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Amendamentul 54
Kriton Arsenis

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 
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.

(2) Domeniul de aplicare al EMFF trebuie 
să reglementeze sprijinul PCP, care 
cuprinde conservarea, gestionarea și 
exploatarea sustenabilă a 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 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. en

Amendamentul 55
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Succesul politicii comune în domeniul 
pescuitului depinde de un sistem eficace de 
control, inspecție și aplicare, precum și de 
date complete fiabile, atât în vederea 
consultanței științifice, cât și în scop de 
punere în aplicare și control; prin urmare, 
EMFF trebuie să sprijine aceste politici.

(3) Succesul politicii comune în domeniul 
pescuitului depinde de un sistem eficace de 
control, inspecție și aplicare, precum și de 
date complete și oportune fiabile, atât în 
vederea consultanței științifice, cât și în 
scop de punere în aplicare și control; prin 
urmare, EMFF trebuie să sprijine aceste 
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politici.

Or. en

Amendamentul 56
Kriton Arsenis

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 încurajarea 
pescăriilor și a acvaculturii bazate pe 
inovare și cunoaștere, la dezvoltarea
pescuitului și acvaculturii sustenabile din 
punctul de vedere al mediului și eficiente 
din punct de vedere al utilizării resurselor,
cu accent pe acvacultura ecologică, 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.

Or. en

Amendamentul 57
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obiectivul general al politicii comune 
în domeniul pescuitului constă în a garanta 

(8) Obiectivul general al politicii comune 
în domeniul pescuitului constă în a garanta 
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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.

că activitățile din domeniul pescuitului și 
acvaculturii asigură sustenabilitatea 
ecologică pe termen lung a resurselor 
biologice marine, ceea ce constituie o 
condiție esențială 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 pe termen 
lung a resurselor și prețuri rezonabile 
pentru produsele livrate consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Este extrem de important ca aspectele 
de mediu să fie mai bine integrate în PCP, 
ceea ce ar duce la atingerea obiectivelor și 
țintelor politicii de mediu a Uniunii și ale 
Strategiei Europa 2020. PCP vizează o 
exploatare a resurselor biologice marine vii 
prin care să se refacă și să se mențină 
stocurile de pește la niveluri care să 
permită obținerea producției maxime 
durabile, cel târziu până în 2015. PCP 
pune în aplicare abordări preventive și 
ecosistemice în ceea ce privește 
gestionarea pescăriilor. În consecință, 
EMFF trebuie să contribuie la protecția 
mediului marin, astfel cum se prevede în 
Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
17 iunie 2008 de instituire a unui cadru 
de acțiune comunitară în domeniul 
politicii privind mediul marin (Directiva-
cadru „Strategia pentru mediul marin”).

(9) Este extrem de important ca aspectele 
de mediu să fie mai bine integrate în PCP, 
ceea ce ar duce la atingerea obiectivelor și 
țintelor politicii de mediu a Uniunii și ale 
Strategiei Europa 2020. PCP vizează o 
exploatare a resurselor biologice marine vii 
prin care să se refacă și să se mențină 
stocurile de pește la niveluri care să 
permită obținerea producției maxime 
durabile, până în 2015 unde este posibil și 
până în 2020 cel târziu.
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Amendamentul 59
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Este extrem de important ca aspectele 
de mediu să fie mai bine integrate în PCP, 
ceea ce ar duce la atingerea obiectivelor și 
țintelor politicii de mediu a Uniunii și ale 
Strategiei Europa 2020. PCP vizează o 
exploatare a resurselor biologice marine vii 
prin care să se refacă și să se mențină 
stocurile de pește la niveluri care să 
permită obținerea producției maxime 
durabile, cel târziu până în 2015. PCP pune 
în aplicare abordări preventive și 
ecosistemice în ceea ce privește 
gestionarea pescăriilor. În consecință, 
EMFF trebuie să contribuie la protecția 
mediului marin, astfel cum se prevede în 
Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 iunie 2008 
de instituire a unui cadru de acțiune 
comunitară în domeniul politicii privind 
mediul marin (Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”).

(9) Este extrem de important ca aspectele 
de mediu să fie mai bine integrate în PCP, 
ceea ce ar duce la atingerea obiectivelor și 
țintelor politicii de mediu a Uniunii și ale 
Strategiei Europa 2020. PCP vizează o 
exploatare a resurselor biologice marine vii 
prin care să se refacă și să se mențină 
stocurile de pește la niveluri care să 
permită obținerea producției maxime 
durabile, cel târziu până în 2015 dacă este 
posibil; dacă nu, cel târziu până în 2020.
PCP pune în aplicare abordări preventive și 
ecosistemice în ceea ce privește 
gestionarea pescăriilor. În consecință, 
EMFF trebuie să contribuie la protecția 
mediului marin, astfel cum se prevede în 
Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 iunie 2008 
de instituire a unui cadru de acțiune 
comunitară în domeniul politicii privind 
mediul marin (Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”).

Or. fr

Justificare

Nu va fi posibil ca anul 2015 să fie aplicabilă tuturor speciilor.

Amendamentul 60
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Este extrem de important ca aspectele 
de mediu să fie mai bine integrate în PCP, 
ceea ce ar duce la atingerea obiectivelor și 
țintelor politicii de mediu a Uniunii și ale 
Strategiei Europa 2020. PCP vizează o 
exploatare a resurselor biologice marine vii 
prin care să se refacă și să se mențină 
stocurile de pește la niveluri care să 
permită obținerea producției maxime 
durabile, cel târziu până în 2015. PCP pune 
în aplicare abordări preventive și 
ecosistemice în ceea ce privește 
gestionarea pescăriilor. În consecință, 
EMFF trebuie să contribuie la protecția 
mediului marin, astfel cum se prevede în 
Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 iunie 2008 
de instituire a unui cadru de acțiune 
comunitară în domeniul politicii privind 
mediul marin (Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”).

(9) Este extrem de important ca aspectele 
de mediu să fie mai bine integrate în PCP, 
ceea ce ar duce la atingerea obiectivelor și 
țintelor politicii de mediu a Uniunii și ale 
Strategiei Europa 2020. PCP vizează o 
exploatare sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii prin care să se refacă 
și să se mențină toate stocurile de specii 
recoltate de pești deasupra nivelurilor care
permit obținerea producției maxime 
durabile sau a indicatorului relevant, cel 
târziu până în 2015. PCP pune în aplicare 
abordări preventive și ecosistemice în ceea 
ce privește gestionarea pescăriilor și a 
acvaculturii. În consecință, EMFF trebuie 
să contribuie la protecția mediului marin, 
astfel cum se prevede în Directiva 
2008/56/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a 
unui cadru de acțiune comunitară în 
domeniul politicii privind mediul marin
(Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
marin”).

Or. en

Amendamentul 61
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Îndeplinirea obiectivelor PCP ar fi 
subminată dacă asistența financiară oferită 
de Uniune în cadrul EMFF ar fi acordată 
operatorilor care, ex ante, nu îndeplinesc 
cerințele legate de interesul public de a se 
conserva resursele biologice marine. Prin 
urmare, trebuie să fie eligibili doar 
operatorii care, într-o anumită perioadă 

(15) Îndeplinirea obiectivelor PCP ar fi 
subminată dacă asistența financiară oferită 
de Uniune în cadrul EMFF ar fi acordată 
operatorilor care, ex ante, nu îndeplinesc 
cerințele legate de interesul public de a se 
conserva resursele biologice marine. Prin 
urmare, trebuie să fie eligibili doar 
operatorii care, într-o anumită perioadă 
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înaintea depunerii unei cereri de ajutor, nu 
au fost implicați în operarea, gestionarea 
sau deținerea în proprietate a navelor de 
pescuit incluse pe lista de nave de pescuit 
INN a Uniunii, în conformitate cu 
articolul 40 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al 
Consiliului din 29 septembrie 2008 de 
instituire a unui sistem comunitar pentru 
prevenirea, descurajarea și eliminarea 
pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat, de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93,
(CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și 
de abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999, și care 
nu au comis nicio încălcare gravă în 
temeiul articolului 42 din 
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al 
articolului 90 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 din 
20 noiembrie 2009 de stabilire a unui 
sistem comunitar de control pentru 
asigurarea respectării normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului, de 
modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002,
(CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005,
(CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005,
(CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007,
(CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007,
(CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și 
de abrogare a Regulamentelor (CEE) 
nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și
(CE) nr. 1966/2006 sau vreo altă încălcare 
a normelor PCP care periclitează în mod 
deosebit sustenabilitatea stocurilor în cauză 
și care constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot furniza 
producția maximă durabilă (denumită în 
continuare „MSY”).

înaintea depunerii unei cereri de ajutor, nu 
au fost implicați în operarea, gestionarea 
sau deținerea în proprietate a navelor de 
pescuit incluse pe lista de nave de pescuit 
INN a Uniunii, în conformitate cu 
articolul 40 alineatul (3) din
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al 
Consiliului din 29 septembrie 2008 de 
instituire a unui sistem comunitar pentru 
prevenirea, descurajarea și eliminarea 
pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat, de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93,
(CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și 
de abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999, și care 
nu au comis nicio încălcare gravă în 
temeiul articolului 42 din 
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al 
articolului 90 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 din 
20 noiembrie 2009 de stabilire a unui 
sistem comunitar de control pentru 
asigurarea respectării normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului, de 
modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002,
(CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005,
(CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005,
(CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007,
(CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007,
(CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și 
de abrogare a Regulamentelor (CEE) 
nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și
(CE) nr. 1966/2006 sau vreo altă încălcare 
a normelor PCP care periclitează în mod 
deosebit sustenabilitatea pe termen lung a
stocurilor în cauză și care constituie o 
amenințare gravă pentru exploatarea 
sustenabilă a resurselor biologice marine 
vii, exploatare care reface și menține 
populațiile speciilor capturate deasupra 
nivelurilor care pot furniza producția 
maximă durabilă (denumită în continuare
„MSY”) sau indicatorul relevant până în 
2020.

Or. en
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Amendamentul 62
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 
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.

(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, 
asigurarea unui echilibru stabil și durabil 
între capacitatea de pescuit și posibilitățile 
de pescuit și obligațiile referitoare 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.

Or. en

Amendamentul 63
Martina Anderson

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 
și la aplicarea controalelor. Mai mult decât 

(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, 
eforturile depuse pentru asigurarea unui 
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atât, în cazul neîndeplinirii obligațiilor 
respective, există riscul ca statele membre 
să nu detecteze beneficiarii neeligibili sau 
operațiunile neeligibile.

echilibru între capacitatea flotei de 
pescuit și posibilitățile de pescuit și 
obligațiile referitoare 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.

Or. en

Amendamentul 64
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Comisia trebuie să stabilească o 
defalcare anuală per stat membru a 
creditelor de angajament disponibile, 
aplicând criterii obiective și transparente
care trebuie să includă alocările istorice în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1198/2006 al Consiliului și consumul 
anterior în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 861/2006 al Consiliului.

(24) Comisia trebuie să stabilească o 
defalcare anuală per stat membru a 
creditelor de angajament disponibile, 
aplicând criterii obiective și transparente
care trebuie să includă alocările istorice în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1198/2006 al Consiliului și consumul 
anterior în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 861/2006 al Consiliului. Aceste criterii, 
precum și defalcarea anuală, se pun la 
dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 65
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Comisia trebuie să stabilească o 
defalcare anuală per stat membru a 
creditelor de angajament disponibile, 

(24) Comisia trebuie să stabilească și să 
publice o defalcare anuală per stat membru 
a creditelor de angajament disponibile, 
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aplicând criterii obiective și transparente
care trebuie să includă alocările istorice în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1198/2006 al Consiliului și consumul 
anterior în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 861/2006 al Consiliului.

aplicând criterii obiective și transparente
care trebuie să includă alocările istorice în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1198/2006 al Consiliului și consumul 
anterior în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 861/2006 al Consiliului.

Or. en

Justificare

Creșterea transparenței este o condiție sine qua non pentru abordarea eficientă a problemei 
subvențiilor pentru pescuit.

Amendamentul 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 și descentralizare, 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 în care să fie 
integrate diferitele programe operaționale 
subnaționale. 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.

Or. es
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Amendamentul 67
Kriton Arsenis

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, politica de coeziune și politica de
mediu.

Or. en

Amendamentul 68
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 

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

antreprenoriatul. Prin urmare, EMFF 
trebuie să susțină operațiunile inovatoare și
ecologice și dezvoltarea afacerilor, în 
conformitate cu restabilirea și menținerea 
populațiilor de specii recoltate deasupra 
nivelurilor care pot asigura producția 
maximă durabilă până în 2015, cu 
realizarea și menținerea unei stări 
ecologice bune până în 2020 și cu 
principiul precauției și gestionarea 
ecosistemică a pescuitului.  

Or. en

Amendamentul 69
Georgios Koumoutsakos

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 învățarea, formarea și educația pe 
tot parcursul vieții, cooperarea dintre 
oamenii de știință și pescari, stimulând 
diseminarea cunoștințelor și promovând 
oportunitățile de carieră în profesiile 
maritime, precum și serviciile de consiliere 
care contribuie la îmbunătățirea 
performanței și a competitivității generale a 
operatorilor.

Or. en

Amendamentul 70
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 32



PE492.694v01-00 14/87 AM\907165RO.doc

RO

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 învățarea și formarea pe tot 
parcursul vieții, cooperarea dintre oamenii 
de știință și pescari, stimulând diseminarea 
cunoștințelor, precum și serviciile de 
consiliere care contribuie la îmbunătățirea
sustenabilității, performanței și a 
competitivității generale a operatorilor.

Or. en

Amendamentul 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 33

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, 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.

Or. es

Amendamentul 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 34
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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 importanța socială și 
teritorială a celor care practică pescuitul 
costier artizanal, EMFF trebuie să susțină 
organizațiile care promovează dialogul 
social în sectorul pescuitului costier în
forumurile corespunzătoare.

Or. es

Amendamentul 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 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.

Or. es

Amendamentul 74
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În vederea abordării nevoilor în 
materie de sănătate și securitate la bordul 

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

navelor, EMFF trebuie să susțină 
investițiile care vizează garantarea 
siguranței și igienei la bord, cu condiția ca 
investițiile să nu conducă la creșterea 
capacității de pescuit a navei.

Or. en

Amendamentul 75
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 37

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. fr

Justificare

Concesiunile de pescuit transferabile nu constituie o soluție corespunzătoare la provocările 
cu care se confruntă sectorul pescuitului.

Amendamentul 76
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 37

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 

(37) Pentru a sprijini statele membre în 
punerea în aplicare a noilor sisteme de 
alocare a posibilităților de pescuit pe baza 
unor obiective disponibile publicului și a 
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statele membre în punerea în aplicare a
acestor noi sisteme, EMFF trebuie să 
acorde sprijin pentru consolidarea 
capacităților și schimbul de bune practici.

unor criterii transparente, EMFF trebuie 
să acorde sprijin pentru consolidarea 
capacităților și schimbul de bune practici.

Or. en

Amendamentul 77
Martina Anderson

Propunere de regulament
Considerentul 37

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.

(37) Pentru a sprijini statele membre în 
punerea în aplicare a noilor sisteme în 
alocarea accesului la resursele de pescuit 
în așa fel încât să se acorde acces 
preferențial pentru operațiunile cele mai 
sustenabile, EMFF trebuie să acorde 
sprijin pentru consolidarea capacităților și 
schimbul de bune practici.

Or. en

Justificare

Pescuitul european este divers și este nevoie de mai multe opțiuni decât o singură abordare 
obligatorie de concesiuni de pescuit transferabile. Statele membre ale UE pot beneficia de 
ajutoare pentru a ajuta pescarii în tranziția la gestionarea sustenabilă a pescuitului și să 
învețe din experiențele celorlalți. La alocarea accesului la resursele halieutice, statele 
membre țin seama de factorii sociali și de mediu, inclusiv de beneficiile care pot fi obținute 
din majorarea cuantumului alocat practicilor de pescuit selective și cu impact redus și 
întreprinderilor comunitare sau microîntreprinderilor.

Amendamentul 78
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 38
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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.

eliminat

Or. fr

Justificare

Concesiunile de pescuit transferabile nu constituie o soluție corespunzătoare la provocările 
cu care se confruntă sectorul pescuitului.

Amendamentul 79
Kriton Arsenis

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 

(38) Necesitatea reducerii supracapacității 
pentru a asigura un echilibru stabil și de
lungă durată între capacitatea de pescuit
și posibilitățile de pescuit poate crea 
necesitatea unor 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.
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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. en

Amendamentul 80
Martina Anderson

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) EMFF trebuie să susțină diversificarea 
și crearea de locuri de muncă în cadrul 
comunităților de pescuit, în special prin 
sprijinirea întreprinderilor nou înființate și
a microîntreprinderilor și reafectarea 
navelor de pescuit costier artizanal către 
alte activități maritime, mai ales activitățile 
de pescuit.

Or. en

Justificare

Pescuitul european este divers și este nevoie de mai multe opțiuni decât o singură abordare 
obligatorie de concesiuni de pescuit transferabile.
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Amendamentul 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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) Prin urmare, ar putea fi necesare noi 
oportunități profesionale în completarea
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 adaptarea 
sau reafectarea navelor de pescuit costier 
artizanal către activități maritime
complementare, diferite de activitățile de 
pescuit, acordându-se o atenție deosebită 
pescuitului de către turiști sau turismului 
pescăresc.

Or. es

Amendamentul 82
Françoise Grossetête

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 

eliminat
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încetarea temporară sau definitivă a 
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.

Or. fr

Justificare

Concesiunile de pescuit transferabile nu constituie o soluție corespunzătoare la provocările 
cu care se confruntă sectorul pescuitului.

Amendamentul 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 
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.

(39) Obiectivul politicii comune în 
domeniul pescuitului este de a asigura 
exploatarea sustenabilă a stocurilor de 
pește, într-o manieră compatibilă cu 
dezvoltarea economică și socială a 
pescuitului și a sectorului acvaculturii.
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. Pentru eliminarea 
supracapacității, ajutoarele publice, 
precum cel pentru încetarea temporară sau 
definitivă a activității și schemele de 
dezmembrare a navelor ar trebui să 
continue pentru flota de coastă.

Or. es
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Amendamentul 84
Nikos Chrysogelos

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 
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.

(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. După cum s-a 
observat în Cartea verde, în ciuda sumelor 
vaste cheltuite de-a lungul anilor,
eliminarea supracapacității prin intermediul 
ajutoarelor publice, precum cel pentru 
încetarea temporară sau definitivă a 
activității și schemele de dezmembrare a 
navelor, s-a dovedit ineficientă, iar flotele 
UE au încă o dimensiune și o alcătuire 
necorespunzătoare pentru resursele 
disponibile. Fondurile EMFF trebuie 
utilizate pentru sprijinirea pescarilor și a
navelor care pescuiesc în modul cel mai 
sustenabil din punct de vedere ecologic și 
social.

Or. en

Amendamentul 85
Kriton Arsenis

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 

(39) Obiectivul politicii comune în 
domeniul pescuitului este de a asigura 
exploatarea sustenabilă a stocurilor de 
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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 
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.

pește. Supracapacitatea a fost identificată 
drept principala cauză a pescuitului 
excesiv. Prin urmare, este extrem de
important să se realizeze un echilibru 
stabil între flota de pescuit a Uniunii și 
posibilitățile de pescuit. Eliminarea 
supracapacității prin intermediul 
ajutoarelor publice, precum cel pentru 
încetarea temporară sau definitivă a 
activității și schemele de dezmembrare a 
navelor, s-a dovedit ineficientă. Prin 
urmare, EMFF va susține instituirea și 
gestionarea sistemelor care vizează 
reducerea supracapacității și creșterea 
performanței și a profitabilității economice 
a operatorilor implicați.

Or. en

Amendamentul 86
Martina Anderson

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 
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 

(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 
activității și schemele de dezmembrare a 
navelor, s-a dovedit ineficientă. Prin 
urmare, EMFF va susține instituirea și 
gestionarea sistemelor care vizează 
reducerea supracapacității și creșterea 
performanței și a profitabilității economice 
a operatorilor implicați.
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a operatorilor implicați.

Or. en

Amendamentul 87
Nikos Chrysogelos

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. en

Amendamentul 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

eliminat
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reducerea supracapacității.

Or. es

Amendamentul 89
Françoise Grossetête

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. fr

Justificare

Concesiunile de pescuit transferabile nu constituie o soluție corespunzătoare la provocările 
cu care se confruntă sectorul pescuitului.

Amendamentul 90
Kriton Arsenis

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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 91
Martina Anderson

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. en

Amendamentul 92
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Sunt extrem de importante integrarea 
în EMFF a preocupărilor legate de mediu și
sprijinirea aplicării măsurilor de 
conservare din cadrul PCP, ținând totuși 
cont de condițiile diferite din diversele ape 

(41) Sunt extrem de importante integrarea 
în EMFF a preocupărilor legate de mediu și
asigurarea aplicării măsurilor de 
conservare din cadrul PCP și a politicii de 
mediu a Uniunii, ținând totuși cont de 
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ale Uniunii. În acest scop, este esențială 
elaborarea unei abordări pe regiuni a 
măsurilor de conservare.

condițiile diferite din diversele ape ale 
Uniunii. În acest scop, este esențială 
elaborarea unei abordări pe regiuni a 
măsurilor de conservare, în care statele 
membre care utilizează în comun o zonă 
de pescuit să coopereze și să asigure o 
abordare consecventă la nivelul zonei de 
pescuit.

Or. en

Amendamentul 93
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Sunt extrem de importante integrarea 
în EMFF a preocupărilor legate de mediu și 
sprijinirea aplicării măsurilor de conservare 
din cadrul PCP, ținând totuși cont de 
condițiile diferite din diversele ape ale 
Uniunii. În acest scop, este esențială 
elaborarea unei abordări pe regiuni a 
măsurilor de conservare.

(41) Sunt extrem de importante integrarea 
în EMFF a preocupărilor legate de mediu și 
sprijinirea aplicării măsurilor de conservare 
din cadrul PCP, ținând totuși cont de 
condițiile diferite din diversele ape ale 
Uniunii. În acest scop, este esențială 
elaborarea unei abordări pe regiuni a 
măsurilor de conservare care să faciliteze 
cooperarea și crearea unor politici 
raționalizate la nivel de zonă de pescuit a 
statelor membre care utilizează în comun 
o zonă de pescuit.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o abordare consecventă în toate apele europene, statele membre care 
utilizează în comun o zonă de pescuit pentru care va fi adoptat un plan multianual ar trebui 
să coopereze între ele pentru a se asigura că dispozițiile naționale, adică măsurile de 
conservare legate de planul multianual, sunt consecvente, coordonate și îndeplinesc 
obiectivele PCP.

Amendamentul 94
Georgios Koumoutsakos
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Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Sunt extrem de importante integrarea 
în EMFF a preocupărilor legate de mediu și 
sprijinirea aplicării măsurilor de conservare 
din cadrul PCP, ținând totuși cont de 
condițiile diferite din diversele ape ale 
Uniunii. În acest scop, este esențială 
elaborarea unei abordări pe regiuni a 
măsurilor de conservare.

(41) Sunt extrem de importante integrarea 
în EMFF a preocupărilor legate de mediu și
promovarea acțiunilor de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice asupra 
mediului marin, costier și insular și a 
măsurilor de adaptare la acestea, cu 
accent deosebit asupra acelor regiuni care 
sunt cele mai vulnerabile în această 
privință, precum și sprijinirea aplicării 
măsurilor de conservare din cadrul PCP, 
ținând totuși cont de condițiile diferite din 
diversele ape ale Uniunii În acest scop, este 
esențială elaborarea unei abordări pe 
regiuni a măsurilor de conservare.

Or. en

Amendamentul 95
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 
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.

(42) De asemenea, EMFF trebuie să 
sprijine reducerea și, unde este posibil, 
eliminarea impactului pescuitului asupra 
mediului marin, mai ales prin promovarea 
ecoinovării, care s-a dovedit a îmbunătăți 
pescuitul ecologic pe termen lung și a
reduce impactul pescuitului asupra 
mediului marin, 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 restabilirea și 
menținerea populațiilor de specii recoltate 
deasupra nivelurilor care pot asigura 
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producția maximă durabilă până în 2015, 
cu realizarea și menținerea unei stări 
ecologice bune până în 2020 și în 
conformitate cu strategia în domeniul 
biodiversității pentru 2020.

Or. en

Amendamentul 96
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În conformitate cu interdicția de 
aruncare înapoi în mare a capturilor, 
introdusă de PCP, EMFF trebuie să 
susțină investițiile la bord care au drept 
obiectiv utilizarea optimă a capturilor de 
pește nedorite și valorificarea 
componentelor prea puțin utilizate ale 
capturilor de pește. Având în vedere 
resursele reduse, pentru a se maximiza 
valoarea capturilor de pește, EMFF 
trebuie să sprijine, de asemenea, 
investițiile la bord care au drept obiectiv 
sporirea valorii adăugate a capturilor de 
pește.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest tip de investiții încurajează menținerea situației actuale și păstrează aceeași cantitate 
de capturi nedorite. Acesta nu abordează problema capturilor aruncate în mare sau a celor 
accidentale. De asemenea, prelucrarea la bord va fi foarte greu de controlat. Investițiile la 
bord ar trebui să urmărească creșterea selectivității și minimizarea impactului.

Amendamentul 97
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În conformitate cu interdicția de 
aruncare înapoi în mare a capturilor, 
introdusă de PCP, EMFF trebuie să susțină 
investițiile la bord care au drept obiectiv 
utilizarea optimă a capturilor de pește 
nedorite și valorificarea componentelor
prea puțin utilizate ale capturilor de pește.
Având în vedere resursele reduse, pentru a 
se maximiza valoarea capturilor de pește, 
EMFF trebuie să sprijine, de asemenea, 
investițiile la bord care au drept obiectiv 
sporirea valorii adăugate a capturilor de 
pește.

(43) În conformitate cu interdicția de 
aruncare înapoi în mare a capturilor, 
introdusă de PCP, EMFF trebuie să susțină 
investițiile în selectivitatea echipamentelor 
pentru a evita, minimiza și, dacă este 
posibil, elimina, capturile dorite de pești, 
precum și investițiile la bord care
urmăresc valorizarea componentelor prea 
puțin utilizate ale capturilor de pește.
Având în vedere resursele reduse, pentru a 
se maximiza valoarea capturilor de pește, 
EMFF trebuie să sprijine, de asemenea, 
investițiile la bord care au drept obiectiv 
sporirea valorii adăugate a capturilor de 
pește.

Or. en

Amendamentul 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În conformitate cu interdicția de 
aruncare înapoi în mare a capturilor, 
introdusă de PCP, EMFF trebuie să susțină 
investițiile la bord care au drept obiectiv
utilizarea optimă a capturilor de pește 
nedorite și valorificarea componentelor
prea puțin utilizate ale capturilor de pește.
Având în vedere resursele reduse, pentru a 
se maximiza valoarea capturilor de pește, 
EMFF trebuie să sprijine, de asemenea, 
investițiile la bord care au drept obiectiv 
sporirea valorii adăugate a capturilor de 
pește.

(43) În conformitate cu reducerea 
fenomenului de aruncare înapoi în mare a 
capturilor, introdusă de PCP, EMFF trebuie 
să susțină investițiile la bord care au drept 
obiectiv reducerea treptată a capturilor
nedorite, utilizându-se în modul optim 
capturile de pește nedorite și
valorificându-se componentele prea puțin 
utilizate ale capturilor de pește. Având în 
vedere resursele reduse, pentru a se 
maximiza valoarea capturilor de pește, 
EMFF trebuie să sprijine, de asemenea, 
investițiile la bord și investițiile în 
prelucrare și comercializare care au drept 
obiectiv sporirea valorii adăugate a 
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capturilor de pește.

Or. es

Amendamentul 99
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În conformitate cu interdicția de 
aruncare înapoi în mare a capturilor,
introdusă de PCP, EMFF trebuie să 
susțină investițiile la bord care au drept 
obiectiv utilizarea optimă a capturilor de 
pește nedorite și valorificarea 
componentelor prea puțin utilizate ale 
capturilor de pește. Având în vedere 
resursele reduse, pentru a se maximiza 
valoarea capturilor de pește, EMFF trebuie 
să sprijine, de asemenea, investițiile la bord 
care au drept obiectiv sporirea valorii 
adăugate a capturilor de pește.

(43) Pentru a asigura o reducere 
semnificativă a fenomenului de aruncare 
înapoi în mare a capturilor, EMFF trebuie 
să susțină investițiile la bord care au drept 
obiectiv utilizarea optimă a capturilor de 
pește nedorite și valorificarea 
componentelor prea puțin utilizate ale 
capturilor de pește. Având în vedere 
resursele reduse, pentru a se maximiza 
valoarea capturilor de pește, EMFF trebuie 
să sprijine, de asemenea, investițiile la bord 
care au drept obiectiv sporirea valorii 
adăugate a capturilor de pește.

Or. fr

Justificare

Este contraproductiv să se interzică în totalitate aruncarea înapoi în mare a capturilor, 
întrucât ar fi imposibilă respectarea acestei interdicții de către pescari.

Amendamentul 100
Kriton Arsenis

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 

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

să susțină investițiile relevante menite în 
special a spori înregistrarea capturilor,
eficiența energetică, protecția mediului, 
calitatea produselor debarcate în 
conformitate cu obligația de debarcare 
prevăzută la articolul 15 din 
Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului, precum și siguranța 
și condițiile de muncă.

Or. en

Amendamentul 101
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 44a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) EMFF ar trebui să sprijine crearea 
unei rețele coerente de zone de refacere a 
stocurilor de pește, în care să fie interzise 
toate activitățile de pescuit și care să 
includă zone importante pentru 
productivitatea piscicolă, în special zone 
de creștere, zone de depunere a icrelor și 
zone de hrănire ale stocurilor de pește.

Or. en

Amendamentul 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Este esențial pentru Uniune să se 
atingă un echilibru sustenabil între 
resursele de apă dulce și exploatarea 
acestora; prin urmare, ținându-se cont de 
impactul asupra mediului și asigurându-se, 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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totodată, faptul că aceste sectoare își 
păstrează viabilitatea economică, trebuie 
prevăzute dispoziții corespunzătoare care 
să susțină pescuitul în apele interioare.

Or. es

Amendamentul 103
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Este esențial pentru Uniune să se 
atingă un echilibru sustenabil între 
resursele de apă dulce și exploatarea 
acestora; prin urmare, ținându-se cont de 
impactul asupra mediului și asigurându-se, 
totodată, faptul că aceste sectoare își 
păstrează viabilitatea economică, trebuie 
prevăzute dispoziții corespunzătoare care 
să susțină pescuitul în apele interioare.

(45) Este esențial pentru Uniune să se 
atingă un echilibru sustenabil între 
resursele de apă dulce și exploatarea
acestora; prin urmare, ținându-se cont de 
impactul asupra mediului și pentru a se 
asigura faptul că aceste sectoare își 
păstrează viabilitatea economică, trebuie 
prevăzute dispoziții corespunzătoare care 
să susțină pescuitul în apele interioare.

Or. en

Amendamentul 104
Kriton Arsenis

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 și gestionarea durabilă a 
sectorului acvaculturii din punct de vedere 
economic, social și de mediu, cu un accent 
deosebit asupra acvaculturii ecologice, în 
sistem închis.
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Or. en

Amendamentul 105
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Acvacultura contribuie la creșterea 
economică și la crearea locurilor de muncă 
în regiunile costiere și rurale. Prin urmare, 
este esențial ca EMFF să fie accesibil 
întreprinderilor din sectorul acvaculturii, în 
special IMM-urilor, și să contribuie la 
implicarea unor noi producători în afaceri 
în sectorul acvaculturii. În vederea 
îmbunătățirii competitivității și a 
performanței economice a activităților din 
sectorul acvaculturii, este esențial să se 
stimuleze inovarea și antreprenoriatul. Prin 
urmare, EMFF trebuie să sprijine 
operațiunile inovatoare și dezvoltarea 
afacerilor, în special acvacultura în 
scopuri nealimentare și de larg.

(47) Acvacultura contribuie la creșterea 
economică și la crearea locurilor de muncă 
în regiunile costiere și rurale. Prin urmare, 
este esențial ca EMFF să fie accesibil 
întreprinderilor din sectorul acvaculturii
sustenabile, în special IMM-urilor, și să 
contribuie la implicarea unor noi 
producători în afaceri în sectorul 
acvaculturii. În vederea îmbunătățirii 
competitivității și a performanței 
economice a activităților din sectorul 
acvaculturii, este esențial să se stimuleze 
inovarea și antreprenoriatul. Prin urmare, 
EMFF trebuie să sprijine operațiunile 
inovatoare sustenabile și dezvoltarea 
afacerilor, contribuind la asigurarea 
faptului că acvacultura este sustenabilă și
în conformitate cu directivele-cadru 
privind apa, habitatele, evaluarea 
impactului asupra mediului și strategia 
maritimă.

Or. en

Amendamentul 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Noile forme de venituri combinate cu 
activitățile din sectorul acvaculturii și-au 

(48) Noile forme de venituri combinate cu 
activitățile din sectorul acvaculturii și-au 
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demonstrat deja valoarea adăugată în ceea 
ce privește dezvoltarea afacerilor. Prin 
urmare, EMFF trebuie să susțină 
activitățile complementare din afara 
acvaculturii, cum ar fi turismul pentru 
pescuitul cu undița sau activitățile 
educaționale sau de mediu.

demonstrat deja valoarea adăugată în ceea 
ce privește dezvoltarea afacerilor. Prin 
urmare, EMFF trebuie să susțină 
activitățile complementare din afara 
acvaculturii, cum ar fi turismul pentru 
pescuitul cu undița, turismul pentru 
acvacultură care promovează sectorul 
acvaculturii și produsele sale și activitățile 
educaționale sau de mediu.

Or. es

Amendamentul 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Fiind cunoscută necesitatea 
identificării celor mai adecvate zone pentru 
dezvoltarea acvaculturii, ținându-se seama 
de accesul la ape și spațiu, EMFF trebuie 
să sprijine autoritățile naționale în luarea 
deciziilor strategice la nivel național.

(50) Fiind cunoscută necesitatea 
identificării celor mai adecvate zone pentru 
dezvoltarea acvaculturii, ținându-se seama 
de accesul la ape și spațiu, EMFF trebuie 
să sprijine autoritățile naționale și 
subnaționale în luarea deciziilor strategice
în conformitate cu competențele fiecăreia 
dintre acestea.

Or. es

Amendamentul 108
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Fiind cunoscută necesitatea 
identificării celor mai adecvate zone pentru 
dezvoltarea acvaculturii, ținându-se seama 
de accesul la ape și spațiu, EMFF trebuie 
să sprijine autoritățile naționale în luarea 

(50) Fiind cunoscută necesitatea 
identificării celor mai adecvate zone pentru 
dezvoltarea acvaculturii, ținându-se seama 
de accesul la ape și spațiu, EMFF trebuie 
să sprijine autoritățile naționale în luarea 
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deciziilor strategice la nivel național. deciziilor strategice la nivel național în 
conformitate cu politica UE privind 
gestionarea zonelor de coastă și 
amenajarea spațiului maritim.

Or. en

Amendamentul 109
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 învățarea pe tot parcursul vieții și 
participarea la rețele, care stimulează 
diseminarea cunoștințelor, precum și 
serviciile de consiliere care contribuie la
reducerea impactului activităților de 
acvacultură și la îmbunătățirea 
performanței și a competitivității generale a 
operatorilor.

Or. en

Amendamentul 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) În vederea promovării unei acvaculturi 
sustenabile din punctul de vedere al 
mediului, EMFF trebuie să susțină 
activitățile din sectorul acvaculturii care 
respectă foarte mult mediul, conversia la 

(52) În vederea promovării unei acvaculturi 
sustenabile din punctul de vedere al 
mediului, EMFF trebuie să susțină 
activitățile din sectorul acvaculturii care 
respectă foarte mult mediul, conversia la 
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managementul de mediu a întreprinderilor 
din sector, utilizarea sistemelor de audit, 
precum și conversia la acvacultura
ecologică. Pe aceeași linie, EMFF 
trebuie, de asemenea, să susțină 
acvacultura care furnizează servicii de 
mediu speciale.

managementul de mediu a întreprinderilor 
din sector, utilizarea sistemelor de audit, 
precum și conversia la acvacultura
sustenabilă.

Or. es

Amendamentul 111
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) În vederea promovării unei acvaculturi 
sustenabile din punctul de vedere al 
mediului, EMFF trebuie să susțină 
activitățile din sectorul acvaculturii care 
respectă foarte mult mediul, conversia la 
managementul de mediu a întreprinderilor 
din sector, utilizarea sistemelor de audit, 
precum și conversia la acvacultura 
ecologică. Pe aceeași linie, EMFF trebuie, 
de asemenea, să susțină acvacultura care 
furnizează servicii de mediu speciale.

(52) În vederea promovării unei acvaculturi 
sustenabile din punctul de vedere al 
mediului, EMFF trebuie să susțină 
activitățile din sectorul acvaculturii care
sunt bazate pe ecosisteme și respectă 
foarte mult mediul, conversia la 
managementul de mediu a întreprinderilor 
din sector, utilizarea sistemelor de audit, 
precum și conversia la acvacultura 
ecologică. Pe aceeași linie, EMFF trebuie, 
de asemenea, să susțină acvacultura care 
furnizează servicii de mediu speciale.

Or. en

Amendamentul 112
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Fiind cunoscută importanța protecției 
consumatorilor, EMFF trebuie să asigure 
sprijinul corespunzător pentru fermieri în 

(53) Fiind cunoscută importanța protecției 
consumatorilor, EMFF trebuie să asigure 
sprijinul corespunzător pentru fermieri în 
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vederea prevenirii și atenuării riscurilor la 
adresa sănătății publice și a animalelor care 
pot fi cauzate de creșterea animalelor de 
acvacultură.

vederea prevenirii și atenuării riscurilor la 
adresa sănătății și bunăstării publice și a 
animalelor care pot fi cauzate de creșterea 
animalelor de acvacultură.

Or. en

Amendamentul 113
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Fiind recunoscut riscul investițiilor 
în activitățile din sectorul acvaculturii, 
EMFF trebuie să contribuie la securitatea 
afacerilor prin reglementarea accesului la 
asigurarea stocurilor, salvgardând, prin 
urmare, veniturile producătorilor în cazul 
unor pierderi neobișnuite de producție 
provocate în special de dezastrele 
naturale, evenimentele climatice adverse, 
schimbările bruște în ceea ce privește 
calitatea apei, bolile sau infestările 
parazitare și distrugerea instalațiilor de 
producție.

eliminat

Or. en

Amendamentul 114
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) În vederea asigurării viabilității 
pescăriilor și a acvaculturii pe o piață 
extrem de competitivă, este necesar să se 
prevadă dispoziții care să ofere sprijin 
pentru punerea în aplicare a 

(61) În vederea asigurării viabilității 
pescăriilor și a acvaculturii pe o piață 
extrem de competitivă, este necesar să se 
prevadă dispoziții care să ofere sprijin 
pentru punerea în aplicare a 
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[Regulamentului (UE) nr. privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură], precum și pentru activitățile 
de comercializare și prelucrare efectuate de 
operatori cu scopul de a maximiza valoarea 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură. Trebuie să se acorde o atenție 
specială promovării operațiunilor care 
integrează activitățile de producție, 
prelucrare și comercializare din cadrul 
lanțului de aprovizionare. Pentru a se 
putea adapta la noua politică privind 
interdicția de aruncare înapoi în mare a 
capturilor, EMFF trebuie să susțină, de 
asemenea, prelucrarea capturilor 
nedorite.

[Regulamentului (UE) nr. privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură], precum și pentru activitățile 
de comercializare și prelucrare efectuate de 
operatori cu scopul de a maximiza valoarea 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură. Trebuie să se acorde o atenție 
specială promovării operațiunilor care 
integrează activitățile de producție, 
prelucrare și comercializare din cadrul 
lanțului de aprovizionare.

Or. en

Justificare

Ajutoarele nu ar trebui să constituie stimulente pentru realizarea intenționată de capturi 
nedorite.

Amendamentul 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) În vederea asigurării viabilității 
pescăriilor și a acvaculturii pe o piață 
extrem de competitivă, este necesar să se 
prevadă dispoziții care să ofere sprijin 
pentru punerea în aplicare a 
[Regulamentului (UE) nr. privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură], precum și pentru activitățile 
de comercializare și prelucrare efectuate de 
operatori cu scopul de a maximiza valoarea 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură. Trebuie să se acorde o atenție 

(61) În vederea asigurării viabilității 
pescăriilor și a acvaculturii pe o piață 
extrem de competitivă, este necesar să se 
prevadă dispoziții care să ofere sprijin 
pentru punerea în aplicare a 
[Regulamentului (UE) nr. privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură], precum și pentru activitățile 
de comercializare și prelucrare efectuate de 
operatori cu scopul de a maximiza valoarea 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură. Trebuie să se acorde o atenție 
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specială promovării operațiunilor care 
integrează activitățile de producție, 
prelucrare și comercializare din cadrul 
lanțului de aprovizionare. Pentru a se 
putea adapta la noua politică privind 
interdicția de aruncare înapoi în mare a 
capturilor, EMFF trebuie să susțină, de 
asemenea, prelucrarea capturilor 
nedorite.

specială promovării operațiunilor care 
integrează activitățile de producție, 
prelucrare și comercializare din cadrul 
lanțului de aprovizionare.

Or. es

Amendamentul 116
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) În vederea asigurării viabilității 
pescăriilor și a acvaculturii pe o piață 
extrem de competitivă, este necesar să se 
prevadă dispoziții care să ofere sprijin 
pentru punerea în aplicare a 
[Regulamentului (UE) nr. privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură], precum și pentru activitățile 
de comercializare și prelucrare efectuate de 
operatori cu scopul de a maximiza valoarea 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură. Trebuie să se acorde o atenție 
specială promovării operațiunilor care 
integrează activitățile de producție, 
prelucrare și comercializare din cadrul 
lanțului de aprovizionare. Pentru a se putea 
adapta la noua politică privind interdicția 
de aruncare înapoi în mare a capturilor, 
EMFF trebuie să susțină, de asemenea, 
prelucrarea capturilor nedorite.

(61) În vederea asigurării viabilității 
pescăriilor și a acvaculturii pe o piață 
extrem de competitivă, este necesar să se 
prevadă dispoziții care să ofere sprijin 
pentru punerea în aplicare a 
[Regulamentului (UE) nr. privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură], precum și pentru activitățile 
de comercializare și prelucrare efectuate de
operatori cu scopul de a maximiza valoarea 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură. Trebuie să se acorde o atenție 
specială promovării operațiunilor care 
integrează activitățile de producție, 
prelucrare și comercializare din cadrul 
lanțului de aprovizionare. Pentru a se putea 
adapta la noua politică privind interdicția 
de aruncare înapoi în mare a capturilor, 
EMFF trebuie să susțină, de asemenea,
înregistrarea și prelucrarea capturilor 
nedorite și să finanțeze stimulentele 
acordate pe piață de către autoritățile 
publice în conformitate cu obiectivele 
interdicției de aruncare înapoi în mare și 
minimizării capturilor secundare, precum 
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crearea unui fond public care va gestiona 
încasările obținute din interdicția de 
aruncare înapoi în mare a capturilor și 
alocarea acestor încasări pentru a acoperi 
costurile aferente avizelor științifice, 
evaluării stocurilor de pește și 
monitorizării și controlului.

Or. en

Amendamentul 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Prin acordarea de sprijin, trebuie să se 
dea prioritate organizațiilor de producători 
și asociațiilor de organizații de producători.
Compensarea ajutoarelor pentru 
depozitare și a ajutoarelor pentru 
planurile de producție și comercializare 
trebuie eliminate treptat, deoarece 
importanța acestui tip special de sprijin s-
a diminuat din cauza evoluției structurii 
pieței Uniunii pentru acest tip de produse 
și din cauza creșterii importanței 
organizațiilor de producători puternice.

(62) Prin acordarea de sprijin, trebuie să se 
dea prioritate organizațiilor de producători 
și altor organizații de pescuit 
reprezentative, în special asociațiilor de
pescari și asociațiilor de organizații de 
producători.

Or. es

Amendamentul 118
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Prin acordarea de sprijin, trebuie să se 
dea prioritate organizațiilor de producători 
și asociațiilor de organizații de producători.

(62) Prin acordarea de sprijin, trebuie să se 
dea prioritate organizațiilor de producători 
și asociațiilor de organizații de producători.
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Compensarea ajutoarelor pentru depozitare 
și a ajutoarelor pentru planurile de 
producție și comercializare trebuie 
eliminate treptat, deoarece importanța 
acestui tip special de sprijin s-a diminuat 
din cauza evoluției structurii pieței Uniunii 
pentru acest tip de produse și din cauza 
creșterii importanței organizațiilor de 
producători puternice.

Compensarea ajutoarelor pentru depozitare 
și a ajutoarelor pentru planurile de 
producție și comercializare trebuie 
eliminate, deoarece importanța acestui tip 
special de sprijin s-a diminuat din cauza 
evoluției structurii pieței Uniunii pentru 
acest tip de produse și din cauza creșterii 
importanței organizațiilor de producători 
puternice.

Or. en

Justificare

Sprijinul finanțat în temeiul acestei măsuri este insuficient utilizat de către organizațiile de 
producători în cadrul financiar actual. În loc să se continue finanțarea acestei măsuri, 
ajutoarele pentru depozitare ar trebui treptat eliminate integral, dat fiind că UE (ca 
derogare) plătește 100% din finanțarea acestei măsuri, care vizează numai specii comerciale. 

Amendamentul 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Fiind recunoscută concurența din ce în 
ce mai acerbă cu care se confruntă cei care 
practică pescuitul costier artizanal, EMFF 
trebuie să susțină inițiativele 
antreprenoriale ale acestor pescari, oferind 
valoare adăugată capturilor de pește ale 
acestora, în special prin prelucrarea sau 
comercializarea directă a capturilor de 
pește.

(63) Fiind recunoscută concurența din ce în 
ce mai acerbă cu care se confruntă pescarii 
de coastă, EMFF trebuie să susțină 
inițiativele antreprenoriale ale pescarilor 
care practică pescuitul costier artizanal, 
oferind valoare adăugată capturilor de 
pește ale acestora, în special prin 
prelucrarea sau comercializarea directă a 
capturilor de pește.

Or. es

Amendamentul 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 69
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(69) Este extrem de important ca statele 
membre și operatorii să fie echipați astfel 
încât să se poată efectua controale la un 
standard ridicat și, prin urmare, să se 
asigure respectarea normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului, 
asigurându-se în același timp exploatarea 
sustenabilă a resurselor acvatice vii; prin 
urmare, EMFF trebuie să sprijine statele 
membre și operatorii în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului. Prin crearea unei culturi a 
respectării normelor, acest sprijin 
contribuie la creșterea durabilă.

(69) Având în vedere caracteristicile 
diferitelor zone de pescuit și rentabilitatea 
echipamentelor în cauză, este extrem de 
important ca statele membre și operatorii 
să fie echipați astfel încât să se poată 
efectua controale la un standard ridicat și, 
prin urmare, să se asigure respectarea 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului, asigurându-se în același timp 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
acvatice vii; prin urmare, EMFF trebuie să 
sprijine statele membre și operatorii în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009 al Consiliului. Prin crearea 
unei culturi a respectării normelor, acest 
sprijin contribuie la creșterea durabilă.

Or. es

Amendamentul 121
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 69

Textul propus de Comisie Amendamentul

(69) Este extrem de important ca statele 
membre și operatorii să fie echipați astfel 
încât să se poată efectua controale la un 
standard ridicat și, prin urmare, să se 
asigure respectarea normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului, 
asigurându-se în același timp exploatarea 
sustenabilă a resurselor acvatice vii; prin 
urmare, EMFF trebuie să sprijine statele 
membre și operatorii în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului. Prin crearea unei culturi a 
respectării normelor, acest sprijin 
contribuie la creșterea durabilă.

(69) Este extrem de important ca statele 
membre și operatorii să fie echipați astfel 
încât să se poată efectua cu regularitate
controale la un standard ridicat și, prin 
urmare, să se asigure respectarea normelor 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
asigurându-se în același timp exploatarea 
sustenabilă a resurselor acvatice vii; prin 
urmare, EMFF trebuie să sprijine statele 
membre și operatorii în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului. Prin crearea unei culturi a 
respectării normelor, acest sprijin 
contribuie la creșterea durabilă.

Or. en
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Amendamentul 122
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Sprijinul acordat statelor membre în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 
al Consiliului pentru cheltuielile suportate 
în legătură cu punerea în aplicare a 
sistemului de control al Uniunii trebuie
continuat în cadrul EMFF, urmărindu-se 
logica ce stă la baza unui fond unic.

(70) Sprijinul acordat statelor membre în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 
al Consiliului pentru cheltuielile suportate 
în legătură cu punerea în aplicare a 
sistemului de control al Uniunii trebuie
sporit în cadrul EMFF, urmărindu-se 
logica ce stă la baza unui fond unic.

Or. en

Amendamentul 123
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Trebuie să se prevadă dispoziții 
privind sprijinul pentru colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor din sectorul 
pescăresc, astfel cum se specifică în 
programul multianual al Uniunii, în special 
pentru sprijinirea programelor naționale și 
a gestionării și utilizării datelor pentru 
analiza științifică și punerea în aplicare a 
PCP. Sprijinul acordat statelor membre în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 
pentru cheltuielile suportate în legătură cu 
colectarea, gestionarea și utilizarea datelor 
din sectorul pescăresc trebuie continuat în 
temeiul EMFF, urmărindu-se logica ce stă 
la baza unui fond unic.

(73) Trebuie să se prevadă dispoziții 
privind sprijinul pentru colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor din sectorul 
pescăresc, astfel cum se specifică în 
programul multianual al Uniunii, în special 
pentru sprijinirea programelor naționale și 
a gestionării și utilizării datelor pentru 
analiza științifică și punerea în aplicare a 
PCP. Sprijinul acordat statelor membre în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 
pentru cheltuielile suportate în legătură cu 
colectarea, gestionarea și utilizarea datelor 
din sectorul pescăresc trebuie sporit în 
temeiul EMFF, urmărindu-se logica ce stă 
la baza unui fond unic.

Or. en
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Amendamentul 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Trebuie să se prevadă dispoziții 
privind sprijinul pentru colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor din sectorul 
pescăresc, astfel cum se specifică în 
programul multianual al Uniunii, în special 
pentru sprijinirea programelor naționale și 
a gestionării și utilizării datelor pentru 
analiza științifică și punerea în aplicare a 
PCP. Sprijinul acordat statelor membre în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 
pentru cheltuielile suportate în legătură cu 
colectarea, gestionarea și utilizarea datelor 
din sectorul pescăresc trebuie continuat în 
temeiul EMFF, urmărindu-se logica ce stă 
la baza unui fond unic.

(73) Trebuie să se prevadă dispoziții 
privind sprijinul pentru colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor din sectorul 
pescăresc, astfel cum se specifică în 
programul multianual al Uniunii, în special 
pentru sprijinirea programelor naționale și
subnaționale și a gestionării și utilizării 
datelor pentru analiza științifică și punerea 
în aplicare a PCP. Sprijinul acordat statelor 
membre în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 861/2006 pentru cheltuielile suportate 
în legătură cu colectarea, gestionarea și 
utilizarea datelor din sectorul pescăresc 
trebuie continuat în temeiul EMFF, 
urmărindu-se logica ce stă la baza unui 
fond unic.

Or. es

Amendamentul 125
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) Obiectivul PMI este de a sprijini 
utilizarea durabilă a mărilor și oceanelor și 
de a dezvolta un proces decizional 
coordonat, coerent și transparent cu privire 
la politicile care privesc oceanele, mările, 
insulele, regiunile costiere și ultraperiferice 
și sectoarele maritime, în conformitate cu 
Comunicarea Comisiei „O politică 
maritimă integrată pentru Uniunea 

(75) Obiectivul PMI este de a sprijini 
utilizarea durabilă a mărilor și oceanelor și 
de a dezvolta un proces decizional 
coordonat, coerent și transparent cu privire 
la politicile care privesc oceanele, mările, 
insulele, regiunile costiere și ultraperiferice 
și sectoarele maritime, în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 1255/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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Europeană”. din 30 noiembrie 2011 de instituire a unui 
program de susținere a continuării 
dezvoltării unei politici maritime 
integrate1 și cu Comunicarea Comisiei „O 
politică maritimă integrată pentru Uniunea 
Europeană”.

__________________
1 JO L321, 5.12.2011, p.1.

Or. en

Amendamentul 126
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Considerentul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

(76) Este necesară o finanțare susținută 
pentru punerea în aplicare și dezvoltarea 
ulterioară a politicii maritime integrate 
pentru Uniunea Europeană, necesitate 
reflectată în declarațiile Consiliului, ale 
Parlamentului European și ale Comitetului 
Regiunilor.

(76) Este necesară o finanțare susținută 
pentru punerea în aplicare și dezvoltarea 
ulterioară a politicii maritime integrate 
pentru Uniunea Europeană, necesitate 
reflectată în Regulamentul (UE) nr. 
1255/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 30 noiembrie 2011 de 
instituire a unui program de susținere a 
continuării dezvoltării unei politici 
maritime integrate1 și în declarațiile 
Consiliului, ale Parlamentului European și 
ale Comitetului Regiunilor. Dezvoltarea 
sectorului maritim prin acordarea de 
sprijin financiar pentru acțiunile legate de 
PMI ar avea un impact semnificativ în 
ceea ce privește coeziunea economică, 
socială și teritorială.
__________________
1 JO L321, 5.12.2011, p.1.

Or. en
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Amendamentul 127
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Considerentul 76a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(76a) În acest context, EMFF ar trebui să 
fie conceput în sensul susținerii 
activităților de explorare legate de 
acțiunile care urmăresc promovarea 
obiectivelor strategice ale PMI, acordând 
impactului cumulativ al acestora atenția 
cuvenită, pe baza abordării ecosistemice, 
creșterii economice durabile, ocupării 
forței de muncă, inovării și 
competitivității în regiunile de coastă, 
insulare și ultraperiferice, precum și 
promovării dimensiunii internaționale a 
PMI.

Or. en

Amendamentul 128
Martina Anderson

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 

(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 



PE492.694v01-00 48/87 AM\907165RO.doc

RO

a Uniunii. a Uniunii și la sustenabilitatea mediului.

Or. en

Amendamentul 129
Georgios Koumoutsakos

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 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. Prin urmare, este foarte 
important să se îmbunătățească și să se 
intensifice cooperarea și coordonarea 
externă în raport cu obiectivele PMI, pe 
baza Convenției ONU privind dreptul 
mării (UNCLOS).

Or. en

Amendamentul 130
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Considerentul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

(80) De asemenea, EMFF trebuie să (80) De asemenea, EMFF trebuie să 
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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.

sprijine creșterea economică durabilă, 
ocuparea forței de muncă, inovarea și 
competitivitatea în cadrul sectoarelor 
maritime și în regiunile costiere, insulare 
și ultraperiferice ale Uniunii. Prin 
urmare, este important să se promoveze 
dezvoltarea turismului costier, maritim și 
insular. 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 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

(88) Cunoscându-se importanța faptului de 
a se asigura conservarea resurselor 
biologice marine și protejarea stocurilor de 
pește, mai ales de pescuitul ilegal, 
operatorii care nu se conformează normelor 
PCP 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.



PE492.694v01-00 50/87 AM\907165RO.doc

RO

nu trebuie utilizată în vederea subminării 
interesului public de a se conserva 
resursele biologice marine cuprins în 
obiectivele regulamentului PCP.

Or. es

Amendamentul 132
Kriton Arsenis

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, și în special obiectul de refacere 
și menținere a populațiilor de specii 
capturate deasupra nivelurilor care pot 
furniza MSY până în 2015 și de realizare 
a unei stări ecologice bune până în 2020,
constituind astfel o amenințare gravă 
pentru exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, alături de operatorii 
implicați în pescuitul INN, și 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.

Or. en
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Amendamentul 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 89

Textul propus de Comisie Amendamentul

(89) Statele membre trebuie să adopte 
măsuri adecvate pentru a garanta 
funcționarea corespunzătoare a sistemelor 
de gestiune și control. În acest scop, trebuie 
să se desemneze o autoritate de gestionare, 
o agenție de plăți și un organism de 
certificare pentru fiecare program 
operațional și să se specifice 
responsabilitățile acestora. Aceste 
responsabilități trebuie să se refere în 
primul rând la o bună punere în aplicare 
din punct de vedere financiar, la 
organizarea evaluării, la certificarea 
cheltuielilor, la audit și la respectarea 
dreptului Uniunii. Trebuie să se prevadă 
reuniuni regulate între Comisie și 
autoritățile naționale în cauză, în vederea 
monitorizării asistenței. În ceea ce privește 
gestionarea și controlul, trebuie să se 
stabilească, în special, modalitățile prin 
care statele membre pot garanta că 
sistemele sunt puse în aplicare și 
funcționează în mod satisfăcător.

(89) Statele membre trebuie să adopte 
măsuri adecvate pentru a garanta 
funcționarea corespunzătoare a sistemelor 
de gestiune și control. În acest scop, trebuie 
să se desemneze o autoritate de gestionare, 
o agenție de plăți și un organism de 
certificare pentru fiecare program 
operațional subnațional și să se specifice 
responsabilitățile acestora. Aceste 
responsabilități trebuie să se refere în 
primul rând la o bună punere în aplicare 
din punct de vedere financiar, la 
organizarea evaluării, la certificarea 
cheltuielilor, la audit și la respectarea 
dreptului Uniunii. Trebuie să se prevadă 
reuniuni regulate între Comisie și 
autoritățile naționale în cauză, în vederea 
monitorizării asistenței. În ceea ce privește 
gestionarea și controlul, trebuie să se 
stabilească, în special, modalitățile prin 
care statele membre pot garanta că 
sistemele sunt puse în aplicare și 
funcționează în mod satisfăcător.

Or. es

Amendamentul 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

(93) Normele și procedurile care 
reglementează angajamentele și plățile 
trebuie simplificate, astfel încât să se 
asigure un flux de trezorerie regulat. O 

(93) Normele și procedurile care 
reglementează angajamentele și plățile 
trebuie simplificate, astfel încât să se 
asigure un flux de trezorerie regulat. O 
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prefinanțare de 4% din contribuția EMFF 
ar contribui la accelerarea punerii în 
aplicare a programului operațional.

prefinanțare de 7% din contribuția EMFF 
ar contribui la accelerarea punerii în 
aplicare a programului operațional.

Or. es

Amendamentul 135
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 98

Textul propus de Comisie Amendamentul

(98) Programul operațional trebuie să facă 
obiectul monitorizării și evaluării în 
vederea îmbunătățirii calității sale și pentru 
a se demonstra realizările obținute.
Comisia trebuie să stabilească un cadru 
comun de monitorizare și evaluare, 
asigurând, printre altele, disponibilitatea 
datelor relevante în timp util. În acest 
context, trebuie stabilită o listă de 
indicatori și impactul politicii EMFF 
trebuie evaluat de către Comisie în raport 
cu obiectivele specifice.

(98) Programul operațional trebuie să facă 
obiectul monitorizării și evaluării în 
vederea îmbunătățirii calității sale și pentru 
a se demonstra realizările obținute.
Comisia trebuie să stabilească un cadru 
comun de monitorizare și evaluare, 
asigurând, printre altele, disponibilitatea
publică a datelor relevante în timp util. În 
acest context, trebuie stabilită o listă de 
indicatori și impactul politicii EMFF 
trebuie evaluat de către Comisie în raport 
cu obiectivele specifice.

Or. en

Amendamentul 136
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Considerentul 101a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(101a) Este deosebit de important să se 
asigure respectarea condiționalităților ex 
ante privind capacitatea administrativă de 
a respecta cerințele privind datele 
necesare pentru gestionarea pescăriilor și 
punerea în aplicare a unui sistem de 
control, inspecție și executare al Uniunii;
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Or. en

Amendamentul 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Amendamentul 138
Kriton Arsenis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) și Directiva-cadru privind strategia 
pentru mediul marin (MSFD).

Or. en

Amendamentul 139
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) „zonă de refacere a stocurilor de 
pește” înseamnă un spațiu geografic bine 
definit în apele teritoriale de coastă ale 
statelor membre, inclusiv zone de creștere, 
zone de depunere a icrelor și zone de 
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hrănire ale stocurilor de pește, în care 
sunt interzise toate activitățile de pescuit;

Or. en

Amendamentul 140
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „capacitate de pescuit” înseamnă 
abilitatea unei nave de a captura pește. 
Indicatorii care pot fi folosiți pentru a 
cuantifica capacitatea de pescuit sunt 
caracteristicile unei nave, inclusiv tonajul 
unei nave exprimat în GT (tonaj brut) și 
puterea acestuia exprimată în kW 
(kilowați), astfel cum sunt definite la 
articolele 4 și 5 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2930/861 al Consiliului1, uneltele și 
tehnica de pescuit pe care le utilizează, 
precum și numărul de zile petrecute la 
pescuit;
1JO L 274, 25.9.1986, p. 1.

Or. en

Amendamentul 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „pescuit în apele interioare” înseamnă 
pescuitul desfășurat în scop comercial fie 
de nave care operează exclusiv în apele 
interioare, fie cu alte dispozitive utilizate 
pentru pescuitul la copcă;

(10) „pescuit în apele interioare” înseamnă 
pescuitul desfășurat în scop comercial, de 
pe o navă sau nu, exclusiv în apele 
interioare sau cu alte dispozitive utilizate 
pentru pescuitul la copcă;
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Or. es

Amendamentul 142
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) „producție maximă durabilă” 
înseamnă producția maximă care poate fi 
extrasă dintr-un stoc de pește pe o 
perioadă nedeterminată fără a dăuna 
capacității de reproducere a respectivului 
stoc și fără a genera colapsul stocului și 
se referă atât la FMSY, cât și la SSBMSY;

Or. en

Amendamentul 143
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) „valoare apropiată” înseamnă că, în 
cazul în care producția maximă durabilă 
nu poate fi stabilită, pentru a stabili o 
valoare apropiată adecvată se aplică 
metodologiile stabilite în partea B, 
descriptorul 3.1 și 3.2 din 
Decizia 2010/477/UE a Comisiei 
referitoare la criteriile și la standardele 
metodologice privind starea ecologică 
bună a apelor marine pentru Directiva-
cadru „Strategia pentru mediul marin” 
(Directiva 2008/56/CE);

Or. en
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Amendamentul 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) „pescuitul costier artizanal” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală de
maximum 12 metri care nu utilizează 
uneltele de pescuit tractate enumerate în 
tabelul 3 din anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al 
Comisiei din 30 decembrie 2003 privind 
registrul flotei de pescuit comunitare;

(18) „pescuitul costier litoral” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit ce accesează teritorii de pescuit
locale, care întărește țesutul social 
tradițional al comunităților pescărești, 
este gestionată de IMM-uri și 
întreprinderi familiale, este transmisă din 
generație în generație, realizează drumuri 
zilnice, și nici nu îngheață, nici nu 
prelucrează capturile la bord;

Or. es

Amendamentul 145
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) „captură nedorită” înseamnă toate 
capturile accidentale care nu sunt dorite 
deoarece au valoare comercială scăzută, 
sunt sub dimensiunea minimă de 
debarcare sau sunt dintr-o specie 
protejată; 

Or. en

Amendamentul 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) „nave care operează exclusiv în apele 
interioare” înseamnă nave care sunt 
angajate în pescuitul în scopuri comerciale 
în apele interioare și care nu sunt incluse în 
registrul flotei de pescuit a Uniunii.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Amendamentul 147
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea pescăriilor și acvaculturii 
sustenabile și competitive;

(a) asigurarea faptului că activitățile de 
pescuit și acvacultură asigură 
sustenabilitatea mediului pe termen lung, 
ceea ce reprezintă o condiție esențială 
pentru condițiile economice și sociale și 
contribuie la disponibilitatea proviziilor 
alimentare;

Or. en

Amendamentul 148
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea pescăriilor și acvaculturii 
sustenabile și competitive;

(a) promovarea pescăriilor și acvaculturii 
sustenabile și competitive care sunt viabile 
din punct de vedere economic și 
sustenabile din punctul de vedere al 
mediului;

Or. en
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Amendamentul 149
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea pescăriilor și acvaculturii 
sustenabile și competitive;

(a) promovarea pescăriilor și acvaculturii 
sustenabile și competitive, inclusiv a 
prelucrării;

Or. en

Justificare

Obiectivul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime ar trebui să constea în 
promovarea competitivității tuturor sectoarelor pescuitului, inclusiv prelucrarea peștelui -
dacă se dorește realizarea obiectivelor PCP.

Amendamentul 150
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) asigurarea colectării sistematice și 
armonizate a unor date solide și oportune 
din domeniul biologic, tehnic, al mediului 
și socioeconomic, necesare pentru 
gestionarea bazată pe ecosistem a 
activităților de pescuit și de acvacultură;

Or. en

Amendamentul 151
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera db (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) asigurarea respectării activităților de 
pescuit și acvacultură în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului și a 
legislației Uniunii în materie de mediu, cu 
un accent deosebit asupra întăririi 
controalelor și aplicării;

Or. en

Amendamentul 152
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 6 – 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
sustenabile, 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;

Or. en

Amendamentul 153
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 6 – 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.

eliminat

Or. fr



PE492.694v01-00 60/87 AM\907165RO.doc

RO

Justificare

Gestionarea stocurilor de pești și atenuarea schimbărilor climatice sunt două aspecte 
separate, care ar trebui abordate separat.

Amendamentul 154
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 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, 
competitive și bazate pe cunoaștere,
inclusiv a prelucrării conexe, prin punerea 
accentului pe următoarele domenii:

Or. en

Justificare

Prioritățile Uniunii ar trebui să includă promovarea inovației, competitivității și cunoașterii 
tuturor sectoarelor pescuitului, inclusiv prelucrarea peștelui.

Amendamentul 155
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 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 și a transferului de 
cunoștințe, cu condiția ca acestea să nu 
conducă la o creștere a capacității;

Or. en

Amendamentul 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 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 competitivității și a viabilității 
pescăriilor, în special a flotei costiere, și 
îmbunătățirea condițiilor de siguranță sau 
de lucru;

Or. es

Amendamentul 157
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 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 competitivității și a viabilității 
pescăriilor, în special a flotei costiere 
artizanale, și îmbunătățirea condițiilor de 
siguranță și de lucru;

Or. en

Amendamentul 158
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 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 sustenabile,
inovatoare, competitive și bazate pe 
cunoaștere și pe ecosisteme prin punerea 
accentului pe următoarele domenii:

Or. en
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Amendamentul 159
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 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 sustenabilității,
competitivității și a viabilității 
întreprinderilor din sectorul acvaculturii,
acvaculturii ecologice, în special ale IMM-
urilor;

Or. en

Amendamentul 160
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Promovarea pescăriilor sustenabile și
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, prin punerea accentului pe 
următoarele domenii:

(4) Asigurarea unei gestionări sustenabile 
și ecosistemice a pescăriilor, prin punerea 
accentului pe următoarele domenii:

Or. en

Amendamentul 161
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reducerea impactului pescăriilor asupra 
mediului marin;

(a) minimizarea și, dacă este posibil, 
eliminarea impactului pescăriilor asupra 
mediului marin;

Or. en
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Amendamentul 162
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) protejarea și refacerea biodiversității și 
ecosistemelor marine, inclusiv a serviciilor 
pe care le furnizează acestea.

(b) protejarea și refacerea biodiversității și 
ecosistemelor marine, inclusiv a serviciilor 
pe care le furnizează acestea și realizarea 
unei stări ecologice bune înainte de 2020;

Or. en

Amendamentul 163
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) minimizarea și, unde este posibil, 
eliminarea tuturor capturilor secundare;

Or. en

Amendamentul 164
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) asigurarea conformității activităților 
de pescuit cu legislația Uniunii în materie 
de mediu, în special cu Directiva 
2008/56/CE, Directiva 1992/43/CEE și 
Directiva 2009/147/CE;
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Or. en

Amendamentul 165
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) realizarea unei stări ecologice bune 
în conformitate cu definiția din directiva-
cadru privind strategia marină;

Or. en

Justificare

EMFF ar trebui să vizeze și realizarea unei stări ecologice bune înainte de 2020, așa cum se 
specifică în directiva-cadru privind strategia marină. 

Amendamentul 166
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Promovarea unei acvaculturi 
sustenabile și eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor prin punerea 
accentului pe următoarele domenii:

(5) Promovarea unei acvaculturi 
sustenabile, bazate pe ecosistem și 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor prin punerea accentului pe 
următoarele domenii:

Or. en

Amendamentul 167
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) evaluarea, reducerea și, dacă este 
posibil, eliminarea impactului activităților 
de acvacultură asupra ecosistemelor 
marin, terestru și de apă dulce;

Or. en

Amendamentul 168
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea acvaculturii cu nivel ridicat 
de protecție a mediului, de sănătate și 
bunăstare a animalelor și de sănătate și 
siguranță publică.

(b) promovarea acvaculturii cu nivel ridicat 
de protecție a mediului, de sănătate și 
bunăstare a animalelor și de sănătate și 
siguranță publică, cu un accent deosebit 
asupra acvacultura de specii ierbivore, a 
producției de alimente pentru consum 
uman și a acvaculturii ecologice.

Or. en

Amendamentul 169
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) garantarea faptului că dezvoltarea 
acvaculturii este compatibilă cu 
obiectivele Directivei 2008/56/CE.

Or. en
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Amendamentul 170
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizarea de cunoștințe științifice și 
colectarea de date;

(a) furnizarea de cunoștințe științifice și 
colectarea de date necesare pentru 
gestionarea ecosistemică a pescuitului și 
acvaculturii, inclusiv date necesare pentru 
realizarea refacerii și menținerii 
populațiilor de specii recoltate deasupra 
nivelurilor care pot asigura producția 
maximă durabilă și atingerea unei stări 
ecologice bune până în 2020;

Or. en

Amendamentul 171
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 172
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă principiile enumerate la Pe lângă principiile enumerate la 
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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.

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 instrumente, inclusiv prin 
Regulamentul (UE) nr. [privind instituirea 
unui program pentru mediu și politici 
climatice (programul-cadru LIFE)].
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. en

Justificare

Este important să se asigure coordonare dintre fonduri, însă această trimitere se găsește deja 
în regulamentul privind dispozițiile comune.

Amendamentul 173
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cererile înaintate de către următorii 
operatori nu sunt admisibile pentru 
obținerea de sprijin din EMFF pentru o 
perioadă de timp determinată:

(1) Cererile înaintate de către următorii 
operatori nu sunt admisibile pentru 
obținerea de sprijin din EMFF:

Or. en
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Amendamentul 174
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operatorii care au comis o încălcare
gravă în temeiul articolului 42 din 
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al 
articolului 90 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(a) operatorii care au comis orice încălcare 
în temeiul articolului 42 din 
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al 
articolului 90 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

Or. en

Amendamentul 175
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) operatorii care au vreo altă nerespectare 
a normelor PCP care periclitează în mod 
deosebit sustenabilitatea stocurilor în 
cauză.

(c) operatorii care au vreo altă nerespectare 
a normelor PCP și a cerințelor politicii 
Uniunii în materie de mediu care 
periclitează în mod deosebit 
sustenabilitatea stocurilor în cauză și 
realizarea unei stări ecologice bune până 
în 2020.

Or. en

Amendamentul 176
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererile înaintate de operatorii care au 
comis o neregulă în cadrul FEP sau EMFF 

(2) Cererile înaintate de operatorii care au 
comis o neregulă în cadrul FEP sau EMFF 
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nu sunt admisibile pentru o perioadă de 
timp determinată.

nu sunt admisibile.

Or. en

Amendamentul 177
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea perioadei de timp 
menționate la alineatele (1) și (2), care 
trebuie să fie proporțională cu gravitatea 
încălcării sau numărul de repetări ale 
încălcării sau nerespectării în cauză;

eliminat

Or. en

Amendamentul 178
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) operațiunile care periclitează 
sustenabilitatea resurselor biologice 
marine și a ecosistemelor;

Or. en

Amendamentul 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) construcția de noi nave de pescuit, 
dezafectarea sau importul de nave de 
pescuit;

(b) construcția de noi nave de pescuit sau 
importul de nave de pescuit;

Or. es

Amendamentul 180
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) construcția de noi nave de pescuit, 
dezafectarea sau importul de nave de 
pescuit;

(b) importul de nave de pescuit;

Or. fr

Justificare

Flota europeană este în curs de învechire și trebuie înnoită pentru ca pescarilor să li se 
asigure condiții optime de muncă și de siguranță. De asemenea, ar trebui să se țină seama de 
eficiența energetică a navelor, dar și să se achiziționeze echipamente de pescuit mai selective.

Amendamentul 181
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) investițiile la bordul navelor pentru 
care statul membru de pavilion nu a 
demonstrat existența unui echilibru între 
capacitatea flotei și posibilitățile de 
pescuit disponibile, în conformitate cu 
cerințele [Regulamentului privind politica 
comună în domeniul pescuitului];
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Or. en

Justificare

Pentru a înlocui amendamentul 5 la articolul 13 alineatul (1) litera (ca).

Amendamentul 182
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) investițiile la bord sau în 
echipamente pentru flote care 
funcționează la supracapacitate;

Or. en

Amendamentul 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) încetarea temporară a activităților de 
pescuit;

eliminat

Or. es

Amendamentul 184
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) încetarea temporară a activităților de 
pescuit;

eliminat

Or. fr

Justificare

Pescarii care își încetează temporar activitatea pentru refacerea stocurilor nu trebuie să 
rămână fără resurse.

Amendamentul 185
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pescuitul experimental; eliminat

Or. sv

Justificare

Pescuitul experimental ar trebui să fie eligibil în cadrul EMFF, atâta vreme cât se 
concentrează asupra testării unor tehnici și/sau echipamente mai selective pentru a determina 
efectul acestora asupra stocurilor de pești și/sau asupra mediului marin. Reconstituirea 
experimentală a stocurilor poate conduce la pescuitul unor stocuri nesustenabile.

Amendamentul 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pescuitul experimental; eliminat

Or. es
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Amendamentul 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) repopularea directă, cu excepția 
cazului în care această operațiune este 
prevăzută în mod explicit de un act juridic 
al Uniunii ca măsură de conservare sau 
în cazul repopulării experimentale.

eliminat

Or. es

Amendamentul 188
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) repopularea directă, cu excepția cazului 
în care această operațiune este prevăzută în 
mod explicit de un act juridic al Uniunii ca 
măsură de conservare sau în cazul 
repopulării experimentale.

(f) repopularea directă, cu excepția cazului 
în care această operațiune este prevăzută în 
mod explicit de un act juridic al Uniunii ca 
măsură de conservare.

Or. sv

Amendamentul 189
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezafectarea ar trebui să fie sprijinită în 
mod excepțional în condiții speciale care 
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necesită reducerea imediată a capacității 
de pescuit a flotei.

Or. en

Amendamentul 190
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Încetarea temporară a activităților de 
pescuit ar trebui să fie în mod excepțional 
eligibilă în cadrul EMFF în condiții 
speciale care justifică adoptarea acestei 
măsuri, cum ar fi circumstanțe de mediu 
imprevizibile sau restricții în planul de 
gestiune.

Or. en

Amendamentul 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

iii. ponderea flotei de pescuit costier
artizanal în cadrul flotei de pescuit;

iii. ponderea flotei de pescuit costier litoral
în cadrul flotei de pescuit;

Or. es

Amendamentul 192
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul iiia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

iiia. nivelul sustenabilității din punctul de 
vedere al mediului al activităților de 
pescuit și acvacultură;

Or. en

Amendamentul 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru elaborează un 
program operațional unic pentru a pune în 
aplicare prioritățile Uniunii care urmează a 
fi cofinanțate de EMFF.

(1) Fiecare stat membru elaborează un 
program operațional unic, care să includă 
diferitele programe operaționale 
subnaționale, pentru a pune în aplicare 
prioritățile Uniunii care urmează a fi 
cofinanțate de EMFF.

Or. es

Amendamentul 194
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că 
persoanele fizice sau juridice care au un 
interes suficient față de procesul 
decizional legat de punerea în aplicare a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
au un drept efectiv de revizuire a 
programelor operaționale. Aceste 
persoane au acces la un tribunal sau la 
alt organism public independent și 
imparțial competent să revizuiască 
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legalitatea procedurală și de fond a 
programelor operaționale și orice acte și 
decizii de punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 195
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 19 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) după caz, coerența dintre măsurile 
adoptate în temeiul priorităților Uniunii 
pentru EMFF menționate la articolul 38 
alineatul (1) litera (d) din prezentul 
regulament și cadrele de acțiune 
prioritară pentru Natura 2000 menționate 
la articolul 8 alineatul (4) din Directiva 
92/43/CEE a Consiliului și atingerea unei 
stări ecologice bune în sensul definiției 
din Directiva 2008/56/CE.

Or. en

Amendamentul 196
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) integrarea în program a unei 
demonstrații de abordare pertinentă în 
favoarea inovării, a mediului, inclusiv în 
privința nevoilor zonelor Natura 2000, a 
atenuării schimbărilor climatice și adaptării 
la acestea;

(c) integrarea în program a unei 
demonstrații de abordare pertinentă în 
favoarea inovării, a mediului, inclusiv în 
privința nevoilor zonelor Natura 2000, a
creării de zone de refacere a stocurilor de 
pește, a atenuării schimbărilor climatice și 
adaptării la acestea;

Or. en
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Amendamentul 197
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) În vederea îndeplinirii obiectivului 
privind colectarea de date pentru 
gestionarea durabilă a pescăriilor, 
menționat la articolul 6 alineatul (6) și la 
articolul 18 alineatul (4) și în conformitate 
cu programul multianual al Uniunii 
menționat la articolul 37 alineatul (5) din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului]:

(o) În vederea îndeplinirii obiectivului 
privind colectarea de date pentru 
gestionarea durabilă bazată pe ecosisteme
a pescăriilor, menționat la articolul 6 
alineatul (6) și la articolul 18 alineatul (4) 
și în conformitate cu programul multianual 
al Uniunii menționat la articolul 37 
alineatul (5) din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului]:

Or. en

Amendamentul 198
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – punctul i – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o evaluare a situației economice a 
acvaculturii și a industriilor de prelucrare,

– o evaluare a situației ecologice și
economice a acvaculturii și a industriilor 
de prelucrare,

Or. en

Amendamentul 199
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – punctul i – liniuța 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– o evaluare a efectelor sectorului 
pescuitului asupra ecosistemului.

– o evaluare a efectelor sectorului 
pescuitului asupra ecosistemului, pentru a 
permite comparații între tipurile de 
activități de pescuit și între segmentele de 
flotă în conformitate cu cerințele 
[Regulamentului privind politica comună 
în domeniul pescuitului].

Or. en

Amendamentul 200
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – punctul i – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o evaluare a efectelor sectorului 
pescuitului asupra ecosistemului.

– o evaluare a efectelor sectorului 
pescuitului și ale activităților de 
acvacultură asupra ecosistemului.

Or. en

Amendamentul 201
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin acte de punere în aplicare, Comisia
poate adopta norme referitoare la 
proceduri, format și calendare pentru:

Prin acte de punere în aplicare, Comisia
adoptă norme referitoare la proceduri, 
format și calendare pentru:

Or. en



AM\907165RO.doc 79/87 PE492.694v01-00

RO

Amendamentul 202
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 
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, în 
conformitate cu obiectivele stabilite la 
articolele 2 și 3 din Regulamentul privind 
politica în domeniul pescuitului.

Or. en

Amendamentul 203
Gerben-Jan Gerbrandy

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 
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 acestea să contribuie la 
respectarea articolelor 2 și 3 din 
Regulamentul privind politica în 
domeniul pescuitului.

Or. en
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Justificare

Orice inovație sprijinită în cadrul EMFF trebuie să sprijine în mod clar obiectivele stabilite 
în regulamentul PCP de bază și să fie în conformitate cu acestea.

Amendamentul 204
Christofer Fjellner

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 
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 în 
vederea promovării pescuitului sustenabil 
din punct de vedere ecologic.

Or. sv

Amendamentul 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operațiunile finanțate în temeiul 
prezentului articol trebuie desfășurate în 
colaborare cu un organism științific sau 
tehnic recunoscut de un stat membru, 
organism care validează rezultatele 
operațiunile respective.

(2) Operațiunile finanțate în temeiul 
prezentului articol trebuie desfășurate în 
colaborare cu un organism științific sau 
tehnic recunoscut de un stat membru în 
clasificarea întreprinderilor prevăzute în 
legislația națională privind achizițiile 
publice.

Or. es
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Amendamentul 206
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operațiunile finanțate în temeiul 
prezentului articol trebuie desfășurate în 
colaborare cu un organism științific sau 
tehnic recunoscut de un stat membru, 
organism care validează rezultatele 
operațiunile respective.

(2) Operațiunile finanțate în temeiul 
prezentului articol trebuie desfășurate în 
colaborare cu un organism științific sau 
tehnic recunoscut de un stat membru, 
organism care validează rezultatele 
operațiunile respective și le pune la 
dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Dacă aceste operațiuni beneficiază de ajutoare publice, trebuie să existe o deplină 
transparență cu privire la modul în care au fost alocate și utilizate aceste fonduri și la 
avantajele obținute.

Amendamentul 207
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) furnizarea de avize profesionale și 
științifice cu privire la dezvoltarea 
activităților sustenabile de pescuit și 
acvacultură, cu accent asupra limitării și, 
dacă este posibil, a eliminării impactului 
acestor activități asupra ecosistemelor 
marin, terestru și de apă dulce;

Or. en
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Amendamentul 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Studiile de fezabilitate și consilierea 
menționate la alineatul 1 literele (a) și, 
respectiv, (b) sunt furnizate de organismele 
științifice sau tehnice recunoscute care 
dețin competențele necesare în materie de 
consiliere recunoscute de dreptul național 
al fiecărui stat membru.

(2) Studiile de fezabilitate și consilierea 
menționate la alineatul 1 literele (a) și, 
respectiv, (b) sunt furnizate de organismele 
științifice sau tehnice recunoscute care 
dețin competențele necesare în materie de 
consiliere recunoscute în clasificarea 
întreprinderilor prevăzute în legislația 
națională privind achizițiile publice.

Or. es

Amendamentul 209
Christofer Fjellner

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.

eliminat

Or. sv
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Amendamentul 210
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 32 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitarea diversificării și crearea locurilor 
de muncă

Facilitarea antreprenoriatului și crearea 
locurilor de muncă

Or. fr

Justificare

Trebuie să se pună mai mult accent pe rolul economic pozitiv al pescuitului.

Amendamentul 211
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea facilitării diversificării și a
creării de locuri de muncă în afara 
sectorului pescuitului, EMFF poate 
sprijini:

(1) În vederea facilitării creării de locuri de 
muncă în afara sectorului pescuitului, 
EMFF poate sprijini crearea de 
întreprinderile în sectorul pescuitului.

Or. fr

Justificare

Trebuie să se pună mai mult accent pe rolul economic pozitiv al pescuitului.

Amendamentul 212
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) întreprinderile nou înființate din afara 
sectorului pescuitului;

eliminat

Or. fr

Justificare

Trebuie să se pună mai mult accent pe rolul economic pozitiv al pescuitului.

Amendamentul 213
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) întreprinderile nou înființate din afara 
sectorului pescuitului;

(a) întreprinderile nou înființate, pentru 
activitățile legate de sectorul maritim, 
exclusiv pescuitul;

Or. en

Amendamentul 214
Françoise Grossetête

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.

eliminat

Or. fr

Justificare

Trebuie să se pună mai mult accent pe rolul economic pozitiv al pescuitului.
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Amendamentul 215
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(a) se acordă pescarilor care:

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) se 
acordă pescarilor care:

Or. fr

Amendamentul 216
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înaintează un plan de afaceri pentru 
dezvoltarea noilor lor activități;

(a) înaintează un plan de afaceri pentru 
dezvoltarea activităților lor;

Or. fr

Amendamentul 217
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (b) se acordă celor 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 60 de 
zile pe parcursul celor doi ani anteriori 
datei depunerii cererii. Licența de pescuit 

eliminat
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asociată cu nava de pescuit se retrage 
definitiv.

Or. fr

Amendamentul 218
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Beneficiarii sprijinului menționat la 
alineatul (1) nu se implică în activități de 
pescuit profesional în cei cinci ani care 
urmează primirii ultimei plăți a 
sprijinului.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 219
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Costurile eligibile în temeiul 
alineatului (1) litera (b) se limitează la 
costurile de modificare a navei în scopul 
reafectării acesteia.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 220
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) EMFF poate sprijini investițiile la 
bord prin dezvoltarea de activități 
complementare pescuitului, cum ar fi 
servicii de mediu, activități educaționale 
sau turism.

Or. en


