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Amendamentul 1
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul -1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. subliniază faptul că 70 de milioane de 
persoane din UE depind de sectorul 
pescuitului; în acest context, invită statele 
membre să încurajeze activitățile de 
dezvoltare și cercetare cu scopul de a 
dezvolta un sector al pescuitului mai 
competitiv, mai sustenabil și mai modern;

Or. bg

Amendamentul 2
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politicile comunitare 
consolidate, cum ar fi agricultura și 
pescuitul, care stau la baza economiei 
Uniunii Europene, necesită sprijin științific 
adecvat și specific; atrage atenția asupra 
faptului că metodele tradiționale de 
rezolvare a problemelor specifice 
sectorului, cum ar fi impactul asupra 
mediului, asigurarea hranei pentru animale, 
controlul sanitar și integrarea în zonele de 
coastă, nu mai reprezintă de mult timp 
sursele primare și cele mai importante de 
găsire a soluțiilor;

1. subliniază faptul că politicile comunitare 
consolidate, cum ar fi agricultura și 
pescuitul, care stau la baza economiei 
Uniunii Europene, și în special la periferia 
Uniunii, necesită sprijin științific adecvat 
și specific; atrage atenția asupra faptului că 
metodele tradiționale de rezolvare a 
problemelor specifice sectorului, cum ar fi 
impactul asupra mediului, asigurarea 
hranei pentru animale, controlul sanitar și 
integrarea în zonele de coastă, nu mai 
reprezintă de mult timp sursele primare și 
cele mai importante de găsire a soluțiilor;

Or. el
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Amendamentul 3
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politicile comunitare 
consolidate, cum ar fi agricultura și 
pescuitul, care stau la baza economiei 
Uniunii Europene, necesită sprijin științific 
adecvat și specific; atrage atenția asupra 
faptului că metodele tradiționale de 
rezolvare a problemelor specifice 
sectorului, cum ar fi impactul asupra 
mediului, asigurarea hranei pentru animale, 
controlul sanitar și integrarea în zonele de 
coastă, nu mai reprezintă de mult timp 
sursele primare și cele mai importante de 
găsire a soluțiilor;

1. subliniază faptul că politicile comunitare 
consolidate, cum ar fi agricultura și 
pescuitul, care stau la baza economiei 
Uniunii Europene, necesită sprijin științific 
adecvat și specific; atrage atenția asupra 
faptului că metodele tradiționale de 
rezolvare a problemelor specifice 
sectorului, cum ar fi impactul asupra 
mediului, asigurarea hranei pentru animale, 
controlul sanitar și integrarea în zonele de 
coastă, nu mai reprezintă de mult timp 
sursele primare și cele mai importante de 
găsire a soluțiilor; recomandă ca noul
cadru financiar să permită finanțarea, în 
cadrul Fondului european pentru pescuit, 
a facilităților și a echipamentelor de 
cercetare științifică în domeniul 
pescuitului;

Or. bg

Amendamentul 4
Carmen Fraga Estévez

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că este fundamentală 
realizarea unuia dintre obiectivele 
prevăzute de Cartea verde, și anume ca
viitorul buget al UE să se axeze pe 
instrumente cu valoare adăugată și să fie 
mai orientat spre rezultate; este de părere 
că, deși excelența este un criteriu 
fundamental în știință, există sectoare, 
precum cel al pescuitului, în care 
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cercetarea aplicată este esențială pentru 
definirea și aplicarea măsurilor de 
gestionare; reamintește că obiectivele noii
PCP, bazate pe o abordare axată pe 
ecosisteme și pe producția maximă
durabilă, presupun cunoștințe și evaluări 
multidisciplinare și pe teren, care să 
conducă la obținerea de concluzii rapide
de care depind numeroase decizii 
antreprenoriale, locuri de muncă și 
acțiuni în domeniul ecosistemului marin;

Or. es

Amendamentul 5
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că, dincolo de nevoia 
de date științifice suficiente și fiabile, 
trebuie realizate cercetări 
interdisciplinare multidimensionale, în 
ceea ce privește atât sustenabilitatea și 
viabilitatea ecosistemelor marine, cât și 
bunăstarea industriei pescuitului;

Or. el

Amendamentul 6
Carmen Fraga Estévez

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. speră că, în acest sens, Cartea verde 
va aduce o schimbare a politicii științifice 
actuale în ceea ce privește pescuitul, dat 
fiind că simpla urmărire a excelenței în 
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acest sector a avut ca rezultat o neglijare 
a capitolelor-cheie, precum cunoașterea 
speciilor și a comportamentului acestora 
din punctul de vedere al utilizării lor de 
către flote și al relației lor cu măsurile de 
gestionare, și a determinat numeroși 
oameni de știință să abandoneze 
cercetarea aplicată în domeniul halieutic 
și pe tinerii cercetători să respingă acest 
domeniu, ceea ce a dus la apariția unor 
carențe grave de personal specializat, în 
condițiile în care acesta era extrem de
necesar, dată fiind situația actuală a 
resurselor;

Or. es

Amendamentul 7
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o alocare specifică a 
fondurilor bugetare pentru cererile de 
propuneri formulate în noul program-cadru 
și acțiunile care derivă din aceasta ar ajuta 
la combaterea multor deficiențe ale 
sectorului și ar duce, de asemenea, la 
consolidarea poziției cercetătorilor în 
domeniul pescuitului subliniază, de 
asemenea, că prin crearea unei baze solide 
de cercetare s-ar putea dezvolta și mai mult 
un sector durabil al pescuitului și al 
acvaculturii;

2. consideră că, având în vedere 
posibilitățile numeroase și diferite de 
cercetare în domeniul pescuitului, precum 
oceanografia, resursele biologice marine, 
acvacultura, biologia marină și genetica 
și căile navigabile interioare, o alocare 
specifică a fondurilor bugetare pentru 
cererile de propuneri formulate în noul 
program-cadru și acțiunile care derivă din 
aceasta ar ajuta la combaterea multor 
deficiențe și lipsuri ale sectorului și ar 
duce, de asemenea, la consolidarea poziției 
cercetătorilor în domeniul pescuitului și al 
acvaculturii; subliniază, de asemenea, că 
prin crearea unei baze solide de cercetare și 
inovare s-ar putea dezvolta și mai mult un 
sector durabil al pescuitului și al 
acvaculturii;

Or. el
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Amendamentul 8
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o alocare specifică a 
fondurilor bugetare pentru cererile de 
propuneri formulate în noul program-cadru 
și acțiunile care derivă din aceasta ar ajuta 
la combaterea multor deficiențe ale 
sectorului și ar duce, de asemenea, la 
consolidarea poziției cercetătorilor în 
domeniul pescuitului subliniază, de 
asemenea, că prin crearea unei baze solide 
de cercetare s-ar putea dezvolta și mai mult 
un sector durabil al pescuitului și al 
acvaculturii;

2. consideră că o alocare specifică a 
fondurilor bugetare pentru cererile de 
propuneri formulate în noul program-cadru 
și acțiunile care derivă din aceasta ar ajuta 
la combaterea multor deficiențe ale 
sectorului și ar duce, de asemenea, la 
consolidarea poziției cercetătorilor în 
domeniul pescuitului subliniază, de 
asemenea, că prin crearea unei baze solide 
de cercetare s-ar putea dezvolta și mai mult 
un sector durabil al pescuitului și al 
acvaculturii; solicită să fie sprijinite
activitățile de cercetare și inovare în noul 
cadru financiar cu scopul de a stimula
sectorul acvaculturii, făcându-l mai 
competitiv, mai sustenabil, mai stabil și
mai bine dotat pentru a răspunde
provocărilor ecologice, astfel încât să se 
asigure independența sectorului european 
al pescuitului față de restul lumii;

Or. bg

Amendamentul 9
Struan Stevenson

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o alocare specifică a 
fondurilor bugetare pentru cererile de 
propuneri formulate în noul program-cadru 
și acțiunile care derivă din aceasta ar ajuta 
la combaterea multor deficiențe ale 

2. consideră că o alocare specifică a 
fondurilor bugetare pentru cererile de 
propuneri formulate în noul program-cadru 
și acțiunile care derivă din aceasta ar ajuta 
la combaterea multor deficiențe ale 



PE467.183v01-00 8/22 AM\870835RO.doc

RO

sectorului și ar duce, de asemenea, la 
consolidarea poziției cercetătorilor în 
domeniul pescuitului subliniază, de 
asemenea, că prin crearea unei baze solide 
de cercetare s-ar putea dezvolta și mai mult 
un sector durabil al pescuitului și al 
acvaculturii;

sectorului și ar duce, de asemenea, la 
consolidarea poziției cercetătorilor în 
domeniul pescuitului subliniază, de 
asemenea, că prin crearea unei baze solide 
de cercetare, atât la nivel european, cât și 
în statele membre, s-ar putea dezvolta și 
mai mult un sector durabil al pescuitului și 
al acvaculturii;

Or. en

Amendamentul 10
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o alocare specifică a 
fondurilor bugetare pentru cererile de 
propuneri formulate în noul program-cadru 
și acțiunile care derivă din aceasta ar ajuta 
la combaterea multor deficiențe ale 
sectorului și ar duce, de asemenea, la 
consolidarea poziției cercetătorilor în 
domeniul pescuitului subliniază, de 
asemenea, că prin crearea unei baze solide 
de cercetare s-ar putea dezvolta și mai mult 
un sector durabil al pescuitului și al 
acvaculturii;

2. consideră că o alocare specifică a 
fondurilor bugetare pentru cererile de 
propuneri formulate în noul program-cadru 
și acțiunile care derivă din aceasta ar ajuta 
la combaterea multor deficiențe ale 
sectorului și ar duce, de asemenea, la 
consolidarea poziției cercetătorilor în 
domeniul pescuitului; consideră că trebuie 
alocate mai multe fonduri instruirii în 
institute și centre de formare 
profesională, precum și introducerii și 
îmbunătățirii sistemului de formare 
continuă pentru actualii și viitorii 
lucrători din domeniul pescuitului;
subliniază, de asemenea, că prin crearea 
unei baze solide de cercetare s-ar putea 
dezvolta și mai mult un sector durabil al 
pescuitului și al acvaculturii; subliniază că, 
întrucât Comisia Europeană reprezintă 
poziția statelor membre în interiorul 
organizațiilor regionale de gestionare a 
pescuitului, adoptarea de decizii 
unilaterale fără consultarea statelor 
membre este inacceptabilă;

Or. lt
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Amendamentul 11
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o alocare specifică a 
fondurilor bugetare pentru cererile de 
propuneri formulate în noul program-cadru 
și acțiunile care derivă din aceasta ar ajuta 
la combaterea multor deficiențe ale 
sectorului și ar duce, de asemenea, la 
consolidarea poziției cercetătorilor în 
domeniul pescuitului subliniază, de 
asemenea, că prin crearea unei baze solide 
de cercetare s-ar putea dezvolta și mai mult 
un sector durabil al pescuitului și al 
acvaculturii;

2. consideră că o alocare specifică a 
fondurilor bugetare pentru cererile de 
propuneri formulate în noul program-cadru 
și acțiunile care derivă din aceasta ar ajuta 
la combaterea multor deficiențe ale 
sectorului și ar duce, de asemenea, la 
consolidarea poziției cercetătorilor în 
domeniul pescuitului subliniază, de 
asemenea, că prin crearea unei baze solide 
de cercetare s-ar putea dezvolta și mai mult 
un sector durabil al pescuitului și al 
acvaculturii; subliniază că, întrucât 
Comisia Europeană reprezintă poziția 
statelor membre în interiorul 
organizațiilor regionale de gestionare a 
pescuitului, adoptarea de decizii 
unilaterale fără consultarea statelor 
membre este inacceptabilă;

Or. lt

Amendamentul 12
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că o cooperare între
echipele științifice din UE și omoloagele
lor din afara Comunității reprezintă
piatra de temelie a unei viziuni mai clare
cu privire la situația resurselor piscicole și 
a ecosistemelor marine; consideră că 
finanțarea europeană pentru o astfel de 
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cooperare este esențială;

Or. bg

Amendamentul 13
Carmen Fraga Estévez

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută faptul că în Cartea verde se 
subliniază necesitatea unor activități de 
cercetare care să îmbunătățească 
capacitatea de inovare și competitivitatea, 
ceea ce, împreună cu măsurile incluse în 
FEP, poate deschide noi căi 
întreprinderilor din domeniul pescuitului 
pentru a investi în dezvoltarea unor noi 
tehnici de pescuit mai sustenabile, cum ar 
fi instrumente noi și ambarcațiuni care să 
polueze mai puțin, să fie mai sigure și mai 
ușor de folosit, precum și în conceperea
unor măsuri de modernizare a utilizării și 
valorificării produselor rezultate din 
pescuit; 

Or. es

Amendamentul 14
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

2a. subliniază lacunele grave care rămân 
la nivelul cunoștințelor noastre cu privire 
la starea ecosistemelor marine și a 
resurselor piscicole, făcând necesară 
intensificarea eforturilor de cercetare în 
acest domeniu;
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Or. pt

Amendamentul 15
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că este nevoie de o 
coordonare mai eficace între programele-
cadru pentru cercetare și instrumentele pe 
care le oferă Fondul european pentru 
pescuit și alte programe europene;

Or. el

Amendamentul 16
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că participarea unui număr din 
ce în ce mai mare de întreprinderi la 
următorul program-cadru este un factor 
esențial pentru competitivitatea Uniunii 
Europene; consideră că antreprenorii, mai 
ales proprietarii de microîntreprinderi și 
întreprinderi mici, cum ar fi întreprinderile 
mici de pescuit de coastă, ar putea fi 
încurajați să participe la programele 
europene prin stabilirea unui sistem 
transparent și ușor accesibil; consideră că 
și organizațiile de pescuit, precum și 
consiliile consultative regionale ar trebui să 
aibă posibilitatea de a candida pentru 
programe mici, cu orientare practică;

3. consideră că participarea unui număr din 
ce în ce mai mare de întreprinderi la 
următorul program-cadru este un factor 
esențial pentru competitivitatea Uniunii 
Europene; consideră că antreprenorii, mai 
ales proprietarii de microîntreprinderi și 
întreprinderi mici, cum ar fi întreprinderile 
mici de pescuit de coastă, ar putea fi 
încurajați să participe la programele 
europene prin stabilirea unui sistem mai 
simplu, mai puțin birocratic, mai
transparent și ușor accesibil; consideră că 
și organizațiile de pescuit, precum și 
consiliile consultative regionale ar trebui să 
aibă posibilitatea de a candida pentru 
programe mici, cu orientare practică;

Or. en
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Amendamentul 17
Ioannis A. Tsoukalas

Proiectul de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că participarea unui număr din 
ce în ce mai mare de întreprinderi la 
următorul program-cadru este un factor 
esențial pentru competitivitatea Uniunii 
Europene; consideră că antreprenorii, mai 
ales proprietarii de microîntreprinderi și 
întreprinderi mici, cum ar fi întreprinderile 
mici de pescuit de coastă, ar putea fi 
încurajați să participe la programele 
europene prin stabilirea unui sistem 
transparent și ușor accesibil; consideră că 
și organizațiile de pescuit, precum și 
consiliile consultative regionale ar trebui să 
aibă posibilitatea de a candida pentru 
programe mici, cu orientare practică; 

3. consideră că participarea unui număr din 
ce în ce mai mare de întreprinderi la 
următorul program-cadru este un factor 
esențial pentru competitivitatea Uniunii 
Europene; consideră că antreprenorii, mai 
ales proprietarii de IMM-uri și de 
microîntreprinderi, cum ar fi întreprinderile 
mici de pescuit de coastă, ar putea fi 
încurajați să participe la programele 
europene prin stabilirea unui sistem 
transparent și ușor accesibil; consideră că 
și organizațiile de pescuit, precum și 
consiliile consultative regionale ar trebui să 
aibă posibilitatea de a candida pentru 
programe mici, cu orientare practică;

Or. el

Amendamentul 18
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că participarea unui număr din 
ce în ce mai mare de întreprinderi la 
următorul program-cadru este un factor 
esențial pentru competitivitatea Uniunii 
Europene; consideră că antreprenorii, mai 
ales proprietarii de microîntreprinderi și 
întreprinderi mici, cum ar fi întreprinderile 
mici de pescuit de coastă, ar putea fi 
încurajați să participe la programele 
europene prin stabilirea unui sistem 

3. consideră că participarea unui număr din 
ce în ce mai mare de întreprinderi la 
următorul program-cadru este un factor 
esențial pentru competitivitatea Uniunii 
Europene; consideră că antreprenorii, mai 
ales proprietarii de microîntreprinderi și 
întreprinderi mici, cum ar fi întreprinderile 
mici de pescuit de coastă, ar putea fi 
încurajați să participe la programele 
europene prin stabilirea unui sistem 
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transparent și ușor accesibil; consideră că 
și organizațiile de pescuit, precum și 
consiliile consultative regionale ar trebui să 
aibă posibilitatea de a candida pentru 
programe mici, cu orientare practică;

transparent și ușor accesibil; sugerează să 
fie examinate posibilitățile de creare a 
unor centre, întrucât activitățile comune 
garantează inovarea, competitivitatea și 
dezvoltarea în sector; consideră că și 
organizațiile de pescuit, precum și 
consiliile consultative regionale ar trebui să 
aibă posibilitatea de a candida pentru 
programe mici, cu orientare practică;
consideră că este necesară promovarea 
cooperării dintre zonele de pescuit pentru 
a face schimb de bune practici și de
cunoștințe;

Or. lt

Amendamentul 19
Isabella Lövin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că participarea unui număr din 
ce în ce mai mare de întreprinderi la 
următorul program-cadru este un factor 
esențial pentru competitivitatea Uniunii 
Europene; consideră că antreprenorii, mai 
ales proprietarii de microîntreprinderi și 
întreprinderi mici, cum ar fi întreprinderile 
mici de pescuit de coastă, ar putea fi 
încurajați să participe la programele 
europene prin stabilirea unui sistem 
transparent și ușor accesibil; consideră că 
și organizațiile de pescuit, precum și 
consiliile consultative regionale ar trebui să 
aibă posibilitatea de a candida pentru 
programe mici, cu orientare practică;

3. consideră că participarea unui număr din 
ce în ce mai mare de întreprinderi la 
următorul program-cadru este un factor 
esențial pentru competitivitatea Uniunii 
Europene; consideră că antreprenorii, mai 
ales proprietarii de microîntreprinderi și 
întreprinderi mici, cum ar fi întreprinderile 
mici de pescuit de coastă, ar putea fi 
încurajați să participe la programele 
europene prin stabilirea unui sistem 
transparent și ușor accesibil; consideră că 
organizațiile societății civile, precum
organizațiile de pescuit și consiliile 
consultative regionale, ar trebui să aibă 
posibilitatea de a candida pentru programe 
mici, cu orientare practică;

Or. sv
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Amendamentul 20
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că accesul la finanțare 
europeană ar trebui să fie mai ușor și mai 
flexibil, în condiții stricte, iar obstacolele
administrative ar trebui să fie reduse 
semnificativ, în caz contrar existând
riscul ca acești bani să continue să nu fie 
folosiți și să nu contribuie la un sector al 
pescuitului mai sustenabil în UE;

Or. bg

Amendamentul 21
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că programele-cadru de 
investigare se concentrează în general pe 
investigația fundamentală, ceea ce 
înseamnă că programele de cercetare 
trebuie să primească fonduri specifice 
alocate cercetării în domeniul pescuitului și 
acvaculturii pentru a sprijini sectorul și 
condițiile sanitare și de mediu ale 
produselor piscicole care pătrund în lanțul 
trofic.

4. subliniază faptul că programele-cadru de 
investigare se concentrează în general pe 
investigația fundamentală, ceea ce 
înseamnă că programele de cercetare 
trebuie să primească fonduri specifice 
alocate cercetării în domeniul pescuitului și 
acvaculturii pentru a sprijini sectorul și 
condițiile sanitare și de mediu ale 
produselor piscicole care pătrund în lanțul 
trofic; consideră că trebuie alocate mai 
multe fonduri pentru cercetarea în 
domeniul pescuitului.

Or. lt
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Amendamentul 22
Estelle Grelier

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că obiectivul reformei 
politicii comune în domeniul pescuitului 
este de a asigura sustenabilitatea
practicilor de pescuit, de unde rezultă 
necesitatea finanțării cercetării pentru 
dezvoltarea de noi tehnologii care să 
vizeze, de exemplu, sporirea capacității de 
selecție a navelor de pescuit sau 
reducerea consumului de combustibil al 
acestora.

Or. fr

Amendamentul 23
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

4a. consideră că actualele instrumente de 
finanțare pentru cercetare și inovare în 
UE nu sunt adaptate în mod satisfăcător 
la necesitățile de cercetare din sectorul 
pescuitului și al acvaculturii; subliniază 
că un răspuns complet la provocările și 
nevoile cu care se confruntă sectorul 
necesită adaptarea acestor instrumente în 
așa fel încât să ia în considerare 
caracteristicile sale specifice, îndeosebi în 
domeniul cercetării aplicate;

Or. pt
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Amendamentul 24
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța schimbului de 
bune practici, a punerii corecte și eficace 
în aplicare de către întreprinderi și a 
diseminării rezultatelor cercetării; 
consideră că ar trebui să existe o mai 
bună informare atât a părților direct 
interesate, cât și a publicului larg în 
general, cu privire la programele de 
cercetare lansate și la rezultatele obținute.

Or. el

Amendamentul 25
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște importanța construirii unei 
baze solide pentru eforturile de cooperare 
ale UE în contextul uneia dintre
inițiativele emblematice ale Strategiei
Europa 2020, și anume „O Uniune a 
inovării”, astfel încât să se permită 
crearea unui cadru structurat sustenabil
pentru dezvoltarea activităților de 
cercetare și inovare în domeniul 
pescuitului în scopul unei mai bune
înțelegeri a ecosistemului marin și al 
promovării pescuitului selectiv;

Or. bg
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Amendamentul 26
Isabella Lövin

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază nevoia stringentă de a 
acoperi deficiențele de la nivelul datelor
fundamentale, cum ar fi evaluările de 
stocuri pentru un număr mare de specii 
vizate, dat fiind că în absența acestor date 
nu poate exista o reglementare adecvată a 
acestor tipuri de pescuit; în plus, 
recunoaște că, pentru a pune în aplicare 
abordarea bazată pe ecosisteme, sunt 
necesare date științifice atât despre 
speciile vizate, cât și despre cele nevizate, 
inclusiv speciile de adâncime, care sunt 
încă, în mare măsură, nemonitorizate.

Or. en

Amendamentul 27
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

4b. subliniază că, având în vedere starea 
sa actuală de dezvoltare, potențialul și 
limitările acvaculturii, sunt necesare
activități intensificate de cercetare și 
dezvoltare în acest domeniu, astfel încât 
potențialul său să poată fi exploatat mai 
bine, iar limitările sale să fie depășite; 
consideră că dezvoltarea durabilă a 
acvaculturii europene necesită sprijin 
substanțial pentru cercetarea științifică și 
dezvoltarea tehnologică în scopul creșterii 
de specii native, astfel încât să se permită 
diversificarea producției și a furnizării de 
produse alimentare, precum și 
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îmbunătățirea calității acestora, 
asigurând totodată o mai mare securitate 
a mediului;

Or. pt

Amendamentul 28
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că toate deciziile și politicile
adoptate de UE trebuie să fie întemeiate 
pe o bază științifică solidă; în acest sens, 
consideră că intensificarea activităților de 
cercetare va contribui la o mai bună
evaluare a stării resurselor piscicole și la 
o mai bună gestionare a sectorului
pescuitului din UE;

Or. bg

Amendamentul 29
Isabella Lövin

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că ar trebui să existe 
suficiente fonduri disponibile pentru 
cercetarea interdisciplinară în domeniul 
pescuitului și în alte sectoare maritime cu 
scopul de a operaționaliza abordarea
bazată pe ecosisteme în procesul de luare 
a deciziilor privind gestionarea 
activităților maritime.

Or. en
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Amendamentul 30
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. consideră că dezvoltarea sectorului
naval trebuie, de asemenea, să fie
încurajată pentru a stabili practici 
sustenabile în domeniul pescuitului și a 
crea condiții favorabile pentru pescuitul 
la scară mică, acesta fiind motivul pentru 
care noul cadru financiar trebuie să se 
concentreze asupra activității de cercetare 
și inovare în acest domeniu;

Or. bg

Amendamentul 31
Isabella Lövin

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită să fie desfășurate activități de
cercetare cu privire la metodele științifice 
în vederea operaționalizării abordării 
preventive a gestionării pescuitului, prin 
introducerea explicită a diferitelor tipuri 
de incertitudini în cadrul modelelor de 
evaluare a stocurilor și prin cele mai 
adecvate mijloace de abordare a acestor 
incertitudini.

Or. en

Amendamentul 32
Iliana Malinova Iotova
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Proiect de aviz
Punctul 4d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. subliniază faptul că industria piscicolă 
europeană este puternic dependentă de 
activitatea de cercetare; în acest sens, 
subliniază că inițiative precum Platforma 
tehnologică europeană pentru pescuit se 
pot dovedi a fi instrumentele adecvate
pentru promovarea tranziției de la un 
sector cu costuri mai ridicate la unul mult 
mai competitiv, sustenabil și modern, 
vizând includerea tuturor proiectelor 
actuale și viitoare în domeniul pescuitului 
și consolidarea capacității UE în acest 
sector;

Or. bg

Amendamentul 33
Isabella Lövin

Proiect de aviz
Punctul 4d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. recunoaște că diferențele dintre 
metodele de sacrificare a animalelor din 
crescătoriile terestre și a animalelor 
marine/acvatice sunt considerabile; 
consideră că este necesară să fie 
dezvoltată cercetarea și inovarea în 
vederea elaborării unor metode mai 
umane de capturare și de sacrificare în 
mediul marin.

Or. en

Amendamentul 34
Isabella Lövin
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Proiect de aviz
Punctul 4e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. susține cercetarea participativă 
împreună cu părțile sociale interesate, așa 
cum a fost elaborată în programul 
Science-In-Society/Mutual-Mobilisation 
& Learning (SIS-MML) (Știința în 
societate/Învățare și mobilizare 
reciproce), în vederea consacrării științei 
în societate;

Or. en

Amendamentul 35
Isabella Lövin

Proiect de aviz
Punctul 4f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. observă că utilizarea fondurilor 
structurale pentru investiții în 
infrastructurile de cercetare contribuie la 
acoperirea decalajelor existente la nivelul 
capacității științifice între statele membre 
și îmbunătățește participarea anumitor 
state membre și regiuni la programele de 
cercetare comunitare;

Or. en

Amendamentul 36
Isabella Lövin

Proiect de aviz
Punctul 4g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4g. observă că sustenabilitatea producției 
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primare de alimente și a altor activități 
marine în zonele maritime comune 
(Marea Mediterană, Marea Neagră, 
Marea Baltică) depinde de abordări 
concertate cu statele vecine; subliniază 
nevoia unei consolidări mai puternice a 
capacității științifice în statele vecine, pe 
baza unei mai bune coordonări între 
cadrul strategic comun și instrumentele 
politicii de vecinătate a UE.

Or. en


