, precum și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programării.

(22) Acțiunile Uniunii ar trebui să fie 
complementare cu acțiunile statelor 
membre sau să urmărească să contribuie la 
acțiunile acestora. Pentru a se asigura o 
valoare adăugată semnificativă, 
parteneriatul dintre Comisie și statele 
membre ar trebui consolidat prin dispoziții 
privind participarea diferitelor tipuri de 
parteneri, inclusiv a partenerilor sociali 
reprezentativi, acordându-se atenția 
corespunzătoare competențelor 
instituționale ale statelor membre. Ar 
trebui să se acorde o atenție specială 
reprezentării adecvate a femeilor și a 
grupurilor minoritare. Parteneriatul vizează 
autoritățile regionale, locale și alte 
autorități publice, precum și alte organisme 
relevante, inclusiv cele care răspund de 
protecția mediului și de promovarea 
egalității între bărbați și femei, partenerii 
economici și sociali și alte organisme 
competente. Partenerii vizați ar trebui
implicați în elaborarea contractelor de 
parteneriat, precum și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programării.

Or. en
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Amendamentul 91
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Acțiunile Uniunii trebuie să fie 
complementare cu acțiunile statelor 
membre sau să urmărească să contribuie la 
acțiunile acestora. Pentru a se asigura o 
valoare adăugată semnificativă, 
parteneriatul dintre Comisie și statele 
membre trebuie consolidat prin dispoziții 
privind participarea diferitelor tipuri de 
parteneri, acordându-se atenția 
corespunzătoare competențelor 
instituționale ale statelor membre. Trebuie 
să se acorde o atenție specială reprezentării 
adecvate a femeilor și a grupurilor 
minoritare. Parteneriatul vizează 
autoritățile regionale, locale și alte 
autorități publice, precum și alte organisme 
relevante, inclusiv cele care răspund de 
protecția mediului și de promovarea 
egalității între bărbați și femei, partenerii 
economici și sociali și alte organisme 
competente. Partenerii vizați trebuie 
implicați în elaborarea contractelor de 
parteneriat, precum și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programării.

(22) Acțiunile Uniunii ar trebui să fie 
complementare cu acțiunile statelor 
membre sau să urmărească să contribuie la 
acțiunile acestora. Pentru a se asigura o 
valoare adăugată semnificativă, 
parteneriatul dintre Comisie și statele 
membre ar trebui consolidat prin dispoziții 
privind participarea diferitelor tipuri de 
parteneri, acordându-se atenția 
corespunzătoare competențelor 
instituționale ale statelor membre. Ar 
trebui să se acorde o atenție specială 
reprezentării adecvate a femeilor și a 
grupurilor minoritare. Parteneriatul vizează 
autoritățile regionale, locale și alte 
autorități publice, precum și alte organisme 
relevante, inclusiv industria pescuitului,
cele care răspund de protecția mediului și 
de promovarea egalității între bărbați și 
femei, partenerii economici și sociali și alte 
organisme competente. Partenerii vizați ar 
trebui implicați în elaborarea contractelor 
de parteneriat, precum și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programării.

Or. pt

Amendamentul 92
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 31
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În vederea îmbunătățirii 
competitivității și a performanței 
economice a activităților de pescuit, este 
esențial să se stimuleze inovarea și 
antreprenoriatul. Prin urmare, EMFF 
trebuie să susțină operațiunile inovatoare 
și dezvoltarea afacerilor.

(31) În vederea îmbunătățirii 
profitabilității producătorilor și a 
veniturilor operatorilor de pescuit, este 
esențial să se stimuleze modernizarea și 
dezvoltarea durabilă a industriei 
pescuitului. Prin urmare, EMFF ar trebui
să susțină dezvoltarea durabilă a 
sectorului pescăresc, inclusiv a 
pescuitului artizanal.

Or. pt

Amendamentul 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În vederea îmbunătățirii 
competitivității și a performanței 
economice a activităților de pescuit, este 
esențial să se stimuleze inovarea și 
antreprenoriatul. Prin urmare, EMFF 
trebuie să susțină operațiunile inovatoare și 
dezvoltarea afacerilor.

(31) În vederea îmbunătățirii 
competitivității și a performanței 
economice a activităților de pescuit, este 
esențial să se stimuleze inovarea și 
antreprenoriatul. Scopul ecoinovării este 
de a spori sustenabilitatea ecologică pe 
termen lung a operațiunilor de pescuit și 
de a reduce impactul pescăriilor asupra 
ecosistemelor marine. Prin urmare, EMFF 
ar trebui să susțină operațiunile inovatoare 
și dezvoltarea afacerilor, care sunt 
sustenabile din punct de vedere al 
mediului, să aplice principiul precauției și 
să adopte o abordare bazată pe ecosistem.

Or. en

Amendamentul 94
Ole Christensen
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Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Ca și consecință a turbulențelor 
economice din ultimii ani, datorate crizei 
financiare, mulți tineri întâmpină 
dificultăți în a primi finanțarea necesară 
în vederea integrării în sectorul 
pescuitului; prin urmare, sprijinul EMFF 
ar trebui să se concentreze și pe ajutorul 
oferit tinerilor pentru ca aceștia să 
primească acces la sectorul pescuitului, 
contribuind, de exemplu, la înființarea 
unor noi întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 95
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) De asemenea, investițiile în capitalul 
uman sunt esențiale pentru îmbunătățirea 
competitivității și a performanței 
economice a activităților maritime și de 
pescuit. Prin urmare, EMFF trebuie să 
susțină învățarea pe tot parcursul vieții, 
cooperarea dintre oamenii de știință și 
pescari, stimulând diseminarea 
cunoștințelor, precum și serviciile de 
consiliere care contribuie la îmbunătățirea 
performanței și a competitivității generale a 
operatorilor.

(32) De asemenea, investițiile în capitalul 
uman sunt esențiale pentru îmbunătățirea 
profitabilității producătorilor și a 
veniturilor operatorilor de pescuit. Prin 
urmare, EMFF ar trebui să susțină tinerii 
care doresc să intre în industrie, formarea 
profesională, învățarea pe tot parcursul 
vieții, cooperarea dintre oamenii de știință 
și pescari, stimulând diseminarea 
cunoștințelor, precum și serviciile de 
consiliere care contribuie la îmbunătățirea 
performanței și a profitabilității generale a 
operatorilor.

Or. pt
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Amendamentul 96
Jean Lambert

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) De asemenea, investițiile în capitalul 
uman sunt esențiale pentru îmbunătățirea 
competitivității și a performanței 
economice a activităților maritime și de 
pescuit. Prin urmare, EMFF trebuie să 
susțină învățarea pe tot parcursul vieții, 
cooperarea dintre oamenii de știință și 
pescari, stimulând diseminarea 
cunoștințelor, precum și serviciile de 
consiliere care contribuie la îmbunătățirea 
performanței și a competitivității generale a 
operatorilor.

(32) De asemenea, investițiile în capitalul 
uman sunt esențiale pentru îmbunătățirea 
competitivității și a performanței 
economice a activităților maritime și de 
pescuit. Prin urmare, EMFF ar trebui să 
susțină acțiunile care vizează garantarea 
accesului la formare inițială de calitate și
pe tot parcursul vieții, cooperarea dintre 
oamenii de știință și pescari, stimulând 
diseminarea cunoștințelor, precum și 
serviciile de consiliere care contribuie la 
îmbunătățirea performanței și a 
competitivității generale a operatorilor, 
participând în același timp la reducerea 
impactului pe care aceste operațiuni îl au 
asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 97
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) EMFF ar trebui să susțină 
durabilitatea la nivel local bazată pe 
gestionarea pescuitului și pe dezvoltarea 
comunităților costiere.

Or. pt

Amendamentul 98
Ole Christensen
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Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Fiind cunoscută participarea redusă 
la dialogul social a celor care practică 
pescuitul costier artizanal, EMFF trebuie
să susțină organizațiile care promovează 
acest dialog în forumurile 
corespunzătoare.

(34) Având în vedere dialogul social redus 
la nivel sectorial, EMFF ar trebui să 
susțină organizațiile care promovează acest 
dialog pentru a construi capacitatea 
acestora la nivel regional, național și 
european și pentru a consolida 
reprezentarea intereselor din acest sector.

Or. en

Amendamentul 99
Ole Christensen

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Fiind cunoscute potențialul oferit de 
diversificare celor care practică pescuitul 
costier artizanal și rolul esențial al acestora 
în cadrul comunităților costiere, EMFF 
trebuie să susțină diversificarea atât prin 
finanțarea întreprinderilor nou înființate și 
a investițiilor pentru modernizarea navelor 
pe care le dețin, cât și prin formarea 
relevantă necesară pentru dobândirea 
competențelor profesionale în domeniul 
relevant din afara activităților de pescuit.

(35) Fiind cunoscute potențialul oferit de 
diversificare celor care practică pescuitul 
costier artizanal și rolul esențial al acestora 
în cadrul comunităților costiere, EMFF ar 
trebui să susțină diversificarea atât prin 
finanțarea întreprinderilor nou înființate și 
a investițiilor pentru modernizarea navelor 
pe care le dețin, cât și prin formarea 
relevantă necesară pentru dobândirea 
competențelor profesionale în domeniul 
relevant din afara activităților de pescuit.
Sprijinul EMFF pentru activitățile de 
diversificare ar trebui să țină cont în 
special de situația și posibilitățile tinerilor 
din comunitățile costiere.

Or. en

Amendamentul 100
Ole Christensen
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Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Organizația internațională a muncii 
(OIM) consideră că pescuitul este o 
activitate periculoasă în comparație cu 
alte ocupații, semnând și adoptând 
numeroase convenții și recomandări în 
scopul promovării unor condiții de muncă 
decente pentru pescari; principiile acestor 
convenții sau recomandări ar trebui să fie 
criteriile de bază pentru stabilirea 
utilizării resurselor EMFF. 

Or. en

Amendamentul 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În vederea abordării nevoilor în 
materie de sănătate și securitate la bordul 
navelor, EMFF trebuie să susțină 
investițiile care vizează garantarea
siguranței și igienei la bord.

(36) În vederea abordării nevoilor în 
materie de sănătate și securitate la bordul 
navelor, EMFF ar trebui să susțină 
investițiile care vizează garantarea 
siguranței și igienei la bord pentru navele 
care operează în pescării în cazul cărora 
nu se pune problema supracapacității; 
aceste investiții nu sporesc capacitatea de 
pescuit a navelor.

Or. en

Amendamentul 102
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Ca urmare a instituirii unor sisteme 
de concesiuni de pescuit transferabile, 
prevăzute la articolul 27 din 
[Regulamentul PCP], și pentru a sprijini 
statele membre în punerea în aplicare a 
acestor noi sisteme, EMFF trebuie să 
acorde sprijin pentru consolidarea 
capacităților și schimbul de bune practici.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 103
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Introducerea sistemelor de 
concesiuni de pescuit transferabile trebuie 
să sporească competitivitatea sectorului.
Prin urmare, ar putea fi necesare noi 
oportunități profesionale în afara
activităților de pescuit. Prin urmare, EMFF 
trebuie să susțină diversificarea și crearea 
de locuri de muncă în cadrul comunităților 
de pescuit, în special prin sprijinirea 
întreprinderilor nou înființate și 
reafectarea navelor de pescuit costier 
artizanal către alte activități maritime, 
diferite de activitățile de pescuit. Această 
ultimă operațiune pare a fi oportună, 
deoarece navele de pescuit costier 
artizanal nu sunt incluse în sistemele de 
concesiuni de pescuit transferabile.

(38) Sunt necesare noi oportunități 
profesionale în sectoarele din domeniul 
pescuitului. Prin urmare, EMFF ar trebui
să susțină diversificarea și crearea de locuri 
de muncă în cadrul comunităților de 
pescuit, în special prin sprijinirea 
întreprinderilor nou înființate.

Or. pt

Amendamentul 104
Jean Lambert
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Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Introducerea sistemelor de concesiuni 
de pescuit transferabile trebuie să 
sporească competitivitatea sectorului. Prin 
urmare, ar putea fi necesare noi 
oportunități profesionale în afara 
activităților de pescuit. Prin urmare, EMFF 
trebuie să susțină diversificarea și crearea 
de locuri de muncă în cadrul comunităților 
de pescuit, în special prin sprijinirea 
întreprinderilor nou înființate și reafectarea 
navelor de pescuit costier artizanal către 
alte activități maritime, diferite de 
activitățile de pescuit. Această ultimă 
operațiune pare a fi oportună, deoarece 
navele de pescuit costier artizanal nu sunt 
incluse în sistemele de concesiuni de 
pescuit transferabile.

(38) Introducerea sistemelor de concesiuni 
de pescuit transferabile ar trebui să 
sporească competitivitatea sectorului. Prin 
urmare, ar putea fi necesare noi 
oportunități profesionale în afara 
activităților de pescuit. Prin urmare, EMFF 
ar trebui să susțină diversificarea și crearea 
de locuri de muncă în cadrul comunităților 
de pescuit, în special prin sprijinirea 
întreprinderilor nou înființate și reafectarea 
navelor de pescuit costier artizanal către 
alte activități maritime, cu un impact redus 
asupra mediului, diferite de activitățile de 
pescuit. Această ultimă operațiune pare a fi 
oportună, deoarece navele de pescuit 
costier artizanal nu sunt incluse în 
sistemele de concesiuni de pescuit 
transferabile.

Or. en

Amendamentul 105
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Obiectivul politicii comune în 
domeniul pescuitului este de a asigura 
exploatarea sustenabilă a stocurilor de 
pește. Supracapacitatea a fost identificată 
drept principala cauză a pescuitului 
excesiv. Prin urmare, adaptarea flotei de 
pescuit a Uniunii la resursele disponibile 
este extrem de importantă. Eliminarea 
supracapacității prin intermediul 
ajutoarelor publice, precum cel pentru 
încetarea temporară sau definitivă a 

(39) Obiectivul politicii comune în 
domeniul pescuitului este de a asigura 
exploatarea sustenabilă a stocurilor de 
pește. Supracapacitatea a fost identificată 
drept principala cauză a pescuitului 
excesiv. Prin urmare, adaptarea flotei de 
pescuit a Uniunii la resursele disponibile 
este extrem de importantă. Este important 
de subliniat faptul că eliminarea 
supracapacității prin intermediul 
ajutoarelor publice, precum cel pentru 
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activității și schemele de dezmembrare a 
navelor, s-a dovedit ineficientă. Prin 
urmare, EMFF va susține instituirea și 
gestionarea sistemelor de concesiuni de 
pescuit transferabile care vizează 
reducerea supracapacității și creșterea 
performanței și a profitabilității 
economice a operatorilor implicați.

încetarea temporară sau definitivă a 
activității și schemele de dezmembrare a 
navelor, s-a dovedit ineficientă. 

Or. pt

Amendamentul 106
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Având în vedere că supracapacitatea 
este una dintre principalele cauze ale 
pescuitului excesiv, trebuie luate măsuri 
pentru adaptarea flotei de pescuit a 
Uniunii la resursele disponibile; în acest 
context, EMFF trebuie să sprijine 
instituirea, modificarea și gestionarea 
sistemelor de concesiuni de pescuit 
transferabile introduse de PCP ca 
instrumente de gestionare pentru 
reducerea supracapacității.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 107
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) De asemenea, EMFF trebuie să 
sprijine reducerea impactului pescuitului 
asupra mediului marin, mai ales prin 

(42) De asemenea, EMFF ar trebui să 
sprijine minimizarea și, dacă este posibil, 
eliminarea impactului pescuitului asupra 
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promovarea ecoinovării și a unor unelte și 
echipamente de pescuit mai selective, 
precum și măsuri care să vizeze protejarea 
și refacerea biodiversității și ecosistemelor 
marine și a serviciilor pe care le furnizează 
acestea, în conformitate cu strategia în 
domeniul biodiversității pentru 2020.

mediului marin, mai ales prin promovarea 
ecoinovării și a unor unelte și echipamente 
de pescuit mai selective, precum și măsuri 
care să vizeze protejarea și refacerea 
biodiversității și ecosistemelor marine și a 
serviciilor pe care le furnizează acestea, în 
conformitate cu strategia în domeniul 
biodiversității pentru 2020 și cu 
respectarea nivelurilor necesare pentru 
realizarea unei stări ecologice bune până 
în 2020, astfel cum sunt definite de 
Directiva-cadru privind Strategia pentru 
mediul marin.

Or. en

Amendamentul 108
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) De asemenea, investițiile în capitalul 
uman sunt esențiale pentru creșterea 
competitivității și a performanței 
economice ale activităților din sectorul 
acvaculturii. Prin urmare, EMFF trebuie să 
sprijine învățarea pe tot parcursul vieții și 
participarea la rețele, care stimulează 
diseminarea cunoștințelor, precum și 
serviciile de consiliere care contribuie la 
îmbunătățirea performanței și a 
competitivității generale a operatorilor.

(51) De asemenea, investițiile în capitalul 
uman sunt esențiale pentru creșterea 
profitabilității producătorilor și a
veniturilor operatorilor implicați în 
activitățile din sectorul acvaculturii. Prin 
urmare, EMFF ar trebui să sprijine 
învățarea pe tot parcursul vieții și 
participarea la rețele, care stimulează 
diseminarea cunoștințelor, precum și 
serviciile de consiliere care contribuie la 
îmbunătățirea performanței și a 
competitivității generale a operatorilor.

Or. pt

Amendamentul 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 51
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) De asemenea, investițiile în capitalul 
uman sunt esențiale pentru creșterea 
competitivității și a performanței 
economice ale activităților din sectorul 
acvaculturii. Prin urmare, EMFF trebuie să 
sprijine învățarea pe tot parcursul vieții și 
participarea la rețele, care stimulează 
diseminarea cunoștințelor, precum și 
serviciile de consiliere care contribuie la 
îmbunătățirea performanței și a 
competitivității generale a operatorilor.

(51) De asemenea, investițiile în capitalul 
uman sunt esențiale pentru creșterea 
competitivității și a performanței 
economice ale activităților din sectorul 
acvaculturii. Prin urmare, EMFF ar trebui
să sprijine învățarea pe tot parcursul vieții 
și participarea la rețele, care stimulează 
diseminarea cunoștințelor, precum și 
serviciile de consiliere care contribuie la 
îmbunătățirea metodologiilor stabilite în 
vederea unor activități cu un impact redus 
asupra mediului, a performanței și a 
competitivității generale a operatorilor.

Or. en

Amendamentul 110
Ole Christensen

Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) În zonele pescărești, dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității trebuie să încurajeze abordările 
inovatoare pentru stimularea creșterii 
economice și crearea locurilor de muncă, în 
special prin creșterea valorii adăugate a 
produselor obținute din pescuit și prin 
diversificarea economiei locale către noi 
activități economice, inclusiv către cele 
oferite de „creșterea albastră” și sectoarele 
maritime mai mari.

(56) În zonele pescărești, dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității ar trebui să încurajeze 
abordările inovatoare și favorabile 
incluziunii pentru stimularea creșterii 
economice și crearea locurilor de muncă 
sustenabile și de înaltă calitate, în special 
prin creșterea valorii adăugate a produselor 
obținute din pescuit și prin diversificarea 
economiei locale către noi activități 
economice, inclusiv către cele oferite de 
„creșterea albastră” și sectoarele maritime 
mai mari.

Or. en
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Amendamentul 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Dezvoltarea durabilă a zonelor 
pescărești trebuie să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 privind promovarea 
incluziunii sociale și reducerea sărăciei, la 
încurajarea inovării la nivel local, precum 
și la obiectivul coeziunii teritoriale, o 
prioritate principală a Tratatului de la 
Lisabona.

(57) Dezvoltarea durabilă a zonelor 
pescărești ar trebui să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 privind promovarea 
incluziunii sociale și reducerea sărăciei, la 
încurajarea ecoinovării la nivel local, 
precum și la obiectivul coeziunii teritoriale, 
o prioritate principală a Tratatului de la 
Lisabona.

Or. en

Amendamentul 112
Ole Christensen

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității trebuie pusă 
în aplicare prin intermediul unei abordări 
ascendente de către parteneriatele locale 
care sunt compuse din reprezentanți ai 
sectorului public, ai sectorului privat și ai 
sectorului societății civile și să reflecte în 
mod corect societatea locală; acești actori 
locali se află în poziția ideală pentru a 
elabora și a pune în aplicare strategii de 
dezvoltare locală multisectoriale integrate, 
menite să satisfacă nevoile zonelor de 
pescărești locale din care fac parte; în 
vederea asigurării reprezentativității 
grupurilor de acțiune locală, este important 
ca niciun grup cu un anumit interes să nu 
dețină mai mult de 49 % din drepturile de 
vot în cadrul organismelor de luare a 

(58) Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității ar trebui pusă 
în aplicare prin intermediul unei abordări 
ascendente de către parteneriatele locale 
care sunt compuse din reprezentanți ai 
sectorului public, ai sectorului privat și ai 
sectorului societății civile, inclusiv din 
parteneri sociali reprezentativi, și să 
reflecte în mod corect societatea locală; 
acești actori locali se află în poziția ideală 
pentru a elabora și a pune în aplicare 
strategii de dezvoltare locală 
multisectoriale integrate, menite să 
satisfacă nevoile zonelor de pescărești 
locale din care fac parte; în vederea 
asigurării reprezentativității grupurilor de 
acțiune locală, este important ca niciun 
grup cu un anumit interes să nu dețină mai 
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deciziilor. mult de 49 % din drepturile de vot în 
cadrul organismelor de luare a deciziilor.

Or. en

Amendamentul 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

(77) EMFF trebuie să susțină promovarea 
guvernanței maritime integrate la toate 
nivelurile, în special prin schimburi de 
bune practici, precum și prin dezvoltarea 
ulterioară și punerea în aplicare a 
strategiilor privind bazinele maritime. 
Strategiile vizează stabilirea unui cadru 
integrat pentru abordarea provocărilor 
comune în bazinele maritime europene și 
pentru consolidarea cooperării între părțile 
interesate, pentru a maximiza utilizarea 
instrumentelor financiare și a fondurilor 
Uniunii, precum și pentru a contribui la 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii.

(77) EMFF ar trebui să susțină promovarea 
guvernanței maritime integrate la toate 
nivelurile, în special prin schimburi de 
bune practici, precum și prin dezvoltarea 
ulterioară și punerea în aplicare a 
strategiilor privind bazinele maritime. 
Strategiile vizează stabilirea unui cadru 
integrat pentru abordarea provocărilor 
comune în bazinele maritime europene și 
pentru consolidarea cooperării între părțile 
interesate, pentru a maximiza utilizarea 
instrumentelor financiare și a fondurilor 
Uniunii, precum și pentru a contribui la 
sustenabilitatea mediului și la coeziunea 
economică, socială și teritorială a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 114
Ole Christensen

Propunere de regulament
Considerentul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

(80) De asemenea, EMFF trebuie să 
sprijine creșterea economică durabilă, 
ocuparea forței de muncă, inovarea și 
competitivitatea în cadrul sectoarelor 
maritime și în regiunile costiere. Este 

(80) De asemenea, EMFF ar trebui să 
sprijine creșterea economică durabilă și 
favorabilă incluziunii, ocuparea forței de 
muncă, condițiile îmbunătățite de viață și 
de muncă, inovarea și competitivitatea în 
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deosebit de important să se identifice atât 
obstacolele legate de reglementare și 
deficiențele în materie de competență care 
împiedică creșterea în sectoarele maritime 
emergente și viitoare, cât și operațiunile 
menite să încurajeze investițiile în inovarea 
tehnologică necesară pentru a spori 
potențialul de afaceri al aplicațiilor marine 
și maritime.

cadrul sectoarelor maritime și în regiunile 
costiere. Este deosebit de important să se 
identifice atât obstacolele legate de 
reglementare și deficiențele în materie de 
competență care împiedică creșterea în 
sectoarele maritime emergente și viitoare, 
cât și operațiunile menite să încurajeze 
investițiile în inovarea tehnologică 
necesară pentru a spori potențialul de 
afaceri al aplicațiilor marine și maritime.

Or. en

Amendamentul 115
Ole Christensen

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Cunoscându-se importanța faptului de 
a se asigura conservarea resurselor 
biologice marine și protejarea stocurilor de 
pește, mai ales de pescuitul ilegal, și în 
spiritul concluziilor prezentate în Cartea 
verde privind Reforma politicii comune în 
domeniul pescuitului, operatorii care nu se 
conformează normelor PCP și periclitează 
în mod deosebit sustenabilitatea stocurilor 
în cauză, constituind astfel o amenințare 
gravă pentru exploatarea sustenabilă a 
resurselor biologice marine vii care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot furniza MSY, 
precum și operatorii implicați în pescuitul 
INN trebuie să fie excluși de la sprijin în
cadrul EMFF. În nicio etapă, de la 
selectarea la punerea în aplicare a unei 
operațiuni, finanțarea acordată de Uniune 
nu trebuie utilizată în vederea subminării 
interesului public de a se conserva 
resursele biologice marine cuprins în 
obiectivele regulamentului PCP.

(88) Cunoscându-se importanța faptului de 
a se asigura conservarea resurselor 
biologice marine și protejarea stocurilor de 
pește, mai ales de pescuitul ilegal, și în 
spiritul concluziilor prezentate în Cartea 
verde privind Reforma politicii comune în 
domeniul pescuitului, operatorii care nu se 
conformează normelor PCP și periclitează 
în mod deosebit sustenabilitatea stocurilor 
în cauză, constituind astfel o amenințare 
gravă pentru exploatarea sustenabilă a 
resurselor biologice marine vii care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot furniza MSY, 
precum și operatorii implicați în pescuitul 
INN și persoanele care nu respectă 
condițiile de lucru stabilite în 
conformitate cu Convenția nr. 188 și cu 
Recomandarea nr. 199 a OIM ar trebui să 
fie excluse de la sprijin în cadrul EMFF. În 
nicio etapă, de la selectarea la punerea în 
aplicare a unei operațiuni, finanțarea 
acordată de Uniune nu ar trebui utilizată în 
vederea subminării interesului public de a 
se conserva resursele biologice marine 
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cuprins în obiectivele regulamentului PCP.

Or. en

Amendamentul 116
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6 „pescar” înseamnă orice persoană care 
practică pescuitul profesional, astfel cum 
este recunoscut de statul membru în cauză, 
la bordul unei nave de pescuit operaționale, 
sau care desfășoară activitatea de capturare 
profesională a organismelor marine, astfel 
cum este recunoscută de către statul 
membru, fără navă;

6 „pescar” înseamnă orice persoană care 
practică pescuitul profesional, astfel cum 
este recunoscut de statul membru în cauză, 
la bordul unei nave de pescuit operaționale, 
sau care desfășoară activitatea de capturare 
profesională a organismelor marine, astfel 
cum este recunoscută de către statul 
membru, fără navă; Cu excepția cazului în 
care se prevede altfel, „pescar” implică și 
noțiunea de proprietar al navei de pescuit 
și pe cea de persoană care lucrează la 
bord și care are o relație de angajare cu 
proprietarul navei.

Or. en

Amendamentul 117
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea pescăriilor și acvaculturii 
sustenabile și competitive;

(a) promovarea pescăriilor și acvaculturii 
sustenabile;

Or. pt
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Amendamentul 118
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea unei dezvoltări favorabile 
incluziunii și echilibrate a zonelor de 
pescuit;

(c) promovarea dezvoltării durabile a 
zonelor costiere care sunt cel mai 
dependente de pescuit și de crearea de 
locuri de muncă;

Or. pt

Amendamentul 119
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea creșterii economice, a 
incluziunii sociale, a creării de locuri de 
muncă și sprijinirea mobilității forței de 
muncă în cadrul comunităților costiere și 
interioare care depind de pescuit și de 
acvacultură;

(a) promovarea creșterii economice, a 
incluziunii sociale și a creării de locuri de 
muncă și sprijinirea comunităților costiere 
și interioare care depind de pescuit și de 
acvacultură;

Or. pt

Amendamentul 120
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea creșterii economice, a 
incluziunii sociale, a creării de locuri de 
muncă și sprijinirea mobilității forței de 
muncă în cadrul comunităților costiere și 

(a) promovarea creșterii economice, a 
incluziunii sociale, a creării de locuri de 
muncă și sprijinirea mobilității forței de 
muncă în cadrul comunităților costiere și 
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interioare care depind de pescuit și de 
acvacultură;

interioare care depind de pescuit și de 
acvacultură, ținând cont în același timp de 
situația grupurilor vulnerabile, precum 
femeile, grupurile minoritare și tinerii;

Or. en

Amendamentul 121
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) diversificarea activităților pescărești 
spre alte sectoare ale economiei maritime 
și creșterea economiei maritime, inclusiv 
atenuarea schimbărilor climatice.

(b) susținerea sectorului de pescuit și 
diversificarea activităților pescărești spre 
alte sectoare ale economiei maritime și 
creșterea economiei maritime, inclusiv 
atenuarea schimbărilor climatice.

Or. pt

Amendamentul 122
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) diversificarea activităților pescărești 
spre alte sectoare ale economiei maritime 
și creșterea economiei maritime, inclusiv 
atenuarea schimbărilor climatice.

(b) diversificarea activităților pescărești 
spre alte sectoare ale economiei maritime, 
mobilitatea pescarilor angajați după 
disponibilizare și creșterea economiei 
maritime, inclusiv atenuarea schimbărilor 
climatice.

Or. en

Amendamentul 123
Inês Cristina Zuber
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Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Încurajarea pescăriilor inovatoare, 
competitive și bazate pe cunoaștere, prin 
punerea accentului pe următoarele 
domenii:

2. Încurajarea pescăriilor inovatoare, 
bazate pe cunoaștere, prin punerea 
accentului pe următoarele domenii:

Or. pt

Amendamentul 124
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sporirea competitivității și a viabilității 
pescăriilor, în special a flotei costiere 
artizanale, și îmbunătățirea condițiilor de 
siguranță sau de lucru;

(b) sporirea profitabilității producătorilor
și a viabilității pescăriilor, în special a 
flotei costiere artizanale, și îmbunătățirea 
condițiilor de siguranță sau de lucru;

Or. pt

Amendamentul 125
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dezvoltarea de noi competențe 
profesionale și învățarea pe tot parcursul 
vieții;

(c) încurajarea tinerilor să intre în acest 
sector, și dezvoltarea formării 
profesionale, de noi competențe 
profesionale și învățarea pe tot parcursul 
vieții; 

Or. pt
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Amendamentul 126
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Încurajarea acvaculturii inovatoare, 
competitive și bazate pe cunoaștere prin 
punerea accentului pe următoarele 
domenii:

3. Încurajarea acvaculturii inovatoare, 
bazate pe cunoaștere prin punerea 
accentului pe următoarele domenii:

Or. pt

Amendamentul 127
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sporirea competitivității și a viabilității 
întreprinderilor din sectorul acvaculturii, în 
special ale IMM-urilor;

(b) sporirea profitabilității producătorilor
și a viabilității întreprinderilor din sectorul 
acvaculturii, în special ale IMM-urilor;

Or. pt

Amendamentul 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atingerea unei stări ecologice bune, 
conform definiției din Directiva-cadru 
privind Strategia pentru mediul marin.

Or. en
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Amendamentul 129
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea controlului și executării, 
consolidarea capacității instituționale și o 
administrație publică eficientă.

(b) sprijinirea controlului și executării, 
inclusiv a inspecției muncii, consolidarea 
capacității instituționale și o administrație 
publică eficientă.

Or. en

Amendamentul 130
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sprijinirea parteneriatului, cooperării 
și dialogului dintre oamenii de știință și 
pescari, pentru a spori asumarea PCP de 
către părțile interesate afectate. 

Or. en

Amendamentul 131
Jean Lambert

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă principiile enumerate la 
articolul 4 din [Regulamentul (UE) nr. […] 
de stabilire a unor dispoziții comune], 
Comisia și statele membre asigură 

În conformitate cu principiile enumerate la 
articolul 4 din [Regulamentul (UE) nr. […] 
de stabilire a unor dispoziții comune], 
Comisia și statele membre asigură 
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coordonarea și complementaritatea între 
sprijinul acordat prin intermediul EMFF și 
al altor politici și instrumente financiare ale 
Uniunii, inclusiv prin Regulamentul (UE) 
nr. [privind instituirea unui program pentru 
mediu și politici climatice (programul-
cadru LIFE)], și sprijinul acordat în cadrul 
acțiunii externe a Uniunii. Coordonarea 
dintre asistența oferită din EMFF și prin 
programul-cadru LIFE se realizează, în 
special, prin promovarea finanțării 
activităților care completează proiectele 
integrate finanțate în cadrul programului-
cadru LIFE, precum și prin promovarea 
utilizării soluțiilor, metodelor și abordărilor 
validate în cadrul programului-cadru LIFE.

coordonarea și complementaritatea între 
sprijinul acordat prin intermediul EMFF și 
prin intermediul altor fonduri din cadrul 
politicii de coeziune și al altor politici și 
instrumente financiare ale Uniunii, inclusiv 
prin Regulamentul (UE) nr. [privind 
instituirea unui program pentru mediu și 
politici climatice (programul-cadru LIFE)], 
și sprijinul acordat în cadrul acțiunii 
externe a Uniunii. Coordonarea dintre 
asistența oferită din EMFF și prin 
programul-cadru LIFE se realizează, în 
special, prin promovarea finanțării 
activităților care completează proiectele 
integrate finanțate în cadrul programului-
cadru LIFE, precum și prin promovarea 
utilizării soluțiilor, metodelor și abordărilor 
validate în cadrul programului-cadru LIFE, 
în special în cadrul domeniului prioritar 
„biodiversitate”.

Or. en

Amendamentul 132
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) operatorii care au săvârșit încălcări 
grave ale Convenției nr. 188 a OIM și a 
Recomandării nr. 199 privind condițiile 
de muncă în domeniul pescuitului.

Or. en

Amendamentul 133
Andrea Zanoni

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

(fa) orice investiție făcută la bord pentru 
flotele care funcționează la 
supracapacitate.

Or. en

Amendamentul 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Suma de 4 535 000 000 EUR din 
resursele menționate la alineatul (1) se 
alocă dezvoltării durabile a pescăriilor, a 
acvaculturii și a zonelor pescărești în 
temeiul titlului V capitolele I, II și III.

(2) Suma maximă totală de
4 170 000 000 EUR din resursele 
menționate la alineatul (1) se alocă 
dezvoltării durabile a pescăriilor, a 
acvaculturii și a zonelor pescărești în 
temeiul titlului V capitolele I, II și III.

Or. en

Amendamentul 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Suma de 477 000 000 EUR din 
resursele menționate la alineatul (1) se 
alocă măsurilor de control și de executare 
menționate la articolul 78.

(3) Suma minimă totală de
600 000 000 EUR din resursele menționate 
la alineatul (1) se alocă măsurilor de 
control și de executare menționate la 
articolul 78.

Or. en
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Amendamentul 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Suma de 358 000 000 EUR din 
resursele menționate la alineatul (1) se 
alocă măsurilor privind colectarea de date 
menționate la articolul 79.

(4) Suma minimă totală de
600 000 000 EUR din resursele menționate 
la alineatul (1) se alocă măsurilor privind 
colectarea de date menționate la 
articolul 79.

Or. en

Amendamentul 137
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) nivelul ocupării forței de muncă în 
sectorul pescăriilor și al acvaculturii,

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pt

Amendamentul 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) conformitatea măsurilor din cadrul 
priorităților Uniunii pentru EMFF 
stabilite la articolul 38 alineatul (1) litera 
(d) din prezentul regulament cu cadrele 
de acțiune prioritară ale Natura 2000, 
stabilite la articolul 8 alineatul (4) din 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind 
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conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică.

Or. en

Amendamentul 139
Jean Lambert

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) descrierea criteriilor de selecție pentru 
proiecte;

(f) descrierea criteriilor de selecție pentru 
proiecte, acordându-se prioritate 
proiectelor menite să reducă impactul 
ecologic al activităților de pescuit și de 
acvacultură;

Or. en

Amendamentul 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera o – punctul i – liniuța 3 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o evaluare a echilibrului dintre 
capacitatea de pescuit și posibilitățile de 
pescuit.

Or. en

Amendamentul 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea stimulării inovării în 
sectorul pescăresc, EMFF poate sprijini 
proiecte care vizează dezvoltarea sau 
introducerea unor produse noi sau 
substanțial îmbunătățite față de cele mai 
recente disponibile, a unor procese noi sau 
îmbunătățite, a unor sisteme de gestionare 
și organizare noi sau îmbunătățite.

(1) În vederea stimulării inovării în 
sectorul pescăresc, EMFF poate sprijini 
proiecte care vizează dezvoltarea sau 
introducerea unor produse noi sau 
substanțial îmbunătățite față de cele mai 
recente disponibile, a unor procese noi sau 
îmbunătățite, a unor sisteme de gestionare 
și organizare noi sau îmbunătățite, cu 
condiția ca aceste proiecte să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite la 
articolele 2 și 3 din [Regulamentul PCP].

Or. en

Amendamentul 142
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) învățarea pe tot parcursul vieții, 
diseminarea cunoștințelor științifice și a 
practicilor inovatoare, precum și achiziția 
de noi competențe profesionale legate, în 
special, de gestionarea durabilă a 
ecosistemelor marine, activitățile din 
sectorul maritim, inovarea și 
antreprenoriatul;

(a) tinerii care doresc să intre în acest 
sector, formarea profesională, învățarea 
pe tot parcursul vieții, diseminarea 
cunoștințelor științifice și a practicilor 
inovatoare, precum și achiziția de noi 
competențe profesionale legate, în special, 
de gestionarea durabilă a ecosistemelor 
marine, activitățile din sectorul maritim, 
inovarea și antreprenoriatul;

Or. pt

Amendamentul 143
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea dialogului social la nivel 
național, regional sau local, cu implicarea
pescarilor și a altor părți interesate 
relevante.

(c) promovarea dialogului social la nivel 
național, regional sau local, cu implicarea 
partenerilor sociali reprezentativi.

Or. en

Amendamentul 144
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) modernizarea navelor de pescuit costier 
artizanal în vederea reafectării acestora 
către activități în afara pescuitului.

(b) modernizarea navelor de pescuit costier 
artizanal în vederea reafectării acestora 
către activități complementare pescuitului.

Or. pt

Amendamentul 145
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă pescarilor sau 
proprietarilor de nave de pescuit.

(2) Sprijinul se acordă numai pescarilor 
sau proprietarilor de nave de pescuit care 
operează în zone în care s-a demonstrat 
că există un echilibru eficient între 
posibilitățile de pescuit și capacitatea de 
pescuit..

Or. en
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Amendamentul 146
Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34 eliminat
Sprijin pentru sistemele de concesiuni de 
pescuit transferabile prevăzute de PCP
1. În vederea instituirii sau modificării 
sistemelor de concesiuni de pescuit 
transferabile prevăzute la articolul 27 din 
[Regulamentul privind PCP], EMFF 
poate sprijini:
(a) proiectarea și dezvoltarea mijloacelor 
tehnice și administrative necesare pentru 
crearea sau funcționarea sistemului de 
concesiuni de pescuit transferabile;
(b) participarea părților interesate la 
proiectarea și dezvoltarea sistemelor de 
concesiuni de pescuit transferabile;
(c) monitorizarea și evaluarea sistemelor 
de concesiuni de pescuit transferabile;
(d) gestionarea sistemelor de concesiuni 
de pescuit transferabile.
2. Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
literele (a), (b) și (c) se acordă numai 
autorităților publice. Sprijinul prevăzut la 
alineatul (1) litera (d) din prezentul 
articol se acordă autorităților publice, 
persoanelor juridice sau fizice sau 
organizațiilor de producători recunoscute 
implicate în gestionarea colectivă a 
concesiunilor de pescuit transferabile 
grupate, în conformitate cu articolul 28 
alineatul (4) din Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului.

Or. pt
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Amendamentul 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea asigurării punerii eficiente 
în aplicare a măsurilor de conservare 
prevăzute la articolele 17 și 21 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului], EMFF poate 
sprijini:

(1) Pentru a pune în aplicare în mod 
eficient prioritățile privind regionalizarea 
conform politicii comune în domeniul 
pescuitului și măsurile de conservare 
prevăzute la articolele 17 și 21 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului], EMFF poate 
sprijini:

Or. en

Amendamentul 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) participarea părților interesate la 
proiectarea și punerea în aplicare a 
măsurilor de conservare în sensul 
articolelor 17 și 21 din [Regulamentul 
privind politica comună în domeniul 
pescuitului].

(b) participarea părților interesate la 
stabilirea și crearea unor planuri 
multianuale în conformitate cu 
articolele 9, 10 și 11 din [Regulamentul 
PCP] și a măsurilor de conservare în sensul 
articolelor 17 și 21 din [Regulamentul 
privind politica comună în domeniul 
pescuitului].

Or. en

Amendamentul 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) care promovează cercetarea privind 
practicile de pescuit, uneltele, evaluarea 
stocurilor și impactului activităților de 
pescuit asupra ecosistemului și care au ca 
scop minimizarea sau evitarea în totalitate 
a impactului activităților de pescuit 
asupra speciilor și habitatelor marine.

Or. en

Amendamentul 150
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) gestionarea, refacerea și monitorizarea 
siturilor NATURA 2000 în conformitate cu 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică și cu 
Directiva 2009/147/CEE a Consiliului și a 
Parlamentului European din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, în conformitate cu 
cadrele de acțiune prioritară instituite în 
temeiul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului;

(d) identificarea, selectarea și stabilirea, 
precum și gestionarea, refacerea și 
monitorizarea siturilor NATURA 2000 în 
conformitate cu Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică și cu 
Directiva 2009/147/CEE a Consiliului și a 
Parlamentului European din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, în conformitate cu 
cadrele de acțiune prioritară instituite în 
temeiul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului;

Or. en

Amendamentul 151
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea, refacerea și monitorizarea 
zonelor marine protejate, în vederea 
punerii în aplicare a măsurilor de protecție 
spațială menționate la articolul 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului;

(e) identificarea, selectarea și stabilirea, 
precum și gestionarea, refacerea și 
monitorizarea zonelor marine protejate, în 
vederea punerii în aplicare a măsurilor de 
protecție spațială menționate la articolul 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului;

Or. en

Amendamentul 152
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (b) se acordă persoanelor care 
practică pescuitul costier artizanal și care 
dețin o navă de pescuit a Uniunii 
înregistrată ca navă activă și care au 
desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 240 de zile pe parcursul 
celor doi ani anteriori datei depunerii 
cererii. Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (a) nu include sprijin financiar 
pentru operatorii care fac parte dintr-un 
segment de flotă ce operează la 
supracapacitate.

Or. en

Amendamentul 153
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – partea introductivă



PE492.837v01-00 42/44 AM\908413RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea atenuării efectelor 
schimbărilor climatice, EMFF poate 
sprijini:

(1) În vederea atenuării efectelor 
schimbărilor climatice, și numai dacă s-a 
demonstrat că sprijinul nu duce la 
creșterea capacității de pescuit a unei 
nave de pescuit, EMFF poate sprijini:

Or. en

Amendamentul 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă exclusiv proprietarilor de nave de 
pescuit din Uniune ale căror nave au 
desfășurat o activitate de pescuit timp de 
cel puțin 60 de zile pe mare pe parcursul
celor doi ani anteriori datei depunerii 
cererii.

(4) Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă exclusiv proprietarilor de nave de 
pescuit din Uniune ale căror nave operează 
în zone în care s-a demonstrat că există 
un echilibru eficient între posibilitățile de 
pescuit și capacitatea de pescuit și care au 
desfășurat o activitate de pescuit timp de 
cel puțin 60 de zile pe mare pe parcursul 
celor doi ani anteriori datei depunerii 
cererii.

Or. en

Amendamentul 155
Jean Lambert

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) învățarea pe tot parcursul vieții, 
diseminarea cunoștințelor științifice și a 
practicilor inovatoare, precum și 
dobândirea de noi competențe profesionale 

(a) învățarea pe tot parcursul vieții, 
diseminarea cunoștințelor științifice și a 
practicilor inovatoare, precum și 
dobândirea de noi competențe profesionale 
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în domeniul acvaculturii; în domeniul acvaculturii care contribuie la 
reducerea impactului ecologic al 
operațiunilor;

Or. en

Amendamentul 156
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reflectă, în mare măsură, obiectivul 
principal al propriei strategii și structura 
socio-economică a zonei printr-o 
reprezentare echilibrată a principalelor 
părți interesate, inclusiv a sectorului privat, 
a sectorului public și a societății civile;

(a) reflectă, în mare măsură, obiectivul 
principal al propriei strategii și structura 
socioeconomică a zonei printr-o 
reprezentare echilibrată a principalelor 
părți interesate, inclusiv a sectorului privat, 
a sectorului public, a societății civile și a 
partenerilor sociali reprezentativi;

Or. en

Amendamentul 157
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigură reprezentarea semnificativă a 
sectorului pescăresc și a sectorului 
acvaculturii.

(b) asigură reprezentarea semnificativă a 
sectorului pescăresc și a sectorului 
acvaculturii, inclusiv a partenerilor sociali 
reprezentativi.

Or. en

Amendamentul 158
Ole Christensen
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Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) valoarea adăugată, crearea de locuri de 
muncă și promovarea inovării în toate 
etapele lanțului de aprovizionare cu 
produse obținute din pescuit și din 
acvacultură;

(a) valoarea adăugată, crearea de locuri de 
muncă, atragerea tinerilor în sectorul 
pescuitului și promovarea inovării în toate 
etapele lanțului de aprovizionare cu 
produse obținute din pescuit și din 
acvacultură;

Or. en

Amendamentul 159
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea bunăstării sociale și a 
patrimoniului cultural în zonele pescărești, 
inclusiv a patrimoniului cultural maritim;

(d) promovarea bunăstării sociale și a 
patrimoniului cultural favorabil incluziunii 
în zonele pescărești, inclusiv a 
patrimoniului cultural maritim;

Or. en

Amendamentul 160
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 84 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsurile specifice de control și 
executare în cadrul PCP.

(b) măsurile specifice de control și 
executare în cadrul PCP, inclusiv inspecția 
muncii.

Or. en


