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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) este noul instrument al Uniunii 
pentru finanțarea politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) și a politicii maritime 
integrate (PMI) în perioada 2014 – 2020.

FEPAM face parte din strategia Europa 2020 și va trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor comune ale Uniunii prin intermediul a trei inițiative emblematice: i) o Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, ii) o Uniune a inovării și iii) agenda 
pentru noi competențe și locuri de muncă.

FEPAM se integrează, de asemenea în contextul mai larg al politicii de coeziune, având 
obiective și priorități comune cu celelalte fonduri, în vederea promovării folosirii integrate a 
resurselor disponibile.

Propunerea de regulament a Comisiei Europene vizează includerea unei dimensiuni sociale 
sporite în cadrul FEPAM. Într-adevăr, textul regulamentului prevede în acest sens mai multe 
elemente, cărora li se pot adăuga altele. 

FEPAM trebuie să stimuleze crearea de locuri de muncă și coeziunea socială, în special în 
comunitățile care depind de sectorul pescuitului, permițând, de asemenea, diversificarea 
activităților către alte sectoare maritime. 

Din acest motiv, FEPAM trebuie să promoveze capitalul uman și să stimuleze diversificarea, 
oferind pescarilor posibilitatea de a se forma pentru a se implica în noi activități care apar în 
alte sectoare maritime. Trebuie să se prevadă ca FEPAM să poată finanța și instrumente și 
activități care vizează anticiparea competențelor necesare.

Alt aspect foarte important la finanțarea căruia trebuie să contribuie fondul este reprezentat de 
îmbunătățirea sănătății și siguranței pescarilor și celorlalți lucrători din sectorul pescuitului, 
prin intermediul investițiilor la bordul navelor, în echipamente individuale sau în 
infrastructuri, precum și în formarea în materie de sănătate și siguranță. 

Prin propunerea Comisiei, FEPAM recunoaște pentru prima dată rolul pe care îl joacă deseori 
partenerii de viață, de cele mai multe ori femei, în cadrul activităților de pescuit familiale. 
Partenerii de viață vor putea beneficia de sprijin din FEPAM pentru formare profesională, în 
special în vederea dobândirii unor competențe profesionale legate de spiritul antreprenorial și 
de administrarea afacerilor. În plus, trebuie stimulată participarea partenerilor de viață ai 
pescarilor la dialogul social și la abordarea participativă.

Se prevăd ajutoare speciale pentru inovare; trebuie clarificat faptul că aceste ajutoare trebuie 
să vizeze și inovarea socială, pentru a stimula găsirea de soluții noi la problemele sociale.

FEPAM va putea fi utilizat, de asemenea, pentru a consolida abordarea participativă în 
vederea dezvoltării durabile a zonelor pescărești și, în acest context, trebuie subliniat faptul că 
toate părțile interesate trebuie să fie reprezentate atunci când se iau decizii.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
pescuit, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Trebuie amintit faptul că, atunci 
când definește și pune în aplicare 
politicile și acțiunile sale în ceea ce 
privește reforma PCP, PMI și FEPAM, 
Uniunea va ține seama de cerințele 
privind promovarea unui nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă, garantarea unei 
protecții sociale corespunzătoare, 
combaterea excluziunii sociale, precum și 
un nivel ridicat de educație, formare și 
protecție a sănătății umane, în 
conformitate cu articolul 9 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Or. es

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 5

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 

(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, printre 
care se evidențiază obiectivele legate de 
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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.

ocuparea forței de muncă și de 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale, 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. es

Amendamentul 3
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, trebuie 
să se pună accentul pe un număr limitat de 
priorități esențiale referitoare la sporirea 
numărului de locuri de muncă și a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale, 
la încurajarea pescăriilor și a acvaculturii 
bazate pe inovare și cunoaștere și la 
promovarea pescuitului și acvaculturii 
sustenabile și eficiente din punct de vedere 
al utilizării resurselor, 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. es
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Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În toate etapele punerii în aplicare a 
fondului, Uniunea trebuie să urmărească 
eliminarea inegalităților și promovarea 
egalității între bărbați și femei, precum și 
combaterea discriminării pe criterii de sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau 
credință, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală.

(7) Atunci când stabilesc condițiile 
generale ex ante și în toate etapele 
planificării și punerii în aplicare a 
fondului, Uniunea trebuie să urmărească 
eliminarea inegalităților și promovarea 
egalității între bărbați și femei, precum și 
combaterea discriminării pe criterii de sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau 
credință, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală.

Or. es

Amendamentul 5
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 
trai echitabil pentru sectorul pescăresc și 
la piețe stabile și să asigure disponibilitatea 
resurselor și prețuri rezonabile pentru 
produsele livrate consumatorilor.

(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, pentru a garanta un nivel de trai 
corespunzător pentru sectorul pescăresc, 
în vederea combaterii tendinței de 
dispariție a multor comunități costiere și 
interioare dependente de pescuit, aducând 
un plus de valoare pescuitului și 
activităților conexe și promovând 
diversificarea către alte sectoare ale 
economiei maritime. De asemenea, 
politica comună în domeniul pescuitului 
trebuie să contribuie la creșterea 
productivității și la piețe stabile și să 
asigure disponibilitatea resurselor și prețuri 
rezonabile pentru produsele livrate 
consumatorilor.
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Or. es

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea îmbunătățirii coordonării și 
armonizării punerii în aplicare a fondurilor 
care oferă sprijin în temeiul politicii de 
coeziune, și anume Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER), Fondul 
social european (FSE) și Fondul de 
coeziune (FC), a fondului pentru 
dezvoltare rurală, și anume Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), și a fondului pentru sectorul 
maritim și sectorul pescuitului, și anume 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime (EMFF), s-au stabilit dispoziții 
comune pentru toate aceste fonduri 
(„fondurile CSC”) în [Regulamentul (UE) 
nr. (…) de stabilire a unor dispoziții
comune]. Pe lângă regulamentul respectiv, 
EMFF conține dispoziții specifice datorate 
particularităților PCP și PMI.

(20) În vederea îmbunătățirii coordonării și 
armonizării punerii în aplicare a fondurilor 
care oferă sprijin în temeiul politicii de 
coeziune, și anume Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER), Fondul 
social european (FSE) și Fondul de 
coeziune (FC), a fondului pentru 
dezvoltare rurală, și anume Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), și a fondului pentru sectorul 
maritim și sectorul pescuitului, și anume 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime (EMFF), s-au stabilit dispoziții 
comune pentru toate aceste fonduri 
(„fondurile CSC”) în [Regulamentul (UE) 
nr. (…) de stabilire a unor dispoziții 
comune]. Trebuie subliniat, de asemenea, 
faptul că fondurile pot fi utilizate în mod 
complementar, pentru a concretiza 
prioritățile politicii de coeziune a Uniunii 
și ale strategiei Europa 2020 într-un mod 
cât mai eficient; în acest sens, trebuie 
evidențiat faptul că este necesară o 
sinergie între EMFF și FSE în vederea 
atingerii obiectivelor importante legate de 
ocuparea forței de muncă și de 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale. Pe lângă regulamentul respectiv, 
EMFF conține dispoziții specifice datorate 
particularităților PCP și PMI.

Or. es

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având în vedere dimensiunea 
viitorului EMFF și principiul 
proporționalității, dispozițiile referitoare la 
planificarea strategică constituie o derogare 
de la regulament[ul de stabilire a unor 
dispoziții comune] și, prin urmare, în 
perioada de programare trebuie să existe 
cel puțin două consultări ale părților 
interesate, dar nu neapărat o dată pe an, 
deoarece acest lucru ar constitui o sarcină 
administrativă și financiară excesivă atât 
pentru Comisie, cât și pentru statele 
membre.

(21) Având în vedere dimensiunea 
viitorului EMFF și principiul 
proporționalității, dispozițiile referitoare la 
planificarea strategică constituie o derogare 
de la regulament[ul de stabilire a unor 
dispoziții comune] și, prin urmare, în 
perioada de programare trebuie să existe 
cel puțin trei consultări ale părților 
interesate, dar nu neapărat o dată pe an, 
deoarece acest lucru ar constitui o sarcină 
administrativă și financiară excesivă atât 
pentru Comisie, cât și pentru statele 
membre.

Or. es

Amendamentul 8
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 

(22) Pentru a se asigura o valoare adăugată 
semnificativă, parteneriatul dintre Comisie,
autoritățile statelor membre și diferitele 
tipuri de parteneri trebuie consolidat prin 
dispoziții privind participarea acestor 
actori, acordându-se atenția 
corespunzătoare competențelor 
instituționale ale statelor membre. 
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. Având în vedere 
caracterul specific al sectorului 
pescuitului, trebuie asigurată participarea 
partenerilor economici și sociali care să 
reprezinte diversele subsectoare și niveluri 
teritoriale, organizațiile de cercetare 
științifică și rețelele naționale și regionale 
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implicați în elaborarea contractelor de 
parteneriat, precum și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programării.

ale grupurilor de acțiune locală în 
sectorul pescuitului (GALP). Trebuie să 
se acorde o atenție specială reprezentării 
adecvate a femeilor și a grupurilor 
minoritare. Partenerii vizați trebuie 
implicați în elaborarea contractelor de 
parteneriat, precum și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programării.

Or. es

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Având în vedere obiectivul referitor la 
simplificare, toate activitățile EMFF care 
se încadrează în gestiunea partajată, 
inclusiv controlul și colectarea de date, 
trebuie să ia forma unui singur program 
operațional per stat membru, în 
conformitate cu structura națională a 
acestuia. Exercițiul de programare vizează 
perioada de la 1 ianuarie 2014 la 31 
decembrie 2020. Fiecare stat membru 
trebuie să elaboreze un program 
operațional unic. Fiecare program trebuie 
să stabilească o strategie pentru atingerea 
țintelor legate de prioritățile Uniunii pentru 
EMFF și o selecție de măsuri. Programarea 
trebuie să respecte prioritățile Uniunii, 
fiind adaptată în același timp la contextele 
naționale și completând alte politici ale 
Uniunii, în special politica de dezvoltare 
rurală și politica de coeziune.

(26) Având în vedere obiectivul referitor la 
simplificare, toate activitățile EMFF care 
se încadrează în gestiunea partajată, 
inclusiv controlul și colectarea de date, 
trebuie să ia forma unui singur program 
operațional per stat membru, în 
conformitate cu structura națională a 
acestuia. Exercițiul de programare vizează 
perioada de la 1 ianuarie 2014 la 31 
decembrie 2020. Fiecare stat membru 
trebuie să elaboreze un program 
operațional unic. Fiecare program trebuie 
să stabilească o strategie pentru atingerea 
țintelor legate de prioritățile Uniunii pentru 
EMFF și o selecție de măsuri. Programarea 
trebuie să respecte prioritățile Uniunii, 
fiind adaptată în același timp la contextele 
naționale și completând alte politici ale 
Uniunii, în special politica de dezvoltare 
rurală și politica de coeziune economică, 
socială și teritorială.

Or. es
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Amendamentul 10
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, inclusiv 
inovarea socială, și antreprenoriatul. Prin 
urmare, EMFF trebuie să susțină 
operațiunile inovatoare și dezvoltarea 
afacerilor.

Or. es

Amendamentul 11
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 trebuie să 
susțină acțiunile care vizează garantarea 
accesului la formare inițială și pe tot 
parcursul vieții de calitate, 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.

Or. es

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 33
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Fiind recunoscută importanța rolului 
jucat de soțiile/soții pescarilor independenți 
în pescuitul costier artizanal, EMFF trebuie 
să susțină formarea profesională și 
participarea la rețele, contribuind la 
dezvoltarea profesională a acestora și 
oferindu-le mijloacele necesare pentru a 
îndeplini mai eficient sarcinile auxiliare 
tradiționale.

(33) Fiind recunoscută importanța rolului 
jucat de soțiile/soții pescarilor independenți 
în pescuitul costier artizanal, EMFF trebuie 
să susțină formarea profesională pe tot 
parcursul vieții și participarea la rețele, 
contribuind la dezvoltarea profesională a 
acestora și oferindu-le mijloacele necesare 
pentru a îndeplini mai eficient sarcinile 
auxiliare tradiționale sau pentru 
acompanierea diversificării activităților de 
pescuit.

Or. es

Amendamentul 13
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) 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 și 
consolidează reprezentarea intereselor 
sectorului.

Or. es

Amendamentul 14
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 

(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 
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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.

finanțarea întreprinderilor nou înființate și 
a investițiilor pentru modernizarea navelor 
pe care le dețin, cât și prin anticiparea 
competențelor și formarea relevantă 
necesară pentru dobândirea competențelor 
profesionale în domeniul relevant din afara 
activităților de pescuit.

Or. es

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Trebuie amintit faptul că 
Organizația Internațională a Muncii 
(OIM) consideră pescuitul o ocupație 
periculoasă în comparație cu alte ocupații 
și că au fost încheiate sau adoptate mai 
multe convenții și recomandări în cadrul 
OIM în vederea promovării unor condiții 
de muncă decente pentru pescari.

Or. es

Amendamentul 16
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, igienă și securitate la 
bordul navelor și pentru a îmbunătăți 
condițiile de muncă în sector, EMFF 
trebuie să susțină investițiile care vizează 
garantarea siguranței și igienei la bord.

Or. es
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Amendamentul 17
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 trebuie să 
sporească competitivitatea sectorului. Ar 
trebui realizată o evaluare a impactului 
asupra nivelului ocupării forței de muncă 
în sectorul pescuitului și 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.

Or. es

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Fiind recunoscută importanța 
porturilor de pescuit, a locurilor de 
debarcare și a adăposturilor, EMFF trebuie 
să susțină investițiile relevante menite în 
special a spori eficiența energetică, 
protecția mediului, calitatea produselor 
debarcate, precum și siguranța și condițiile 
de muncă.

(44) Fiind recunoscută importanța 
porturilor de pescuit, a locurilor de 
debarcare și a adăposturilor, EMFF trebuie 
să susțină investițiile relevante menite în 
special a spori eficiența energetică, 
protecția mediului, calitatea produselor 
debarcate, sănătatea și siguranța, precum
și condițiile de muncă.

Or. es
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Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) În conformitate cu Strategia Comisiei 
de dezvoltare durabilă a acvaculturii 
europene, obiectivele PCP și Strategia 
Europa 2020, EMFF trebuie să sprijine 
dezvoltarea durabilă a sectorului 
acvaculturii din punct de vedere economic, 
social și de mediu.

(46) În conformitate cu Strategia Comisiei 
de dezvoltare durabilă a acvaculturii 
europene, obiectivele PCP și Strategia 
Europa 2020, EMFF trebuie să sprijine 
dezvoltarea durabilă a sectorului 
acvaculturii din punct de vedere economic, 
social și de mediu și să garanteze un 
număr mare de locuri de muncă de 
calitate.

Or. es

Amendamentul 20
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 
competitivității și a performanței 
economice ale activităților din sectorul 
acvaculturii. Prin urmare, EMFF trebuie să
sprijine acțiunile care vizează garantarea 
accesului la formare inițială și 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. es

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 55



PA\903834RO.doc 15/37 PE491.019v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Având în vedere că abordarea bazată 
pe dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității s-a dovedit a 
fi, de-a lungul anilor, utilă în promovarea 
dezvoltării zonelor pescărești și rurale prin 
luarea în considerare în totalitate a nevoilor 
multisectoriale pentru dezvoltarea 
endogenă, pe viitor este necesar să se 
continue și să se consolideze sprijinul 
acordat.

(55) Având în vedere că abordarea bazată 
pe dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității s-a dovedit a 
fi, de-a lungul anilor, utilă în promovarea 
dezvoltării zonelor pescărești și rurale prin 
luarea în considerare în totalitate a nevoilor 
multisectoriale pentru dezvoltarea 
endogenă și prin asigurarea 
sustenabilității sociale, pe viitor este 
necesar să se continue și să se consolideze 
sprijinul acordat.

Or. es

Amendamentul 22
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 trebuie să încurajeze abordările 
inovatoare și favorabile incluziunii pentru 
stimularea creșterii economice și crearea 
locurilor de muncă sustenabile și de 
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. es

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 57
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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 trebuie să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 privind promovarea 
incluziunii sociale, reducerea sărăciei și
creșterea ratei de ocupare a forței de 
muncă, la încurajarea inovării la nivel 
local, inclusiv a inovării sociale, precum și 
la obiectivul coeziunii teritoriale, o 
prioritate principală a Tratatului de la 
Lisabona.

Or. es

Amendamentul 24
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 
deciziilor.

(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 reflectă 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, a participării 
tuturor părților interesate și a 
transparenței strategiilor de dezvoltare 
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 deciziilor.

Or. es
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Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Interconectarea diferitelor parteneriate 
locale este o caracteristică esențială a 
acestei abordări. Cooperarea dintre aceste 
parteneriate locale este un instrument 
important de dezvoltare care trebuie pus la 
dispoziție de EMFF.

(59) Interconectarea diferitelor parteneriate 
locale este o caracteristică esențială a 
acestei abordări. Cooperarea dintre aceste 
parteneriate locale este un instrument 
important de dezvoltare care trebuie pus la 
dispoziție și promovat de EMFF.

Or. es

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Sprijinul acordat zonelor pescărești 
prin intermediul EMFF trebuie coordonat 
cu sprijinul pentru dezvoltare locală oferit 
de alte fonduri ale Uniunii și trebuie să 
vizeze toate aspectele care țin de 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor de dezvoltare locală și a 
operațiunilor grupurilor de acțiune locală, 
precum și costurile de animare a zonelor 
locale și de desfășurare a parteneriatelor 
locale.

(60) Sprijinul acordat zonelor pescărești 
prin intermediul EMFF trebuie coordonat 
cu sprijinul pentru dezvoltare locală oferit 
de alte fonduri ale Uniunii, în special de 
FSE în ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă și incluziunea socială, și trebuie să 
vizeze toate aspectele care țin de 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor de dezvoltare locală și a 
operațiunilor grupurilor de acțiune locală, 
precum și costurile de animare a zonelor 
locale și de desfășurare a parteneriatelor 
locale.

Or. es

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 77
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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 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 
ocuparea forței de muncă și la coeziunea 
economică, socială și teritorială în cadrul
Uniunii.

Or. es

Amendamentul 28
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 
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.

(80) De asemenea, EMFF trebuie să 
sprijine creșterea economică durabilă, 
locurile de muncă de calitate, inovarea și 
competitivitatea în 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. es
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Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

(81) EMFF trebuie să fie complementar și 
coerent cu instrumentele financiare 
existente și viitoare puse la dispoziție de 
Uniune și de statele membre, la nivel 
național și subnațional, în vederea 
promovării protecției și utilizării 
sustenabile a oceanelor, mărilor și 
coastelor, contribuind la încurajarea unei 
cooperări mai eficace între statele membre 
și regiunile costiere, insulare și 
ultraperiferice ale acestora, luându-se în 
considerare ordinea priorităților și 
progresul proiectelor naționale și locale. 
Fondul va fi armonizat cu alte politici ale 
Uniunii care pot îngloba o dimensiune 
maritimă, în special cu Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune și 
Fondul social european, precum și cu 
Programul-cadru pentru cercetare „Orizont 
2020” și cu politica energetică.

(81) EMFF trebuie să fie complementar și 
coerent cu instrumentele financiare 
existente și viitoare puse la dispoziție de 
Uniune și de statele membre, la nivel 
național și subnațional, în vederea 
promovării dezvoltării economice și 
sociale durabile și a protecției și utilizării 
sustenabile a oceanelor, mărilor și 
coastelor, contribuind la încurajarea unei 
cooperări mai eficace între statele membre 
și regiunile costiere, insulare și 
ultraperiferice ale acestora, luându-se în 
considerare ordinea priorităților și 
progresul proiectelor naționale și locale. 
Fondul va fi armonizat cu alte politici ale 
Uniunii care pot îngloba o dimensiune 
maritimă, în special cu Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune și 
Fondul social european, precum și cu 
Programul-cadru pentru cercetare „Orizont 
2020” și cu politica energetică.

Or. es

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a dezvoltării durabile a zonelor
pescărești și a pescuitului în apele 
interioare,

(c) a strategiilor de dezvoltare durabilă, 
creștere a nivelului ocupării forței de 
muncă și promovare a coeziunii sociale în
zonele pescărești și în ceea ce privește
pescuitul în apele interioare,

Or. es
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Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea pescăriilor și acvaculturii 
sustenabile și competitive;

(a) promovarea pescăriilor și acvaculturii 
sustenabile și competitive, precum și a 
unor niveluri ridicate de ocupare a forței 
de muncă de calitate;

Or. es

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) promovarea unei dezvoltări favorabile 
incluziunii și echilibrate a zonelor de 
pescuit, precum și a coeziunii sociale a 
acestora;

Or. es

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Creșterea gradului de ocupare a forței de 
muncă și sporirea coeziunii teritoriale prin 
intermediul următoarelor obiective:

1. Creșterea gradului de ocupare a forței de 
muncă și sporirea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale prin intermediul 
următoarelor obiective:

Or. es

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1 – litera a
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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, a creării de locuri de 
muncă de calitate și sprijinirea mobilității 
forței de muncă în cadrul comunităților 
costiere și interioare care depind de pescuit 
și de acvacultură;

Or. es

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 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 viabile ale economiei 
maritime și creșterea sustenabilă a
economiei maritime, inclusiv atenuarea 
schimbărilor climatice.

Or. es

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijin pentru consolidarea dezvoltării 
tehnologice, a inovării și a transferului de 
cunoștințe;

(a) sprijin pentru consolidarea dezvoltării 
tehnologice, a inovării, inclusiv a inovării 
sociale, și a transferului de cunoștințe;

Or. es

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b
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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 competitivității și viabilității 
pescăriilor, în special a flotei costiere 
artizanale, și îmbunătățirea condițiilor de 
sănătate și de siguranță și a condițiilor de 
lucru;

Or. es

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijin pentru consolidarea dezvoltării 
tehnologice, a inovării și a transferului de 
cunoștințe;

(a) sprijin pentru consolidarea dezvoltării 
tehnologice, a inovării, inclusiv a inovării 
sociale, și a transferului de cunoștințe; 

Or. es

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

competențe profesionale și învățarea pe tot 
parcursul vieții;

Or. es

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 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, 
consolidarea capacității instituționale și o 
administrație publică eficientă, precum și 
întărirea capacității celorlalte părți care 
participă la punerea în aplicare a 
măsurilor finanțate de către fond.

Or. es

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 5 alineatul (4) 
din [Regulamentul (UE) nr. […] de 
stabilire a unor dispoziții comune], 
Comisia consultă de cel puțin două ori pe 
parcursul perioadei de programare 
organizațiile care reprezintă partenerii la 
nivelul Uniunii cu privire la punerea în 
aplicare a sprijinului acordat din EMFF.

Prin derogare de la articolul 5 alineatul (4) 
din [Regulamentul (UE) nr. […] de 
stabilire a unor dispoziții comune], 
Comisia consultă de cel puțin trei ori pe 
parcursul perioadei de programare 
organizațiile care reprezintă partenerii la 
nivelul Uniunii cu privire la punerea în 
aplicare a sprijinului acordat din EMFF.

Or. es

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1
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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 
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.

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

Or. es

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) transferul dreptului de proprietate 
asupra unei întreprinderi;

(e) transferul dreptului de proprietate 
asupra unei întreprinderi, cu excepția 
cazurilor de transfer al dreptului de 
proprietate asupra unei întreprinderi 
familiale și a cazului în care transferul 
dreptului de proprietate este însoțit de un 
proiect de diversificare;

Or. es
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Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru elaborează programul 
operațional în urma cooperării strânse cu 
partenerii menționați la articolul 5 din 
[Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a 
unor dispoziții comune]. Consultarea 
partenerilor cu privire la documentele 
pregătitoare se organizează într-o manieră 
care să permită examinarea acestor 
documente de către partenerii în cauză.

(2) Statul membru elaborează programul 
operațional în urma cooperării strânse cu 
partenerii, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din [Regulamentul (UE) nr. [...] 
de stabilire a unor dispoziții comune]. 
Consultarea partenerilor cu privire la 
documentele pregătitoare se organizează 
într-o manieră care să permită examinarea 
acestor documente de către partenerii în 
cauză, precum și exprimarea opiniilor 
acestora înaintea prezentării programului 
Comisiei.

Or. es

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 5 din [Regulamentul (UE) nr. 
[...] de stabilire a unor dispoziții comune], 
printre partenerii consultați se numără 
autoritățile și organismele publice 
relevante, inclusiv cele responsabile de 
problemele de mediu și de promovarea 
egalității între bărbați și femei, partenerii 
sociali și economici care reprezintă 
diversele subsectoare și niveluri teritoriale 
relevante din cadrul sectorului 
pescuitului, organizațiile de cercetare 
științifică și rețelele naționale și regionale 
ale FLAG.

Or. es
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Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) desemnarea partenerilor menționați la 
articolul 5 din [Regulamentul (UE) nr. [...] 
de stabilire a unor dispoziții comune] și 
rezultatele consultării cu partenerii 
respectivi;

(m) desemnarea partenerilor și rezultatele 
consultării cu partenerii menționați la
articolul 18, în conformitate cu articolul 5 
din [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire 
a unor dispoziții comune];

Or. es

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În plus, programul operațional include 
o descriere a acțiunilor specifice de 
promovare a oportunităților egale și de 
prevenire a oricărei discriminări pe criterii 
de sex, origine rasială sau etnică, religie 
sau credință, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală, inclusiv a măsurilor de asigurare a 
integrării perspectivei de gen la nivelul 
programului operațional și al operațiunilor.

(3) În plus, programul operațional include 
o descriere a acțiunilor specifice de 
promovare a oportunităților egale și de 
prevenire a oricărei discriminări pe criterii 
de sex, origine rasială sau etnică, religie 
sau credință, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală, inclusiv a măsurilor de asigurare a 
integrării perspectivei de gen și a 
principiului egalității de șanse la nivelul 
programului operațional și al operațiunilor.

Or. es

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

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 

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

față de cele mai recente disponibile, a unor 
procese noi sau îmbunătățite, a unor 
sisteme de gestionare și organizare noi sau 
îmbunătățite.

Or. es

Amendamentul 50
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) învățarea pe tot parcursul vieții, 
diseminarea cunoștințelor științifice și a 
practicilor inovatoare, precum și 
anticiparea și achiziția de noi competențe 
profesionale legate, în special, de 
gestionarea durabilă a ecosistemelor 
marine, activitățile din sectorul maritim, 
inovarea și antreprenoriatul;

Or. es

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) participarea la rețele și schimbul de 
experiență și bune practici între părțile 
interesate, inclusiv între organizațiile care 
promovează egalitatea de șanse între 
bărbați și femei;

(b) participarea la rețele și schimbul de 
experiență și bune practici între părțile 
interesate, inclusiv între organizațiile care 
promovează egalitatea de șanse și 
egalitatea între bărbați și femei și 
asociațiile care reprezintă partenerii de 
viață ai pescarilor;

Or. es
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Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera c

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 
pescarilor, a organizațiilor care îi 
reprezintă pe pescari, a celor care îi 
reprezintă pe partenerii de viață ai 
pescarilor care participă la activitățile de 
pescuit și a altor părți interesate relevante.

Or. es

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) De asemenea, sprijinul menționat la 
alineatul (1) se acordă soțiilor/soților 
pescarilor independenți sau, atunci când și 
în măsura în care sunt 
recunoscute/recunoscuți de dreptul 
național, partenerele/partenerii de viață 
ale/ai pescarilor independenți care nu sunt 
salariate/salariați sau asociate/asociați la 
întreprindere, în cazul în care 
acestea/aceștia, în condițiile prevăzute de 
dreptul național, participă în mod obișnuit 
la activitățile pescarilor independenți sau 
îndeplinesc sarcini auxiliare.

(2) De asemenea, sprijinul menționat la 
alineatul (1) se acordă soțiilor/soților 
pescarilor independenți sau, atunci când și 
în măsura în care sunt 
recunoscute/recunoscuți de dreptul 
național, partenerele/partenerii de viață 
ale/ai pescarilor independenți care nu sunt 
salariate/salariați sau asociate/asociați la 
întreprindere, în cazul în care 
acestea/aceștia, în condițiile prevăzute de 
dreptul național, participă în mod obișnuit, 
sau doresc să participe, la activitățile 
pescarilor independenți sau îndeplinesc 
sarcini auxiliare.

Or. es

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea îmbunătățirii condițiilor de 
lucru la bord pentru pescari, EMFF poate 
sprijini investițiile la bord sau în 
echipamente individuale, cu condiția ca 
aceste investiții să depășească standardele 
impuse de dreptul național sau de dreptul 
Uniunii.

(1) În vederea îmbunătățirii condițiilor de 
lucru la bord pentru pescari, EMFF poate 
sprijini investițiile la bord sau în 
echipamente individuale sau în acțiuni de 
formare, cu condiția ca aceste investiții să 
depășească standardele impuse de dreptul 
național sau de dreptul Uniunii.

Or. es

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care operațiunea constă într-
o investiție la bord, sprijinul se acordă o 
singură dată pe parcursul perioadei de 
programare pentru aceeași navă de pescuit. 
În cazul în care operațiunea constă într-o 
investiție în echipamente individuale, 
sprijinul se acordă o singură dată pe 
parcursul perioadei de programare pentru 
același beneficiar.

(3) În cazul în care operațiunea constă într-
o investiție la bord, sprijinul se acordă o 
singură dată pe parcursul perioadei de 
programare pentru aceeași navă de pescuit. 
În cazul în care operațiunea constă într-o 
investiție în echipamente individuale sau 
în acțiuni de formare, sprijinul se acordă o 
singură dată pe parcursul perioadei de 
programare pentru același beneficiar.

Or. es

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul îmbunătățirii calității 
produselor debarcate, al sporirii eficienței 
energetice, al unei contribuții la protecția 
mediului sau al îmbunătățirii siguranței și a 
condițiilor de muncă, EMFF poate sprijini 
investițiile menite a îmbunătăți 
infrastructura existentă a porturilor de 

(1) În scopul îmbunătățirii calității 
produselor debarcate, al sporirii eficienței 
energetice, al unei contribuții la protecția 
mediului sau al îmbunătățirii sănătății și
siguranței și a condițiilor de muncă, EMFF 
poate sprijini investițiile menite a 
îmbunătăți infrastructura existentă a 
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pescuit și a locurilor de debarcare, inclusiv 
investițiile în instalațiile de colectare a 
deșeurilor și a deșeurilor marine.

porturilor de pescuit și a locurilor de 
debarcare, inclusiv investițiile în instalațiile 
de colectare a deșeurilor și a deșeurilor 
marine.

Or. es

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul reducerii impactului 
pescuitului în apele interioare asupra 
mediului, al sporirii eficienței energetice, al 
creșterii calității capturilor debarcate sau al 
îmbunătățirii siguranței sau condițiilor de 
muncă, EMFF poate sprijini următoarele 
investiții:

(1) În scopul reducerii impactului 
pescuitului în apele interioare asupra 
mediului, al sporirii eficienței energetice, al 
creșterii calității capturilor debarcate sau al 
îmbunătățirii sănătății și siguranței și a
condițiilor de muncă, EMFF poate sprijini 
următoarele investiții:

Or. es

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în echipamentele de la bord sau 
individuale menționate la articolul 33, în 
condițiile prevăzute la articolul respectiv;

(a) în echipamentele de la bord sau 
individuale sau în acțiunile de formare
menționate la articolul 33, în condițiile 
prevăzute la articolul respectiv;

Or. es

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea stimulării inovării în 
domeniul acvaculturii, EMFF poate sprijini 
operațiunile:

(1) În vederea stimulării inovării în 
domeniul acvaculturii, inclusiv a inovării 
sociale, EMFF poate sprijini operațiunile:

Or. es

Amendamentul 60
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 
în domeniul acvaculturii;

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

Or. es

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) participarea la rețele și schimbul de 
experiență și de bune practici între 
întreprinderile din domeniul acvaculturii, 
organizațiile profesionale și alte părți 
interesate, inclusiv organismele științifice 
sau cele care promovează egalitatea de 
șanse între femei și bărbați.

(b) participarea la rețele și schimbul de 
experiență și de bune practici între 
întreprinderile din domeniul acvaculturii, 
organizațiile profesionale și alte părți 
interesate, inclusiv organismele științifice 
sau cele care promovează egalitatea de 
șanse și egalitatea între femei și bărbați.

Or. es
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Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) coerentă din punct de vedere funcțional 
în termeni geografici, economici și sociali, 
în ceea ce privește în mod specific sectorul 
pescăresc și sectorul acvaculturii, oferind o 
masă critică suficientă în ceea ce privește 
resursele umane, financiare și economice 
pentru a putea susține o strategie viabilă 
de dezvoltare locală.

(b) coerentă din punct de vedere funcțional 
în termeni geografici, economici și sociali, 
în ceea ce privește în mod specific sectorul 
pescăresc și sectorul acvaculturii.

Or. es

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) garantează că comunitățile locale 
exploatează și beneficiază la maximum de 
oportunitățile oferite de dezvoltarea 
maritimă și costieră.

(b) garantează că comunitățile locale 
participă la definirea strategiilor de 
dezvoltare locală integrată și exploatează 
și beneficiază la maximum de 
oportunitățile oferite de dezvoltarea 
maritimă și costieră.

Or. es

Amendamentul 64
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 
socio-economică a zonei printr-o 
reprezentare echilibrată a principalelor 
părți interesate, inclusiv a sectorului privat, 
a sectorului public și a societății civile, 
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inclusiv a grupurilor mai puțin 
reprezentate;

Or. es

Amendamentul 65
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 asociațiilor care îi 
reprezintă pe partenerii de viață ai 
pescarilor care participă la activitățile de 
pescuit.

Or. es

Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul pentru pregătire vizează 
consolidarea capacităților, formarea 
profesională și participarea la rețele în 
vederea elaborării și a punerii în aplicare a 
unei strategii de dezvoltare locală.

(1) Sprijinul pentru pregătire vizează 
consolidarea capacităților, consultările,
formarea profesională și participarea la 
rețele în vederea elaborării și a punerii în 
aplicare a unei strategii de dezvoltare 
locală.

Or. es

Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

muncă de calitate și promovarea inovării, 
inclusiv a inovării sociale, în toate etapele 
lanțului de aprovizionare cu produse 
obținute din pescuit și din acvacultură;

Or. es

Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea diversificării și a creării de 
locuri de muncă în zonele pescărești, în 
special în alte sectoare maritime;

(b) sprijinirea diversificării și a creării de 
locuri de muncă de calitate în zonele 
pescărești, în special în alte sectoare 
maritime;

Or. es

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijină creșterea economică 
sustenabilă, ocuparea forței de muncă, 
inovarea și noile tehnologii în cadrul 
sectoarelor maritime emergente și viitoare 
în regiunile costiere, în mod complementar 
față de activitățile sectoriale și naționale 
existente.

(c) sprijină creșterea economică 
sustenabilă, un nivel ridicat de ocupare a 
forței de muncă de calitate , inovarea, 
inclusiv inovarea socială, și noile 
tehnologii în cadrul sectoarelor maritime 
emergente și viitoare în regiunile costiere, 
în mod complementar față de activitățile 
sectoriale și naționale existente.

Or. es

Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) instituirea unor rețele naționale care 
vizează diseminarea de informații, 
consolidarea capacităților, schimbul de 
bune practici și sprijinirea cooperării între 
FLAG pe teritoriul lor.

(b) instituirea unor rețele naționale care 
vizează diseminarea de informații, 
consolidarea capacităților pentru 
partenerii care participă  la punerea în 
aplicare a acțiunilor finanțate de către 
fond, schimbul de bune practici și 
sprijinirea cooperării între FLAG pe 
teritoriul lor.

Or. es

Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 131 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impactul EMFF se măsoară în raport cu 
prioritățile Uniunii menționate la 
articolul 6.

Impactul EMFF se măsoară în raport cu 
prioritățile Uniunii menționate la 
articolul 6, în special crearea unor locuri 
de muncă durabile.

Or. es

Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 131 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
definește setul de indicatori specific pentru 
aceste priorități ale Uniunii. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 151 alineatul (3).

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
definește setul de indicatori specific pentru 
aceste priorități ale Uniunii, inclusiv 
indicatorii sociali relevanți. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 151 alineatul (3).

Or. es
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Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 132 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să permită urmărirea evoluției 
situației sociale și a pieței muncii în 
zonele vizate de acțiunile finanțate de 
către fond;

Or. es

Amendamentul 74
Propunere de regulament
Anexa III– Condiționalități ex ante generale – punctul 1 – coloana 1 – rândul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritatea EMFF:
2. încurajarea unui pescuit inovator, 
competitiv și bazat pe cunoaștere;
3. încurajarea unei acvaculturi 
inovatoare, competitive și bazate pe 
cunoaștere;
OT 8: promovarea ocupării forței de 
muncă și sprijinirea mobilității forței de 
muncă.

Or. es

Amendamentul 75
Propunere de regulament
Anexa III – Condiționalități ex ante generale – punctul 1 – coloana 2 – rândul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sănătatea și securitatea profesională: 
Existența unui mecanism care să asigure 
implementarea și punerea în aplicare 
efectivă a dreptului UE în domeniul 
sănătății și al securității profesionale 
aplicabil în sectorul pescuitului.

Or. es
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Amendamentul 76
Propunere de regulament
Anexa III – Condiționalități ex ante generale – punctul 1 – coloana 3 – rândul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Implementarea și aplicarea efectivă a 
dreptului UE privind ajutoarele de stat 
este asigurată prin:
- implementarea și punerea în aplicare 
efectivă a normelor UE
- existența unei strategii naționale privind 
sănătatea și securitatea la locul de muncă

Or. es


