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Amendamentul 1
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea privind reforma 
politicii comune în domeniul pescuitului 
(PCP), care, adoptând o poziție imparțială 
în vederea consolidării reciproce, trebuie 
să se concentreze pe dimensiunea 
culturală, socială, economică, și cea 
referitoare la mediu, pentru a încuraja 
dezvoltarea durabilă în concordanță cu o 
creștere inteligentă, sustenabilă și 
incluzivă promovată de Strategia 
Europa 2020; susține că trebuie să existe 
o coordonare mai bună a acestei politici 
reformate cu alte politici europene și că 
acțiunea Uniunii Europene pe plan extern 
trebuie să fie în concordanță cu această 
politică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea privind reforma 
politicii comune în domeniul pescuitului 
(PCP), care, adoptând o poziție imparțială 
în vederea consolidării reciproce, trebuie 
să se concentreze pe dimensiunea 
culturală, socială, economică, și cea 
referitoare la mediu, pentru a încuraja 
dezvoltarea durabilă în concordanță cu o 
creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă
promovată de Strategia Europa 2020; 

1. salută Comunicarea privind reforma 
politicii comune în domeniul pescuitului 
(PCP), în contextul necesității de a lua 
măsuri de prevenire în ceea ce privește 
conservarea mediului; însă, insistă, 
adoptând o poziție imparțială în vederea 
consolidării reciproce, să se ia în 
considerare dimensiunea culturală, socială 
și economică a pescuitului, pentru a 
încuraja dezvoltarea durabilă în 
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susține că trebuie să existe o coordonare 
mai bună a acestei politici reformate cu 
alte politici europene și că acțiunea 
Uniunii Europene pe plan extern trebuie 
să fie în concordanță cu această politică;

concordanță cu o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii
promovată de Strategia Europa 2020; 
susține că trebuie să existe o coordonare 
mai bună a acestei politici reformate cu 
celelalte politici europene precum: politica 
de coeziune, politica de mediu, politica 
agricolă și politica externă; reamintește în 
acest sens importanța unor instrumente, 
cum ar fi politica maritimă integrată sau 
abordarea macroregională care pot 
asigura un nivel de integrare mai ridicat;

Or. fr

Amendamentul 3
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea privind reforma 
politicii comune în domeniul pescuitului 
(PCP), care, adoptând o poziție imparțială 
în vederea consolidării reciproce, trebuie să 
se concentreze pe dimensiunea culturală, 
socială, economică, și cea referitoare la 
mediu, pentru a încuraja dezvoltarea 
durabilă în concordanță cu o creștere 
inteligentă, sustenabilă și incluzivă
promovată de Strategia Europa 2020; 
susține că trebuie să existe o coordonare 
mai bună a acestei politici reformate cu alte 
politici europene și că acțiunea Uniunii 
Europene pe plan extern trebuie să fie în 
concordanță cu această politică;

1. consideră că reforma politicii comune în 
domeniul pescuitului (PCP), adoptând o 
poziție imparțială în vederea consolidării 
reciproce, trebuie să se concentreze pe 
dimensiunea culturală, socială, economică, 
și cea referitoare la mediu, pentru a 
încuraja dezvoltarea durabilă în 
concordanță cu o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii
promovată de Strategia Europa 2020; 
susține că trebuie să existe o coordonare 
mai bună a acestei politici reformate cu alte 
politici europene și că viitoarele acorduri 
internaționale în domeniul pescuitului 
durabil trebuie să fie în concordanță cu 
această politică;

Or. fr

Amendamentul 4
Luís Paulo Alves
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută Comunicarea privind reforma 
politicii comune în domeniul pescuitului 
(PCP), care, adoptând o poziție imparțială 
în vederea consolidării reciproce, trebuie să 
se concentreze pe dimensiunea culturală, 
socială, economică, și cea referitoare la 
mediu, pentru a încuraja dezvoltarea 
durabilă în concordanță cu o creștere 
inteligentă, sustenabilă și incluzivă 
promovată de Strategia Europa 2020; 
susține că trebuie să existe o coordonare 
mai bună a acestei politici reformate cu alte 
politici europene și că acțiunea Uniunii 
Europene pe plan extern trebuie să fie în 
concordanță cu această politică;

1. salută Comunicarea privind reforma 
politicii comune în domeniul pescuitului 
(PCP), care, adoptând o poziție imparțială 
în vederea consolidării reciproce, trebuie să 
se concentreze pe dimensiunea culturală, 
socială, economică, și cea referitoare la 
mediu, pentru a încuraja dezvoltarea 
durabilă în concordanță cu principiul 
subsidiarității și cu o creștere inteligentă, 
sustenabilă și incluzivă promovată de 
Strategia Europa 2020; susține că trebuie 
să existe o coordonare mai bună a acestei 
politici reformate cu alte politici europene 
și că acțiunea Uniunii Europene pe plan 
extern trebuie să fie în concordanță cu 
această politică;

Or. pt

Amendamentul 5
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că această reformă 
are un potențial considerabil de a pune 
bazele unui pescuit durabil prin 
conservarea ecosistemelor, furnizarea de 
produse pescărești sănătoase și de 
calitate, sprijinirea prosperității regiunilor 
costiere, a industriilor performante de 
producție și de prelucrare și a locurilor de 
muncă mai atractive și mai sigure;

Or. pt
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Amendamentul 6
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea de a implica 
autoritățile locale și regionale în 
negocierea acordurilor în domeniul 
pescuitului cu țările terțe;

Or. fr

Amendamentul 7
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută Comunicarea privind reforma 
politicii comune în domeniul pescuitului 
(PCP) și reiterează faptul că realizările 
actualei PCP constituie un motiv de 
îngrijorare; aceasta a adus stocurile de 
pește la un pas de colaps, a creat situații 
de nesiguranță pentru comunitățile 
costiere, a redus rentabilitatea industriei 
de pescuit în ciuda subvențiilor mari 
acordate și a condus la degradarea 
mediului marin; prin urmare, reforma 
PCP trebuia să fie realizată cu mult timp 
în urmă și trebuie să reușească să 
soluționeze problemele;

Or. en

Amendamentul 8
Luís Paulo Alves
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Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. propune să se pună în aplicare 
principiul gestionării pescuitului în 
funcție de zone biogeografice marine 
diferențiate, pe baza caracteristicilor 
acestora, prin aplicarea unei abordări 
ecosistemice fundamentale care să 
garanteze dezvoltarea durabilă a 
pescuitului, în conformitate cu resursele 
disponibile și prin respectarea 
principiului egalității de șanse;

Or. pt

Amendamentul 9
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că PCP trebuie să 
asigure o exploatare durabilă a resurselor 
marine care să refacă și să mențină 
stocurile de pește la niveluri peste cele 
care asigură producția maximă durabilă 
(MSY), o condiție necesară pentru 
viabilitatea pe termen lung a 
comunităților de pescuit și pentru 
rentabilitatea industriei de pescuit; prin 
asigurarea unei exploatări durabile a 
resurselor marine, subliniată în inițiativa 
emblematică „O Europă eficientă din
punctul de vedere al utilizării resurselor”, 
reforma va contribui la strategia 
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
ecologică și favorabilă incluziunii;

Or. en
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Amendamentul 10
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. reamintește că, în conformitate cu 
orientările Comisiei Europene referitoare 
la principiile regionalizării și 
subsidiarității, având în vedere diferențele 
existente în fiecare regiune biogeografică 
marină, este esențial să se înființeze, 
pentru RUP, un consiliu consultativ 
regional organizat în funcție de bazinul 
maritim integrat cu Macaronezia, zona 
Caraibilor/Amazonia și sud-vestul 
Oceanului Indian;

Or. pt

Amendamentul 11
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază importanța unei amenajări 
eficiente a spațiului maritim pentru o 
gestionare durabilă a resurselor piscicole 
în contextul revendicărilor referitoare la 
spațiu în mediul marin și costier din alte 
sectoare, cum ar fi, printre altele, parcuri 
eoliene, protecția biodiversității, 
acvacultură, porturi, transport maritim, 
turism, apărare și industrii extractive;

Or. en

Amendamentul 12
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset



AM\897577RO.doc 9/23 PE486.151v01-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază faptul că o descentralizare 
semnificativă se bazează pe planuri de 
gestionare pe termen lung și are 
potențialul de a se adapta la specificitățile 
regionale cu participarea activă a tuturor 
părților interesate participante la 
gestionarea în comun la nivel local și 
regional, respectând totodată faptul că 
obiectivele generale de gestionare a 
pescuitului în cadrul PCP țin de 
competența Parlamentului European și a 
Consiliului;

Or. en

Amendamentul 13
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că regiunile trebuie să își 
asume o responsabilitate mai mare în ceea 
ce privește gestionarea pescuitului, în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
și al regionalizării, și să promoveze 
dialogul între diverșii actori din sector, 
aflați atât în amonte, cât și în aval, prin 
furnizarea de stimulente și de sprijin în 
vederea înființării de „grupuri” 
internaționale;

2. consideră că CCR (consiliile 
consultative regionale) trebuie să își 
asume o responsabilitate mai mare în ceea 
ce privește aplicarea unei politici comune 
în domeniul pescuitului; propune ca 
aceste CCR să fie în mod obligatoriu 
consultate în prealabil de către Comisie în 
legătură cu punerea în aplicare a politicii 
comune în domeniul pescuitului și a 
planurilor de gestionare;

Or. fr

Amendamentul 14
Petru Constantin Luhan



PE486.151v01-00 10/23 AM\897577RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că regiunile trebuie să își 
asume o responsabilitate mai mare în ceea 
ce privește gestionarea pescuitului, în 
conformitate cu principiul subsidiarității și 
al regionalizării, și să promoveze dialogul 
între diverșii actori din sector, aflați atât în 
amonte, cât și în aval, prin furnizarea de 
stimulente și de sprijin în vederea 
înființării de „grupuri” internaționale;

2. consideră că regiunile trebuie să își 
asume o responsabilitate mai mare în ceea 
ce privește gestionarea pescuitului, în 
conformitate cu principiul subsidiarității și 
al regionalizării, și să promoveze dialogul 
între diverșii actori din sector, aflați atât în 
amonte, cât și în aval, prin furnizarea de 
stimulente și de sprijin în vederea 
înființării de „grupuri” internaționale;
apreciază că resursele financiare 
necesare pot depăși resursele regiunilor și 
deci este nevoie de sprijin național și 
european;

Or. ro

Amendamentul 15
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că regiunile trebuie să își 
asume o responsabilitate mai mare în 
ceea ce privește gestionarea pescuitului, în 
conformitate cu principiul subsidiarității și 
al regionalizării, și să promoveze dialogul
între diverșii actori din sector, aflați atât în 
amonte, cât și în aval, prin furnizarea de 
stimulente și de sprijin în vederea 
înființării de „grupuri” internaționale;

2. solicită sporirea regionalizării în
gestionarea pescuitului, ținând seama de
principiul subsidiarității și solicită 
intensificarea dialogului între diverșii 
actori din sector, aflați atât în amonte, cât 
și în aval, prin furnizarea de stimulente și 
de sprijin în vederea înființării de „grupuri” 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 16
Patrice Tirolien
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că regiunile trebuie să își 
asume o responsabilitate mai mare în ceea 
ce privește gestionarea pescuitului, în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
și al regionalizării, și să promoveze 
dialogul între diverșii actori din sector, 
aflați atât în amonte, cât și în aval, prin 
furnizarea de stimulente și de sprijin în 
vederea înființării de „grupuri” 
internaționale;

2. consideră că, în temeiul principiului 
subsidiarității, regiunile trebuie să își 
asume o responsabilitate mai mare în ceea 
ce privește gestionarea pescuitului; în plus, 
este necesar să se promoveze dialogul între 
actorii din sector, aflați atât în amonte, cât 
și în aval, prin furnizarea de stimulente și 
de sprijin în vederea înființării de „grupuri” 
internaționale;

Or. fr

Amendamentul 17
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că regiunile trebuie să își 
asume o responsabilitate mai mare în ceea 
ce privește gestionarea pescuitului, în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
și al regionalizării, și să promoveze 
dialogul între diverșii actori din sector, 
aflați atât în amonte, cât și în aval, prin 
furnizarea de stimulente și de sprijin în 
vederea înființării de „grupuri” 
internaționale;

2. consideră că regiunile trebuie să își 
asume o responsabilitate mai mare în ceea 
ce privește gestionarea pescuitului, în 
special responsabilitatea de a coopera la 
nivelul regiunilor, inclusiv la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 18
Luís Paulo Alves
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Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că anumite regiuni, cum 
ar fi RUP, sunt supuse unei serii de 
constrângeri structurale recunoscute pe 
deplin în TFUE, care exercită o influență 
permanentă asupra acestor regiuni 
europene și că, prin urmare, acestea 
trebuie să se poată baza pe măsuri 
adecvate de susținere biologică, 
economică și socială care să reducă la 
minimum dezavantajele lor față de zonele 
de pe continentul european, dezavantaje 
care conduc în special la costuri 
suplimentare legate de comercializarea 
produselor pescărești și mai ales de 
transportul produselor pe continentul 
european;

Or. pt

Amendamentul 19
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că gestionarea pescuitului ar 
trebui să se bazeze pe cunoștințe științifice 
și consultanță la nivel de experți, prin 
intermediul parteneriatelor dintre sectorul 
cercetării și cel al pescuitului și solicită 
dezvoltarea de programe regionale de 
colectare de date și de programe naționale 
de cercetare susținând coordonarea 
regională între statele membre;

3. consideră că gestionarea pescuitului ar 
trebui să se bazeze pe cunoștințe științifice 
și consultanță la nivel de experți, prin 
intermediul parteneriatelor dintre sectorul 
cercetării și cel al pescuitului și solicită 
dezvoltarea de programe regionale de 
colectare de date și de programe naționale 
de cercetare susținând coordonarea 
regională între statele membre; consideră 
că statele membre trebuie să fie încurajate 
să susțină proiecte de cercetare ce pot 
conduce la realizarea unor astfel de 
programe regionale sau naționale;
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Or. ro

Amendamentul 20
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că gestionarea pescuitului ar 
trebui să se bazeze pe cunoștințe științifice 
și consultanță la nivel de experți, prin 
intermediul parteneriatelor dintre sectorul 
cercetării și cel al pescuitului și solicită 
dezvoltarea de programe regionale de 
colectare de date și de programe naționale 
de cercetare susținând coordonarea 
regională între statele membre;

3. consideră că gestionarea pescuitului ar 
trebui să se bazeze pe cunoștințe științifice 
și consultanță la nivel de experți, prin 
intermediul parteneriatelor dintre sectorul 
cercetării și cel al pescuitului și solicită 
dezvoltarea de programe regionale de 
colectare de date și de programe naționale 
de cercetare susținând coordonarea 
regională între statele membre; consideră 
necesară o implicare mai mare a 
regiunilor la punerea în aplicare a 
acordurilor cu țările terțe în domeniul 
pescuitului cu scopul utilizării sustenabile 
a resurselor;

Or. ro

Amendamentul 21
Dimitar Stoyanov

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că gestionarea pescuitului ar 
trebui să se bazeze pe cunoștințe științifice
și consultanță la nivel de experți, prin 
intermediul parteneriatelor dintre sectorul 
cercetării și cel al pescuitului și solicită 
dezvoltarea de programe regionale de 
colectare de date și de programe naționale 
de cercetare susținând coordonarea 
regională între statele membre;

3. consideră că gestionarea pescuitului ar 
trebui să se bazeze pe consultanță 
științifică fiabilă și consultanță la nivel de 
experți și să respecte abordarea 
ecosistemică și principiul precauției, prin 
intermediul parteneriatelor dintre sectorul 
cercetării și cel al pescuitului și solicită 
dezvoltarea de programe regionale de 
colectare de date și de programe naționale 
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de cercetare susținând coordonarea 
regională între statele membre;

Or. bg

Amendamentul 22
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că gestionarea pescuitului ar 
trebui să se bazeze pe cunoștințe științifice 
și consultanță la nivel de experți, prin 
intermediul parteneriatelor dintre sectorul 
cercetării și cel al pescuitului și solicită 
dezvoltarea de programe regionale de 
colectare de date și de programe naționale 
de cercetare susținând coordonarea 
regională între statele membre;

3. consideră că gestionarea pescuitului 
trebuie să se bazeze pe cunoștințe 
științifice, prin intermediul parteneriatelor 
dintre sectorul cercetării și părțile 
interesate, cum ar fi sectorul pescuitului,
și solicită dezvoltarea de programe 
regionale consolidate de colectare de date 
și de programe naționale de cercetare 
susținând coordonarea regională între 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 23
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea apropierii 
treptate de principiul producției maxime 
durabile (MSY), ca principiu de 
gestionare a pescuitului, sprijinit de 
evaluări științifice controlate și de calitate 
care legitimează opțiunile de gestionare 
adecvate; recunoaște că menținerea 
obiectivului de ajustare a eforturilor de 
pescuit la starea resurselor, la 
reorganizarea sectorului și la 
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durabilitatea sa este importantă pentru 
realizarea MSY și că, prin urmare, se 
justifică menținerea unei politici de ajutor 
structural pentru sectorul pescuitului;

Or. pt

Amendamentul 24
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reiterează faptul că toate evoluțiile din 
zonele marine și costiere trebuie să 
respecte legislația de mediu, cum ar fi 
Directiva-cadru privind strategia pentru 
mediul marin și Directivele privind 
protecția biodiversității, întrucât o stare 
ecologică bună ar trebui să fie o condiție 
necesară pentru toate activitățile din 
mediul marin și regiunile costiere;

Or. en

Amendamentul 25
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește importanța 
multifuncționalității pescuitului pentru 
regiunile costiere; insistă asupra necesității 
de a adopta măsuri specifice pentru 
anumite regiuni, precum RUP, cum ar fi 
sprijinirea flotelor de pescuit la scară 
redusă și a acvaculturii; sprijină măsurile 
de restructurare a forței de muncă, de 
susținere a formării și a conversiei 

4. reamintește importanța 
multifuncționalității pescuitului pentru 
regiunile costiere; insistă asupra necesității 
de a adopta măsuri specifice pentru 
anumite regiuni, precum adaptarea 
măsurilor restrictive în funcție de starea 
rezervelor halieutice, promovarea 
acvaculturii și finanțarea reînnoirii
flotelor de pescuit la scară redusă în cazul 
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profesionale, precum și stimulentele 
acordate organizațiilor de producători și 
celor interprofesionale;

în care stocurile de pește nu sunt 
amenințate; sprijină măsurile de 
restructurare a forței de muncă, de 
susținere a formării și a diversificării 
profesionale, precum și stimulentele 
acordate organizațiilor de producători și 
celor interprofesionale;

Or. fr

Amendamentul 26
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește importanța 
multifuncționalității pescuitului pentru 
regiunile costiere; insistă asupra necesității 
de a adopta măsuri specifice pentru 
anumite regiuni, precum RUP, cum ar fi 
sprijinirea flotelor de pescuit la scară 
redusă și a acvaculturii; sprijină măsurile 
de restructurare a forței de muncă, de 
susținere a formării și a conversiei 
profesionale, precum și stimulentele 
acordate organizațiilor de producători și 
celor interprofesionale;

4. reamintește importanța pescuitului 
pentru regiunile costiere; insistă asupra 
necesității de a adopta măsuri specifice 
pentru anumite regiuni, precum RUP, cum 
ar fi sprijinirea pescuitului durabil din 
punct de vedere ecologic și social prin 
evitarea creșterii capacității; subliniază 
necesitatea durabilității mediului în 
activitățile de acvacultură; sprijină 
măsurile de restructurare a forței de muncă, 
de susținere a formării și a conversiei 
profesionale și măsurile de control al 
pescuitului, precum și stimulentele 
acordate organizațiilor de producători și 
celor interprofesionale;

Or. en

Amendamentul 27
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește importanța 
multifuncționalității pescuitului pentru 
regiunile costiere; insistă asupra necesității 
de a adopta măsuri specifice pentru 
anumite regiuni, precum RUP, cum ar fi 
sprijinirea flotelor de pescuit la scară 
redusă și a acvaculturii; sprijină măsurile 
de restructurare a forței de muncă, de 
susținere a formării și a conversiei 
profesionale, precum și stimulentele 
acordate organizațiilor de producători și 
celor interprofesionale;

4. reamintește importanța 
multifuncționalității pescuitului pentru 
regiunile costiere; insistă asupra necesității 
de a adopta măsuri specifice pentru 
anumite regiuni, precum regiunile insulare 
și RUP; subliniază importanța sprijinirii 
flotelor de pescuit la scară redusă și a 
acvaculturii, printre altele, pentru a 
încuraja IMM-urile din sector; sprijină 
măsurile de restructurare a forței de muncă, 
de susținere a formării și a conversiei 
profesionale, precum și stimulentele 
acordate organizațiilor de producători și 
celor interprofesionale;

Or. es

Amendamentul 28
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește importanța 
multifuncționalității pescuitului pentru 
regiunile costiere; insistă asupra necesității 
de a adopta măsuri specifice pentru 
anumite regiuni, precum RUP, cum ar fi 
sprijinirea flotelor de pescuit la scară 
redusă și a acvaculturii; sprijină măsurile 
de restructurare a forței de muncă, de
susținere a formării și a conversiei
profesionale, precum și stimulentele 
acordate organizațiilor de producători și 
celor interprofesionale;

4. reamintește importanța 
multifuncționalității pescuitului pentru 
regiunile costiere; insistă asupra necesității 
de a adopta măsuri specifice pentru 
anumite regiuni, precum RUP, măsuri de 
sprijinire a flotelor de pescuit la scară 
redusă și a acvaculturii extensive și 
durabile; sprijină măsurile de susținere a 
formării profesionale, a accesului tinerilor 
la profesii în domeniul pescuitului, a 
reînnoirii și modernizării navelor de 
pescuit, precum și stimulentele acordate 
organizațiilor de producători și celor 
interprofesionale;

Or. fr
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Amendamentul 29
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. respinge cu fermitate propunerea 
Comisiei referitoare la introducerea unor 
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 30
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. prin urmare, reamintește necesitatea 
menținerii unui instrument de ajutor 
financiar pentru sectorul pescuitului, care 
să conserve principiul majorării 
intensității ajutorului acordat pentru 
cofinanțarea acțiunilor în RUP, ceea ce 
va contribui la păstrarea unor mecanisme 
specifice de compensare a costurilor 
indirecte ale activității și ale 
comercializării de produse pescărești, 
având în vedere limitările structurale cu 
care se confruntă sectorul pescuitului în 
regiunile ultraperiferice;

Or. pt
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Amendamentul 31
Dimitar Stoyanov

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută inițiativa Comisiei de a menține 
și de a extinde rolul pe care îl joacă 
consiliile consultative în consolidarea 
modelului regional de cooperare; având 
în vedere caracterul specific al Mării 
Negre, ale cărei ape sunt partajate de 
patru țări, consideră că înființarea unui 
consiliu consultativ pentru Marea Neagră 
ar avea un efect pozitiv asupra politicii de 
protecție a biodiversității, asupra 
cercetării, asupra colectării de date și 
asupra inovării în materie de acvacultură;

Or. bg

Amendamentul 32
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. observă că anumite teritorii europene 
nu au bazine maritime comune cu 
continentul european; în acest sens, 
consideră că regiunile ultraperiferice ar 
trebui să fie regrupate și reprezentate în 
cadrul unui comitet consultativ specific 
creat în acest scop; consideră că este 
necesar să se adapteze măsurile restrictive 
luate în cadrul PCP la starea reală a 
stocurilor de pește din aceste regiuni; 
subliniază că, pentru a realiza acest lucru, 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime (EMFF) trebuie să aibă 
posibilitatea de a finanța programele de 
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colectare a datelor referitoare la starea 
stocurilor de pește; susține implicarea 
autorităților regionale și locale în 
negocierea acordurilor în domeniul 
pescuitului durabil cu țările terțe;

Or. fr

Amendamentul 33
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază faptul că sistemul 
concesiunilor transferabile poate crea o 
situație de inegalitate în anumite regiuni, 
acordând mai multe drepturi celor care 
au cele mai multe resurse; este important 
ca activitățile de pescuit în regiunile 
sensibile și pescuitul la scară redusă să nu 
devină vulnerabile, deoarece acest lucru 
ar pune în pericol dezvoltarea economică, 
socială și biologică durabilă a acestor 
zone costiere, în special în regiunile în 
care pescuitul este activitatea principală și 
care sunt foarte dependente de acest 
sector;

Or. pt

Amendamentul 34
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. reiterează necesitatea de a îmbunătăți 
în continuare, în anumite regiuni, 
condițiile de muncă și de securitate prin 
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ameliorarea, reînnoirea și modernizarea 
flotei de pescuit, precum și a aspectelor 
necesare pentru a atrage tinerii către 
această activitate;

Or. pt

Amendamentul 35
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța Fondului european 
pentru pescuit și afaceri maritime pentru 
aplicarea politicii reformate și pentru 
dezvoltarea teritorială echilibrată și 
incluzivă a zonelor de pescuit, subliniind 
faptul că finanțarea acestuia trebuie să fie 
în conformitate cu Strategia Europa 2020 și
cu cadrul strategic comun (CSC).

5. subliniază importanța Fondului european 
pentru pescuit și afaceri maritime pentru 
aplicarea politicii reformate și pentru 
dezvoltarea teritorială echilibrată și 
incluzivă a zonelor de pescuit, subliniind 
faptul că finanțarea acestuia trebuie să fie 
în conformitate cu Strategia Europa 2020 și 
cu cadrul strategic comun (CSC); 
reamintește angajamentele UE de a 
elimina subvențiile dăunătoare mediului, 
în special obiectivul nr. 3 al Planului 
strategic pentru biodiversitate 2011-2020 
din Decizia X/2 a COP 10 la Convenția 
privind diversitatea biologică și 
punctul 24 din Declarația Summitului 
G20 de la Pittsburgh din 2009.

Or. en

Amendamentul 36
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța Fondului european 
pentru pescuit și afaceri maritime pentru 

5. subliniază importanța Fondului european 
pentru pescuit și afaceri maritime pentru 
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aplicarea politicii reformate și pentru 
dezvoltarea teritorială echilibrată și 
incluzivă a zonelor de pescuit, subliniind 
faptul că finanțarea acestuia trebuie să fie 
în conformitate cu Strategia Europa 2020 și 
cu cadrul strategic comun (CSC).

aplicarea politicii reformate și pentru 
dezvoltarea teritorială echilibrată și 
incluzivă a zonelor de pescuit, subliniind 
faptul că finanțarea acestuia trebuie să fie 
în conformitate cu Strategia Europa 2020 și 
cu cadrul strategic comun (CSC), ținând 
seama de obiectivele teritoriale specifice.

Or. fr

Amendamentul 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază în special importanța 
sinergiilor dintre FEDER, IEVP și FEP 
pentru amenajarea teritorială a zonelor 
costiere; consideră că strategiile 
macroregionale, programele de cooperare 
teritorială europeană și programele 
privind bazinele maritime reprezintă 
instrumente adecvate pentru a pune în 
aplicare strategii integrate de dezvoltare a 
zonelor costiere ale UE.

Or. fr

Amendamentul 38
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că dezvoltarea durabilă și 
viabilitatea sectorului reprezintă 
principale elemente ale reformei actuale, 
care se numără printre obiectivele 
strategiei Europa 2020 și consideră că o 
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utilizare mai eficientă a resurselor este 
esențială pentru a asigura creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă în 
Europa, contribuind la soliditatea și la 
dezvoltarea durabilă a sectorului 
pescuitului, la reducerea nesiguranței 
alimentare și la îmbunătățirea calității 
vieții generațiilor actuale și viitoare.

Or. pt

Amendamentul 39
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reamintește necesitatea reajustării 
actualului sistem de acces la ape, 
acordând o atenție deosebită regiunilor 
riverane unui bazin maritim cu resurse 
halieutice reduse, pentru a asigura 
dezvoltarea durabilă a acestora și pentru 
a contribui la stabilitatea socială și 
economică a comunităților de pescuit care 
nu au posibilitatea de a opera în afara 
zonei lor economice exclusive.

Or. pt


