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Amendamentul 1
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că pescuitul artizanal costier, 
culesul de fructe de mare și acvacultura 
extensivă reprezintă tipurile de capturi cele 
mai sustenabile din punct de vedere social, 
economic și al mediului înconjurător, fiind 
determinante în dezvoltarea 
socioeconomică a comunităților costiere;  
au o mare amprentă culturală și diversitate 
teritorială, pe continent, în insule și în 
zonele de pescuit cele mai îndepărtate.  
Acest tip de pescuit este afectat de factori 
negativi precum lipsa epurării apelor, 
reziduuri, mareele negre, dezvoltarea fără 
limită a construcțiilor pe litoral și incidența 
marilor proiecte asupra coastei;

1. recunoaște că pescuitul artizanal costier, 
culesul de fructe de mare și acvacultura 
extensivă reprezintă tipurile de capturi cele 
mai sustenabile din punct de vedere social,
economic și al mediului înconjurător, fiind 
determinante în dezvoltarea 
socioeconomică a comunităților costiere;  
au o mare amprentă culturală și diversitate 
teritorială, pe continent, în insule și în 
zonele de pescuit cele mai îndepărtate.  
Acest tip de pescuit este afectat de factori 
negativi precum lipsa epurării apelor, 
reziduuri, mareele negre, dezvoltarea fără 
limită a construcțiilor pe litoral, incidența 
marilor proiecte asupra coastei și lipsa 
unor regimuri de reglementare clar 
definite privind dezvoltarea locală 
durabilă, îndeosebi în domeniul 
acvaculturii;

Or. en

Amendamentul 2
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că pescuitul artizanal costier, 
culesul de fructe de mare și acvacultura 
extensivă reprezintă tipurile de capturi cele 
mai sustenabile din punct de vedere social, 
economic și al mediului înconjurător, fiind 
determinante în dezvoltarea 
socioeconomică a comunităților costiere;  
au o mare amprentă culturală și diversitate 

1. recunoaște că pescuitul artizanal costier, 
culesul de fructe de mare și acvacultura 
reglementată în mod corespunzător și 
bine gestionată reprezintă tipurile de 
capturi cele mai sustenabile din punct de 
vedere social, economic și al mediului 
înconjurător, fiind determinante în 
dezvoltarea socioeconomică a 
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teritorială, pe continent, în insule și în 
zonele de pescuit cele mai îndepărtate.  
Acest tip de pescuit este afectat de factori 
negativi precum lipsa epurării apelor, 
reziduuri, mareele negre, dezvoltarea fără 
limită a construcțiilor pe litoral și incidența 
marilor proiecte asupra coastei;

comunităților costiere;  au o mare amprentă 
culturală și diversitate teritorială, pe 
continent, în insulele din cadrul 
comunităților costiere mici și în zonele de 
pescuit cele mai îndepărtate.  Acest tip de 
pescuit este afectat de factori negativi 
precum lipsa epurării eficiente a apelor, 
dezastrele naturale și cele provocate de 
om, pescuitul excesiv și concurența din 
partea pescuitului industrial pe scară 
largă, mareele negre, dezvoltarea fără 
limită a construcțiilor pe litoral și poate fi 
periclitat de schimbări survenite în 
materie de ocupare a forței de muncă la 
nivel local și de incidența marilor proiecte, 
precum dragarea de granule și 
dezvoltarea de ferme eoliene, asupra 
coastei;

Or. en

Amendamentul 3
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că pescuitul artizanal costier, 
culesul de fructe de mare și acvacultura 
extensivă reprezintă tipurile de capturi cele 
mai sustenabile din punct de vedere social, 
economic și al mediului înconjurător, fiind 
determinante în dezvoltarea 
socioeconomică a comunităților costiere;  
au o mare amprentă culturală și diversitate 
teritorială, pe continent, în insule și în 
zonele de pescuit cele mai îndepărtate.  
Acest tip de pescuit este afectat de factori 
negativi precum lipsa epurării apelor, 
reziduuri, mareele negre, dezvoltarea fără 
limită a construcțiilor pe litoral și incidența 
marilor proiecte asupra coastei;

1. recunoaște că pescuitul artizanal costier, 
culesul de fructe de mare și acvacultura 
extensivă reprezintă tipuri de capturi 
sustenabile din punct de vedere social, 
economic și al mediului înconjurător, fiind 
determinante în dezvoltarea 
socioeconomică a comunităților costiere;  
au o mare amprentă culturală și diversitate 
teritorială, pe continent, în insule și în 
regiunile ultraperiferice.  Acest tip de 
pescuit este amenințat îndeosebi de factori 
negativi precum lipsa epurării apelor, 
reziduuri, mareele negre, dezvoltarea fără 
limită a construcțiilor pe litoral, incidența 
marilor proiecte asupra coastei și 
consecințele schimbărilor climatice;
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Or. fr

Amendamentul 4
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că pescuitul artizanal costier, 
culesul de fructe de mare și acvacultura 
extensivă reprezintă tipurile de capturi cele 
mai sustenabile din punct de vedere social, 
economic și al mediului înconjurător, fiind 
determinante în dezvoltarea 
socioeconomică a comunităților costiere; 
au o mare amprentă culturală și diversitate 
teritorială, pe continent, în insule și în 
zonele de pescuit cele mai îndepărtate. 
Acest tip de pescuit este afectat de factori 
negativi precum lipsa epurării apelor, 
reziduuri, mareele negre, dezvoltarea fără 
limită a construcțiilor pe litoral și incidența 
marilor proiecte asupra coastei;

1. recunoaște că pescuitul artizanal costier, 
culesul de fructe de mare și acvacultura 
extensivă reprezintă tipurile de capturi cele 
mai sustenabile din punct de vedere social, 
economic și al mediului înconjurător, fiind 
determinante în dezvoltarea 
socioeconomică a comunităților costiere; 
au o mare amprentă culturală și diversitate 
teritorială, pe continent, în insule și în 
zonele de pescuit cele mai îndepărtate. 
Acest tip de pescuit este afectat de factori 
negativi precum lipsa epurării apelor, 
reziduuri, mareele negre, dezvoltarea fără 
limită a construcțiilor pe litoral și incidența 
marilor proiecte asupra coastei;
semnalează incidența negativă a unei 
conjuncturi economice defavorabile 
asupra teritoriilor care depind în mare 
măsură de acest tip de pescuit;

Or. es

Amendamentul 5
Dimitar Stoyanov

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că pescuitul artizanal costier, 
culesul de fructe de mare și acvacultura 
extensivă reprezintă tipurile de capturi cele 
mai sustenabile din punct de vedere social, 
economic și al mediului înconjurător, fiind 

1. recunoaște că pescuitul artizanal la scară 
mică, culesul de fructe de mare și 
acvacultura extensivă reprezintă tipurile de 
capturi cele mai sustenabile din punct de 
vedere social, economic și al mediului 
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determinante în dezvoltarea 
socioeconomică a comunităților costiere; 
au o mare amprentă culturală și diversitate 
teritorială, pe continent, în insule și în 
zonele de pescuit cele mai îndepărtate. 
Acest tip de pescuit este afectat de factori 
negativi precum lipsa epurării apelor, 
reziduuri, mareele negre, dezvoltarea fără 
limită a construcțiilor pe litoral și incidența 
marilor proiecte asupra coastei;

înconjurător, fiind determinante în 
dezvoltarea socioeconomică a 
comunităților costiere; au o mare amprentă 
culturală și diversitate teritorială, pe 
continent, în insule și în zonele de pescuit 
cele mai îndepărtate. Acest tip de pescuit 
este afectat de factori negativi precum lipsa 
epurării apelor, reziduuri, mareele negre, 
dezvoltarea fără limită a construcțiilor pe 
litoral și incidența marilor proiecte asupra 
coastei;

Or. bg

Amendamentul 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. respinge cu fermitate propunerea 
Comisiei referitoare la introducerea de 
concesiuni de pescuit transferabile, 
deoarece acest instrument ar conduce la 
concentrarea drepturilor de pescuit la un 
număr redus de operatori și, prin urmare, 
la dispariția a numeroase întreprinderi de 
pescuit artizanal;

Or. fr

Amendamentul 7
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că pescuitul la scară mică 
nu are numai rolul de a încuraja 
coeziunea socioeconomică și de a garanta 



AM\897305RO.doc 7/19 PE486.100v01-00

RO

întreținerea a numeroase familii, ci, de 
asemenea, acesta constituie un factor de 
stabilire a comunităților de pescari în 
zonele costiere; subliniază importanța 
menținerii unei abordări a sectorului 
pescuitului care să țină seama de 
nivelurile biologic, ecologic, economic și 
social, pentru a crea un echilibru durabil 
între situația resurselor existente în 
diferitele zone maritime și protecția 
țesutului socioeconomic al comunităților 
costiere care depind de pescuitul de 
proximitate, pentru a garanta locuri de 
muncă și prosperitatea în cadrul acestora;

Or. pt

Amendamentul 8
Dimitar Stoyanov

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază rolul esențial jucat de 
pescarii tradiționali în conservarea 
biodiversității și recunoaște efectul pozitiv 
al constatărilor acestora cu privire la 
actualele și viitoarele probleme legate de
mediu, precum poluarea și epuizarea 
stocurilor de pește; solicită tratarea fără 
discriminare a diferitelor categorii de 
pescari, în vederea menținerii pescuitului 
artizanal tradițional;

Or. bg

Amendamentul 9
Alain Cadec, Maurice Ponga

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

1b. insistă asupra necesității de a încuraja 
accesul tinerilor la meserii din domeniul 
pescuitului și de a le furniza pescarilor 
acces la formare profesională;

Or. fr

Amendamentul 10
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază insuficiența datelor statistice 
în termeni de coeziune socială, economică 
și teritorială și apelează la necesitatea de a 
promova indicatori la nivel european care 
să furnizeze date socioeconomice, 
științifice și de mediu;

2. observă insuficiența datelor statistice 
precise în termeni de evaluare a stocurilor 
de pește și a capturilor realizate atât de 
pescarii profesioniști, cât și de cei care 
practică pescuitul de agrement și invită la 
consolidarea instrumentelor pentru 
asigurarea colectării acestor date; 
subliniază, de asemenea, lipsa de 
fiabilitate a datelor statistice în termeni de 
coeziune socială, economică și teritorială și 
apelează la necesitatea de a promova 
indicatori la nivel european care să 
furnizeze date socioeconomice, științifice 
și de mediu;

Or. fr

Amendamentul 11
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază insuficiența datelor statistice 2. subliniază necesitatea de a intensifica 



AM\897305RO.doc 9/19 PE486.100v01-00

RO

în termeni de coeziune socială, economică 
și teritorială și apelează la necesitatea de a 
promova indicatori la nivel european care 
să furnizeze date socioeconomice, 
științifice și de mediu;

activitățile de cercetare cu privire la 
coeziunea socială, economică și teritorială 
și apelează la necesitatea de a promova 
statistici și indicatori la nivel european care 
să furnizeze date socioeconomice, 
științifice și de mediu care să recunoască 
și să evidențieze varietatea diferențelor 
geografice, culturale și regionale;

Or. en

Amendamentul 12
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază insuficiența datelor statistice 
în termeni de coeziune socială, economică 
și teritorială și apelează la necesitatea de a 
promova indicatori la nivel european care 
să furnizeze date socioeconomice, 
științifice și de mediu;

2. subliniază insuficiența datelor statistice 
în termeni de coeziune socială, economică 
și teritorială și apelează la necesitatea de a 
promova indicatori la nivel european care 
să furnizeze date socioeconomice, 
științifice și de mediu fiabile și suficient de 
semnificative;

Or. es

Amendamentul 13
Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. indică faptul că, la nivelul Uniunii 
Europene, nu există nicio definiție 
unanimă a pescuitului artizanal; întrucât 
definiția actuală, bazată pe dimensiunile 
ambarcațiunilor, nu este conformă cu și 
nu corespunde realității, consideră că 
Comisia ar trebui să vizeze o nouă 
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definiție în materie de guvernanță, ținând
cont de o serie de criterii, precum 
particularitățile și diversitățile regionale, 
geomorfologia, aspectele tehnice ale 
pescuitului, aspectele sociale, științifice, 
biologice și ecologice;

Or. es

Amendamentul 14
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește importanța promovării 
pescuitului artizanal durabil și, îndeosebi, 
necesitatea consolidării trasabilității 
produselor pescărești, de acvacultură și de 
conchiliocultură;

Or. fr

Amendamentul 15
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. având în vedere situația precară și 
decăderea anumitor comunități costiere 
care depind de pescuit și lipsa unor 
alternative de diversificare economică, 
trebuie să se utilizeze instrumentele, 
fondurile și mecanismele existente pentru a 
garanta coeziunea termenilor de angajare și 
sustenabilitate ecologică, recunoscând în 
mod specific acest tip în noul cadru al PPC, 
printr-o cogestionare și participare mai 
mare a sectorului pescuitului artizanal în 

3. având în vedere situația precară și 
decăderea anumitor comunități costiere 
care depind de pescuit și lipsa unor 
alternative de diversificare economică, 
trebuie să se consolideze instrumentele, 
fondurile și mecanismele existente pentru a 
garanta coeziunea termenilor de angajare și 
sustenabilitate ecologică, recunoscând în 
mod specific acest tip în noul cadru al 
PPC; insistă, printre altele, asupra 
necesității de a acorda o atenție prioritară 
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luarea deciziilor și stimulând strategiile 
locale în zonele de coastă care depind de 
pescuit;

unei congestionări și participări mai mari
a sectorului pescuitului artizanal în luarea 
deciziilor, stimulând strategiile locale în 
zonele de coastă care depind de pescuit și 
punând în aplicare strategii regionale; în 
acest sens, solicită înființarea de consilii 
consultative regionale pentru bazinele din 
Marea Caraibelor și din sud-vestul 
Oceanului Indian;

Or. fr

Amendamentul 16
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. având în vedere situația precară și 
decăderea anumitor comunități costiere 
care depind de pescuit și lipsa unor 
alternative de diversificare economică, 
trebuie să se utilizeze instrumentele, 
fondurile și mecanismele existente pentru a 
garanta coeziunea termenilor de angajare și 
sustenabilitate ecologică, recunoscând în 
mod specific acest tip în noul cadru al PPC, 
printr-o cogestionare și participare mai 
mare a sectorului pescuitului artizanal în 
luarea deciziilor și stimulând strategiile 
locale în zonele de coastă care depind de 
pescuit;

3. având în vedere situația precară și 
decăderea anumitor comunități costiere 
care depind de pescuit și lipsa unor 
alternative de diversificare economică, 
trebuie să se utilizeze instrumentele, 
fondurile și mecanismele existente pentru a 
garanta coeziunea termenilor de angajare și 
sustenabilitate ecologică; recunoaște acest 
tip în noile cadre ale PPC și CFM, printr-o 
cogestionare și participare mai mare a 
sectorului pescuitului artizanal în luarea 
deciziilor, stimulând strategiile locale în 
zonele de coastă care depind de pescuit; se 
așteaptă ca administrațiile regionale și 
locale să sprijine proiecte în domeniul 
dezvoltării, cercetării și formării prin 
finanțări FSE și FEDER adecvate;

Or. en

Amendamentul 17
Vasilica Viorica Dăncilă
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. având în vedere situația precară și 
decăderea anumitor comunități costiere 
care depind de pescuit și lipsa unor 
alternative de diversificare economică, 
trebuie să se utilizeze instrumentele, 
fondurile și mecanismele existente pentru a 
garanta coeziunea termenilor de angajare și 
sustenabilitate ecologică, recunoscând în 
mod specific acest tip în noul cadru al PPC, 
printr-o cogestionare și participare mai 
mare a sectorului pescuitului artizanal în 
luarea deciziilor și stimulând strategiile 
locale în zonele de coastă care depind de 
pescuit;

3. având în vedere situația precară și 
decăderea anumitor comunități costiere 
care depind de pescuit și lipsa unor 
alternative de diversificare economică, 
trebuie să se utilizeze instrumentele, 
fondurile și mecanismele existente pentru a 
garanta coeziunea termenilor de angajare și 
sustenabilitate ecologică, recunoscând în 
mod specific acest tip în noul cadru al PPC, 
printr-o cogestionare și participare mai 
mare a sectorului pescuitului artizanal în 
luarea deciziilor și stimulând strategiile 
locale și proiectele de cooperare 
transfrontalieră în domeniu în zonele de 
coastă care depind de pescuit;

Or. ro

Amendamentul 18
Dimitar Stoyanov

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. având în vedere situația precară și 
decăderea anumitor comunități costiere 
care depind de pescuit și lipsa unor 
alternative de diversificare economică, 
trebuie să se utilizeze instrumentele, 
fondurile și mecanismele existente pentru a 
garanta coeziunea termenilor de angajare și 
sustenabilitate ecologică, recunoscând în 
mod specific acest tip în noul cadru al PPC, 
printr-o cogestionare și participare mai 
mare a sectorului pescuitului artizanal în 
luarea deciziilor și stimulând strategiile 
locale în zonele de coastă care depind de 
pescuit;

3. având în vedere situația precară și 
decăderea anumitor comunități costiere 
care depind de pescuit și lipsa unor 
alternative de diversificare economică, 
trebuie să se utilizeze instrumentele, 
fondurile și mecanismele existente și să se 
creeze altele noi, eficiente pentru a garanta 
coeziunea termenilor de angajare și 
sustenabilitate ecologică, recunoscând în 
mod specific acest tip în noul cadru al PPC, 
printr-o cogestionare și participare mai 
mare a sectorului pescuitului artizanal în 
luarea deciziilor și stimulând strategiile 
locale în zonele de coastă care depind de 
pescuit;
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Or. bg

Amendamentul 19
Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază potențialul imens și 
neexploatat al acvaculturii viabile din 
punct de vedere ecologic pentru crearea 
de condiții propice pentru IMM-urile din 
lanțul valoric și de producție, precum și 
posibilitatea de a crea locuri de muncă în 
regiunile costiere și interne;

Or. sv

Amendamentul 20
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită la simplificarea procedurilor de 
accesare a finanțărilor europene, 
îndeosebi prin instituirea unui barem de 
costuri unice pentru rambursare și a unor 
subvenții globale pentru anumite 
organisme profesionale;

Or. fr

Amendamentul 21
Luís Paulo Alves
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Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că este necesar să se 
stabilească, în paralel cu măsurile care ar 
putea fi adoptate în materie de pescuit 
artizanal, un regim diferențiat pentru 
anumite regiuni europene, îndeosebi 
pentru regiunile ultraperiferice în care 
cărora populația depinde de numeroase 
activități legate de resursele marine;

Or. pt

Amendamentul 22
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază faptul că flota 
supradimensionată a Uniunii Europene 
trebuie ajustată, însă că această măsură 
nu trebuie să se realizeze în detrimentul 
flotei artizanale, fapt care ar avea efecte 
negative asupra bogăției socioeconomice 
și culturale a zonelor costiere; această 
reajustare trebuie să se bazeze totuși pe o 
abordare ecosistemică în cadrul căreia 
deciziile specifice cu privire la gestionarea 
flotei artizanale se iau la nivel regional, 
respectându-se cu strictețe principiul 
subsidiarității și garantându-se un regim 
de pescuit diferențiat, care acordă acces 
prioritar la resurse și care protejează 
flotele artizanale de proximitate, 
garantând incluziunea comunităților de 
pescuit locale;

Or. pt
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Amendamentul 23
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. de aceea, se solicită Comisiei Europene 
ca din viitorul Fond european pentru 
pescuit și afaceri maritime să se rezerve un 
procent special destinat pescuitului 
artizanal, culesului de fructe de mare și 
acvaculturii extensive și să elaboreze un 
„Program special de sprijinire a pescuitului 
la scară mică”, adresat comunităților 
costiere care depind de pescuit, acordând 
prioritate accesului la aceste resurse celor
care le pescuiesc și le culeg în forma cea 
mai sustenabilă posibil din punct de vedere 
social și al mediului înconjurător.

4. de aceea, se solicită Comisiei Europene 
ca din viitorul Fond european pentru 
pescuit și afaceri maritime să se rezerve un 
procent special destinat pescuitului 
artizanal, culesului de fructe de mare și 
acvaculturii extensive și să elaboreze un 
„Program special de sprijinire a pescuitului 
la scară mică”, adresat comunităților 
costiere care depind de pescuit, acordând 
prioritate accesului la aceste resurse celor 
care le pescuiesc și le culeg în forma cea 
mai sustenabilă posibil din punct de vedere 
social și al mediului înconjurător; 
consideră că finanțarea publică pentru 
această ramură a pescuitului trebuie pe 
deplin aliniată la obiectivele Strategiei 
Europa 2020 si trebuie sa aibă un 
caracter simplificat pentru a genera un 
grad ridicat de accesibilitate la finanțare 
pentru comunitățile costiere ce depind de 
aceasta activitate.

Or. ro

Amendamentul 24
Alain Cadec, Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. de aceea, se solicită Comisiei Europene 
ca din viitorul Fond european pentru 
pescuit și afaceri maritime să se rezerve un 
procent special destinat pescuitului
artizanal, culesului de fructe de mare și 
acvaculturii extensive și să elaboreze un 

4. prin urmare, solicită ca viitorul Fond 
european pentru pescuit și afaceri maritime 
să susțină pescuitul artizanal, 
conchiliocultura și acvacultura extensivă
și să conțină un dispozitiv specific de 
sprijinire a pescuitului la scară mică, 



PE486.100v01-00 16/19 AM\897305RO.doc

RO

„Program special de sprijinire a 
pescuitului la scară mică”, adresat 
comunităților costiere care depind de 
pescuit, acordând prioritate accesului la 
aceste resurse celor care le pescuiesc și le 
culeg în forma cea mai sustenabilă posibil 
din punct de vedere social și al mediului 
înconjurător.

adresat comunităților costiere care depind 
de pescuit, ce favorizează îndeosebi 
reînnoirea și modernizarea navelor de 
pescuit.

Or. fr

Amendamentul 25
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. de aceea, se solicită Comisiei Europene 
ca din viitorul Fond european pentru 
pescuit și afaceri maritime să se rezerve un 
procent special destinat pescuitului 
artizanal, culesului de fructe de mare și 
acvaculturii extensive și să elaboreze un 
„Program special de sprijinire a 
pescuitului la scară mică”, adresat 
comunităților costiere care depind de 
pescuit, acordând prioritate accesului la 
aceste resurse celor care le pescuiesc și le 
culeg în forma cea mai sustenabilă posibil 
din punct de vedere social și al mediului 
înconjurător.

4. prin urmare, solicită Comisiei Europene 
să aibă în vedere, pe lângă viitorul Fond 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime, un procent special din sprijinul 
pentru finanțare regională destinat 
pescuitului artizanal, culesului de fructe de 
mare și acvaculturii durabile și să 
elaboreze programe specifice de sprijinire 
a pescuitului durabil la scară mică, a 
comercializării și a promovării acestei 
surse de hrană în cadrul comunităților 
costiere care depind de pescuit, acordând 
prioritate accesului la aceste resurse celor 
care le pescuiesc în forma cea mai 
sustenabilă posibil din punct de vedere 
social și al mediului înconjurător.

Or. en

Amendamentul 26
Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. de aceea, se solicită Comisiei Europene 
ca din viitorul Fond european pentru 
pescuit și afaceri maritime să se rezerve un 
procent special destinat pescuitului 
artizanal, culesului de fructe de mare și 
acvaculturii extensive și să elaboreze un 
„Program special de sprijinire a pescuitului 
la scară mică”, adresat comunităților 
costiere care depind de pescuit, acordând 
prioritate accesului la aceste resurse celor 
care le pescuiesc și le culeg în forma cea 
mai sustenabilă posibil din punct de vedere 
social și al mediului înconjurător.

4. de aceea, se solicită Comisiei Europene 
ca din viitorul Fond european pentru 
pescuit și afaceri maritime să se rezerve un 
procent special destinat pescuitului 
artizanal, culesului de fructe de mare și 
acvaculturii viabile din punct de vedere 
ecologic și să elaboreze un „Program 
special de sprijinire a pescuitului la scară 
mică”, adresat comunităților costiere care 
depind de pescuit, acordând prioritate 
accesului la aceste resurse celor care le 
pescuiesc și le culeg în forma cea mai 
sustenabilă posibil din punct de vedere 
social și al mediului înconjurător.

Or. sv

Amendamentul 27
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. de aceea, se solicită Comisiei Europene 
ca din viitorul Fond european pentru 
pescuit și afaceri maritime să se rezerve un 
procent special destinat pescuitului 
artizanal, culesului de fructe de mare și 
acvaculturii extensive și să elaboreze un 
„Program special de sprijinire a pescuitului 
la scară mică”, adresat comunităților 
costiere care depind de pescuit, acordând 
prioritate accesului la aceste resurse celor 
care le pescuiesc și le culeg în forma cea 
mai sustenabilă posibil din punct de vedere 
social și al mediului înconjurător.

4. de aceea, se solicită Comisiei Europene 
ca din viitorul Fond european pentru 
pescuit și afaceri maritime să se rezerve un 
procent special destinat pescuitului 
artizanal, culesului de fructe de mare și 
acvaculturii extensive și să elaboreze un 
„Program special de sprijinire a pescuitului 
la scară mică”, adresat comunităților 
costiere și insulare care depind în 
principal de pescuit, acordând prioritate 
accesului la aceste resurse celor care le 
pescuiesc și le culeg în forma cea mai 
sustenabilă posibil din punct de vedere 
social și al mediului înconjurător.

Or. es
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Amendamentul 28
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. propune crearea unei etichete 
europene ca recompensă pentru produsele 
obținute din pescuitul artizanal care 
respectă principiile PCP, în vederea 
încurajării bunelor practici.

Or. fr

Amendamentul 29
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că, spre deosebire de flota 
industrială, flota artizanală și selectivă 
favorizează un grad mai mare de ocupare 
în rândul cetățenilor europeni, garantează 
o durabilitate sporită și exploatează și alte 
activități maritime în cadrul comunităților 
costiere locale.

Or. pt

Amendamentul 30
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită regionalizarea completă a 
definiției pescuitului artizanal și la scară 
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mică.

Or. en


