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Amendamentul 93
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 42, articolul 43 alineatul (2), 
articolul 91 alineatul (1), articolul 100 
alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), 
articolul 175, articolul 188, articolul 192 
alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și
articolul 195 alineatul (2),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 42, articolul 43 alineatul (2), 
articolul 91 alineatul (1), articolul 100 
alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), 
articolul 175, articolul 188, articolul 192 
alineatul (1), articolul 194 alineatul (2),
articolul 195 alineatul (2) și articolul 349,

Or. fr

Justificare

Din motive de coerență juridică, ar trebui să se introducă articolul 349 din TFUE ca bază a 
regulamentului. Derogările sunt pe deplin justificate de caracteristicile prevăzute la 
articolul 349 din TFUE, inclusiv apartenența la bazine maritime diferite de cele din Europa 
continentală.

Amendamentul 94
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 42, articolul 43 alineatul (2), 
articolul 91 alineatul (1), articolul 100 
alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), 
articolul 175, articolul 188, articolul 192 
alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și
articolul 195 alineatul (2),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 42, articolul 43 alineatul (2), 
articolul 91 alineatul (1), articolul 100 
alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), 
articolul 175, articolul 188, articolul 192 
alineatul (1), articolul 194 alineatul (2),
articolul 195 alineatul (2) și articolul 349,

Or. fr
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Amendamentul 95
Younous Omarjee

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 ar 
trebui 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 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. fr

Justificare

Integrarea navelor de pescuit care arborează pavilionul unor țări terțe și care sunt 
înmatriculate în aceste țări pare inaplicabilă din punctul de vedere al alocării de ajutoare 
europene și al controlării acestor ajutoare.

Amendamentul 96
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) EMFF ar trebui să țină seama de 
situația specifică a regiunilor 
ultraperiferice și să recunoască pe deplin 
articolul 349 din TFUE. Situația 
regiunilor ultraperiferice și specificitatea 
sectorului pescuitului în aceste regiuni 
impun ca politica comună în domeniul 
pescuitului și fondurile asociate, mai 
exact EMFF, să poată fi adaptate și să se 
adapteze la specificități, la constrângeri, 
la costurile suplimentare și la realitățile 
specifice acestor regiuni, care sunt 
profund diferite de cele din restul Uniunii 
Europene. În acest sens, se pot adopta 
măsuri specifice și derogatorii cu privire 
la acestea.

Or. fr

Amendamentul 97
Ana Miranda

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 

(6) Pentru a se garanta faptul că EMFF 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor PCP, 
PMI și ale Strategiei Europa 2020, ar 
trebui 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 a acvaculturii 
sustenabile și eficiente din punct de vedere 
al utilizării resurselor, la întreținerea și 
creșterea nivelului ocupării forței de 
muncă și a coeziunii sociale și teritoriale a
comunităților pescărești costiere și 
interioare.
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alte sectoare ale economiei marine.

Or. es

Amendamentul 98
Younous Omarjee

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, ar 
trebui 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 costiere și 
interioare care depind de pescuit și de 
acvacultură, precum și la promovarea 
polivalenței și a diversificării în cadrul
activităților pescărești.

Or. fr

Justificare

(1) nu privește versiunea în limba română; (2) dezvoltarea polivalenței și a diversificării în 
cadrul activităților de pescuit și de acvacultură contribuie la creșterea rezistenței actorilor 
economici.

Amendamentul 99
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 6
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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, este 
necesar 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 costiere și 
interioare care depind de pescuit și de 
acvacultură, precum și la promovarea 
polivalenței în cadrul activităților 
pescărești și de acvacultură.

Or. fr

Amendamentul 100
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obiectivul general al politicii comune 
în domeniul pescuitului constă în a garanta 
că activitățile din domeniul pescuitului și 
acvaculturii contribuie la condiții de mediu 
sustenabile pe termen lung, care sunt 
necesare pentru dezvoltarea economică și 
socială. De asemenea, politica comună în 
domeniul pescuitului trebuie să contribuie 
la creșterea productivității, la un nivel de 
trai echitabil pentru sectorul pescăresc și la 
piețe stabile și să asigure disponibilitatea 
resurselor și prețuri rezonabile pentru 
produsele livrate consumatorilor.

(8) Obiectivul general al politicii comune 
în domeniul pescuitului constă în a garanta 
că activitățile din domeniul pescuitului și 
acvaculturii contribuie la condiții de mediu 
sustenabile pe termen lung și la 
dezvoltarea economică și socială a 
sectorului, care sunt necesare pentru 
dezvoltarea economică și socială. De 
asemenea, politica comună în domeniul 
pescuitului ar trebui 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 
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produsele livrate consumatorilor.

Or. fr

Amendamentul 101
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Finanțarea prin intermediul unui fond 
unic, EMFF, a cheltuielilor aferente 
politicii comune în domeniul pescuitului și 
politicii maritime integrate trebuie să 
abordeze necesitatea unei simplificări, 
precum și consolidarea integrării ambelor 
politici. Extinderea gestiunii partajate la 
organizările comune ale piețelor, inclusiv 
la compensațiile pentru regiunile 
ultraperiferice și la activitățile de control și 
de colectare de date, trebuie să contribuie 
în continuare la simplificarea și reducerea 
sarcinii administrative atât pentru Comisie, 
cât și pentru statele membre și, de 
asemenea, să ducă la sporirea coerenței și 
eficienței sprijinului acordat.

(11) Finanțarea prin intermediul unui fond 
unic, EMFF, a cheltuielilor aferente 
politicii comune în domeniul pescuitului și 
politicii maritime integrate ar trebui să 
abordeze necesitatea unei simplificări, 
precum și consolidarea integrării ambelor 
politici. Extinderea gestiunii partajate la 
organizările comune ale piețelor, inclusiv 
la compensațiile pentru regiunile 
ultraperiferice, la activitățile de control și 
de colectare de date și la instrumentele 
complementare de punere în aplicare a 
politicii maritime integrate, ar trebui să 
contribuie în continuare la simplificarea și 
reducerea sarcinii administrative atât 
pentru Comisie, cât și pentru statele 
membre și, de asemenea, să ducă la 
sporirea coerenței și eficienței sprijinului 
acordat.

Or. fr

Justificare

În măsurile din cadrul gestiunii partajate ar trebui să se includă o parte a politicii maritime 
integrate, în scopul de a participa la aplicarea operațională a acesteia în statele membre ale 
Uniunii.

Amendamentul 102
Patrice Tirolien
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Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Bugetul Uniunii trebuie să finanțeze 
cheltuielile aferente politicii comune în 
domeniul pescuitului și politicii maritime 
integrate prin intermediul unui fond unic, 
EMFF, în mod direct sau în cadrul 
gestiunii partajate cu statele membre. 
Gestiunea partajată cu statele membre 
trebuie să se aplice nu doar măsurilor de 
sprijinire a pescăriilor, a acvaculturii și a 
dezvoltării locale conduse de comunitate, 
ci și organizărilor comune ale piețelor, 
compensațiilor pentru regiunile 
ultraperiferice și activităților de control și 
de colectare de date. Gestiunea directă 
trebuie să se aplice consultanței științifice, 
contribuțiilor voluntare la organizațiile 
regionale de gestionare a pescuitului, 
consiliilor consultative și operațiunilor de 
punere în aplicare a politicii maritime 
integrate. Trebuie specificate tipurile de 
măsuri care pot fi finanțate prin EMFF.

(12) Bugetul Uniunii ar trebui să finanțeze 
cheltuielile aferente politicii comune în 
domeniul pescuitului și politicii maritime 
integrate prin intermediul unui fond unic, 
EMFF, în mod direct sau în cadrul 
gestiunii partajate cu statele membre. 
Gestiunea partajată cu statele membre ar 
trebui să se aplice nu doar măsurilor de 
sprijinire a pescăriilor, a acvaculturii și a 
dezvoltării locale conduse de comunitate, 
ci și organizărilor comune ale piețelor, 
compensațiilor pentru regiunile 
ultraperiferice și activităților de control și 
de colectare de date, precum și 
instrumentelor complementare de punere 
în aplicare a politicii maritime integrate. 
Gestiunea directă ar trebui să se aplice 
consultanței științifice, contribuțiilor 
voluntare la organizațiile regionale de 
gestionare a pescuitului, consiliilor
consultative și operațiunilor de punere în 
aplicare a politicii maritime integrate. Ar 
trebui specificate tipurile de măsuri care 
pot fi finanțate prin EMFF.

Or. fr

Amendamentul 103
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Acțiunile Uniunii ar trebui să fie 
complementare cu acțiunile statelor 
membre sau să urmărească să contribuie la 
acțiunile acestora. Pentru a se asigura o 
valoare adăugată semnificativă, 
parteneriatul dintre Comisie și statele 

(22) Acțiunile Uniunii ar trebui să fie 
complementare cu acțiunile statelor 
membre sau să urmărească să contribuie la 
acțiunile acestora. Pentru a se asigura o 
valoare adăugată semnificativă, 
parteneriatul dintre Comisie și statele 
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membre ar trebui consolidat prin dispoziții 
privind participarea diferitelor tipuri de 
parteneri, acordându-se atenția 
corespunzătoare competențelor 
instituționale ale statelor membre. Ar 
trebui să se acorde o atenție specială 
reprezentării adecvate a femeilor și a 
grupurilor minoritare. Parteneriatul vizează 
autoritățile regionale, locale și alte 
autorități publice, precum și alte organisme 
relevante, inclusiv cele care răspund de 
protecția mediului și de promovarea 
egalității între bărbați și femei, partenerii 
economici și sociali și alte organisme 
competente. Partenerii vizați ar trebui 
implicați în elaborarea contractelor de 
parteneriat, precum și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programării.

membre ar trebui consolidat prin dispoziții 
privind participarea diferitelor tipuri de 
parteneri, acordându-se atenția 
corespunzătoare competențelor 
instituționale ale statelor membre. Ar 
trebui să se acorde o atenție specială 
reprezentării adecvate a femeilor și a 
grupurilor minoritare. Parteneriatul vizează 
autoritățile regionale, locale și alte 
autorități publice, precum și alte organisme 
relevante, inclusiv cele care răspund de 
protecția mediului și de promovarea 
egalității între bărbați și femei, partenerii 
economici și sociali la toate nivelurile de 
guvernanță și alte organisme competente. 
Partenerii vizați ar trebui implicați în 
elaborarea contractelor de parteneriat, 
precum și în pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
programării.

Or. es

Amendamentul 104
Patrice Tirolien

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 

(26) Având în vedere obiectivul referitor la 
simplificare, toate activitățile EMFF care 
se încadrează în gestiunea partajată, 
inclusiv controlul și colectarea de date, ar 
trebui să ia forma unui program 
operațional specific fiecărui stat membru
sau forma unor programe operaționale 
regionale, în conformitate cu structura 
națională a acestuia. Exercițiul de 
programare vizează perioada de la 
1 ianuarie 2014 la 31 decembrie 2020. 
Fiecare stat membru ar trebui să elaboreze 
un program operațional unic. Fiecare 
program ar trebui să stabilească o strategie 
pentru atingerea țintelor legate de 
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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.

prioritățile Uniunii pentru EMFF și o 
selecție de măsuri. Programarea ar trebui
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. fr

Amendamentul 105
Younous Omarjee

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, ar 
trebui să ia forma unui program 
operațional național sau forma unor 
programe operaționale regionale 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 ar trebui să elaboreze 
un program operațional național sau 
programe operaționale regionale. Fiecare 
program ar trebui să stabilească o strategie 
pentru atingerea țintelor legate de 
prioritățile Uniunii pentru EMFF și o 
selecție de măsuri. Programarea ar trebui
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. fr
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Justificare

Un program operațional unic nu este posibil din cauză că în mai multe țări ale Uniunii 
Europene există bazine maritime de pescuit diferite.

Amendamentul 106
Younous Omarjee

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 ar trebui să 
susțină formarea pe tot parcursul vieții, 
integrarea tinerilor, cooperarea dintre 
oamenii de știință și pescari, stimulând 
diseminarea cunoștințelor, precum și 
serviciile de consiliere care contribuie la 
îmbunătățirea performanței și a 
competitivității generale a operatorilor.

Or. fr

Justificare

EMFF ar trebui să fie în măsură să sprijine reînnoirea generațiilor, prin acordarea de sprijin 
pentru integrarea tinerilor, în scopul de a contribui la obiectivele cadrului strategic comun de 
consolidare a competitivității sectorului pescuitului și acvaculturii. În consecință, se modifică 
articolul 31 și, respectiv, se introduce articolul 31a.

Amendamentul 107
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Fiind cunoscută participarea redusă
la dialogul social a celor care practică 

(34) Fiind cunoscută nevoia tot mai mare 
de participare la dialogul social a celor 
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pescuitul costier artizanal, EMFF trebuie
să susțină organizațiile care promovează 
acest dialog în forumurile corespunzătoare.

care practică pescuitul costier artizanal, 
precum și alte tipuri de pescuit, EMFF ar 
trebui să susțină organizațiile care 
promovează acest dialog în forumurile 
corespunzătoare.

Or. fr

Justificare

Toți pescarii din Europa au nevoie de o reprezentare adecvată în cadrul dialogului social. 
Această abordare globală este esențială.

Amendamentul 108
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Fiind cunoscută participarea redusă la 
dialogul social a celor care practică 
pescuitul costier artizanal, EMFF trebuie
să susțină organizațiile care promovează 
acest dialog în forumurile corespunzătoare.

(34) Fiind cunoscută participarea redusă la 
dialogul social a celor care practică 
pescuitul costier artizanal și acvacultura 
extensivă, EMFF ar trebui să susțină 
organizațiile care promovează acest dialog 
în forumurile corespunzătoare la toate 
nivelurile, european, național, regional și 
local.

Or. es

Amendamentul 109
Patrice Tirolien

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 

(35) Având în vedere potențialul oferit de 
polivalența meseriilor și de diversificare, 
astfel cum este definită la articolul 3,
celor care practică pescuitul costier 
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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.

artizanal și rolul esențial al acestora în 
cadrul comunităților costiere, EMFF ar 
trebui să susțină diversificarea activității 
lor 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 
adecvate.

Or. fr

Justificare

Polivalența în cadrul activităților de pescuit este o posibilitate pe care Uniunea o sprijină 
prea puțin, chiar dacă prin intermediul acesteia întreprinderile își pot majora cifra de afaceri 
și pot contribui la o gestionare echilibrată a resurselor, rămânând totodată actori economici 
cu drepturi depline în sectorul pescuitului. În situații de criză, polivalența aduce 
întreprinderilor o rezistență considerabilă în caz de incertitudini legate de piață sau de 
resurse.

Amendamentul 110
Younous Omarjee

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) Având în vedere potențialul oferit de 
diversificare celor care practică pescuitul 
costier artizanal și rolul esențial al acestora 
în cadrul comunităților costiere, EMFF ar 
trebui 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 activități 
complementare pescuitului comercial, cu 
condiția ca acestea să aibă o contribuție 
financiară inferioară celei pe care o are 
desfășurarea de activități de pescuit
comercial. În mod excepțional, având în 
vedere și necesitatea de a-i sprijini pe 
operatorii care doresc să părăsească 
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sectorul pescuitului și acvaculturii, 
EMFF ar trebui să contribuie la 
reconversia profesională în afara acestor 
sectoare, prin finanțarea întreprinderilor 
nou înființate și a investițiilor pentru 
modernizarea navelor, precum și prin 
formarea relevantă necesară pentru 
dobândirea competențelor profesionale în 
domeniul în cauză.

Or. fr

Amendamentul 111
Ana Miranda

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 ar 
trebui 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) Având în vedere potențialul oferit de 
diversificare celor care practică pescuitul 
costier artizanal și rolul esențial al acestora 
în cadrul comunităților costiere, EMFF 
trebuie să susțină diversificarea în cadrul 
activităților de pescuit și auxiliare, 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 altor activități
de pescuit.

Or. es

Amendamentul 112
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 36
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 113
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Introducerea sistemelor de 
concesiuni de pescuit transferabile ar 
trebui 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. es

Amendamentul 114
Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Introducerea sistemelor de concesiuni 
de pescuit transferabile trebuie să 
sporească competitivitatea sectorului. Prin 
urmare, ar putea fi necesare noi 
oportunități profesionale în afara 
activităților de pescuit. Prin urmare, EMFF 
trebuie să susțină diversificarea și crearea 
de locuri de muncă în cadrul comunităților 
de pescuit, în special prin sprijinirea 
întreprinderilor nou înființate și 
reafectarea navelor de pescuit costier 
artizanal către alte activități maritime, 
diferite de activitățile de pescuit. Această 
ultimă operațiune pare a fi oportună, 
deoarece navele de pescuit costier 
artizanal nu sunt incluse în sistemele de 
concesiuni de pescuit transferabile.

(38) Introducerea unor sisteme de
gestionare a activităților de pescuit 
comercial ar trebui să sporească 
competitivitatea sectorului. Prin urmare, 
EMFF ar trebui să susțină diversificarea și 
crearea de locuri de muncă în cadrul 
comunităților de pescuit și, în paralel, să 
susțină întreprinderile nou înființate, 
instalarea pescarilor și transferul de 
întreprinderi.

Or. fr

Amendamentul 115
Patrice Tirolien

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 

(38) Pentru a transforma sectorul 
pescuitului într-un sector de viitor, EMFF 
ar trebui să susțină diversificarea și crearea 
de locuri de muncă în cadrul comunităților 
de pescuit, în special prin sprijinirea 
întreprinderilor nou înființate și instalarea 
tinerilor pescari.
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ultimă operațiune pare a fi oportună, 
deoarece navele de pescuit costier 
artizanal nu sunt incluse în sistemele de 
concesiuni de pescuit transferabile.

Or. fr

Amendamentul 116
Ana Miranda

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, printr-o abordare 
multianuală a modului de gestionare a 
pescuitului, care să stabilească în mod 
prioritar planuri multianuale care să 
reflecte particularitățile biologice ale 
diferitelor specii și specificitatea fiecărei 
pescării.

Or. es

Amendamentul 117
Ana Miranda

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 

(47) Acvacultura contribuie la creșterea 
economică și la crearea de locuri de muncă 
în regiunile costiere și rurale. Prin urmare, 
este esențial ca EMFF să fie accesibil 
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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.

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 cele din domeniul 
acvaculturii extensive.

Or. es

Amendamentul 118
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 119
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

activitățile din sectorul acvaculturii și-au 
demonstrat deja valoarea adăugată în ceea 
ce privește dezvoltarea afacerilor. Prin 
urmare, EMFF ar trebui să susțină 
activitățile complementare din afara 
acvaculturii, cum ar fi turismul pentru 
pescuitul cu undița sau activitățile 
educaționale, promoționale sau de mediu.

Or. fr

Amendamentul 120
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) O altă modalitate importantă prin care 
întreprinderile din sectorul acvaculturii își 
pot crește veniturile este să ofere valoare 
adăugată propriilor produse prin 
prelucrarea și comercializarea propriei 
producții, precum și prin introducerea de 
noi specii cu bune perspective de piață, 
diversificând astfel producția.

(49) O altă modalitate importantă prin care 
întreprinderile din sectorul acvaculturii își 
pot crește veniturile este să ofere valoare 
adăugată propriilor produse prin 
prelucrarea și comercializarea propriei 
producții, precum și prin introducerea de 
noi specii compatibile din punct de vedere 
biologic cu speciile existente cu bune 
perspective de piață, diversificând astfel 
producția.

Or. es

Amendamentul 121
Ana Miranda

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 

(52) În vederea promovării unei acvaculturi 
sustenabile din punctul de vedere al 
mediului, EMFF ar trebui să susțină 
activitățile din sectorul acvaculturii care 
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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.

respectă foarte mult mediul, conversia la 
managementul de mediu a întreprinderilor 
din sector, utilizarea sistemelor de audit, 
precum și conversia la acvacultura 
extensivă. Pe aceeași linie, EMFF ar 
trebui, de asemenea, să susțină acvacultura 
care furnizează servicii de mediu speciale.

Or. es

Amendamentul 122
Ana Miranda

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.

(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, 
maree negre și lipsa sau deficiențele 
igienizării integrale a apelor,
evenimentele climatice adverse, 
schimbările bruște în ceea ce privește 
calitatea apei, bolile sau infestările 
parazitare și distrugerea instalațiilor de 
producție.

Or. es

Amendamentul 123
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 56
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) În zonele pescărești, dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității trebuie să încurajeze abordările 
inovatoare pentru stimularea creșterii 
economice și crearea locurilor de muncă, în 
special prin creșterea valorii adăugate a 
produselor obținute din pescuit și prin 
diversificarea economiei locale către noi
activități economice, inclusiv către cele 
oferite de „creșterea albastră” și 
sectoarele maritime mai mari.

(56) În zonele pescărești, dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității trebuie să încurajeze abordările 
inovatoare pentru stimularea creșterii 
economice și crearea locurilor de muncă, în 
special prin creșterea valorii adăugate a 
produselor obținute din pescuit și prin 
diversificarea economiei locale, atunci 
când este necesar, către alte activități 
economice din domeniul pescuitului.

Or. es

Amendamentul 124
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) În zonele pescărești, dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității trebuie să încurajeze abordările 
inovatoare pentru stimularea creșterii 
economice și crearea locurilor de muncă, în 
special prin creșterea valorii adăugate a 
produselor obținute din pescuit și prin 
diversificarea economiei locale către noi 
activități economice, inclusiv către cele 
oferite de „creșterea albastră” și sectoarele 
maritime mai mari.

(56) În zonele pescărești și de acvacultură, 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității ar trebui să 
încurajeze abordările inovatoare pentru 
stimularea creșterii economice și crearea 
locurilor de muncă, în special prin 
creșterea valorii adăugate a produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură și
prin diversificarea economiei locale către 
noi activități economice, inclusiv către cele 
oferite de „creșterea albastră” și sectoarele 
maritime mai mari, menținând și sporind 
la nivel teritorial ocuparea forței de 
muncă și întreprinderile din sectoarele 
pescuitului și acvaculturii în vederea 
conservării unui sector primar dinamic în 
zonele de litoral.

Or. fr
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Amendamentul 125
Patrice Tirolien

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. Ar trebui 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 
valorificarea capturilor și, în special, a 
capturilor cu valoare comercială scăzută, 
EMFF ar trebui să susțină, de asemenea, 
prelucrarea acestor produse.

Or. fr

Amendamentul 126
Ana Miranda

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 

(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 
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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.

producție și comercializare trebuie să 
continue.

Or. es

Amendamentul 127
Ana Miranda

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) Având în vedere concurența din ce în 
ce mai acerbă cu care se confruntă cei care 
practică pescuitul costier artizanal și 
dependența anumitor comunități costiere 
față de pescuit, EMFF ar trebui 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.

Or. es

Amendamentul 128
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Activitățile de pescuit din regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii Europene 
întâmpină dificultăți legate, în special, de 
costurile suplimentare generate de 
comercializarea anumitor produse obținute 

(64) Activitățile de pescuit din regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii Europene 
întâmpină dificultăți legate, în special, de 
costurile suplimentare generate de 
producția, de prelucrarea și de
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din pescuit, din cauza dezavantajelor 
specifice recunoscute la articolul 349 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

comercializarea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, din cauza 
dezavantajelor specifice recunoscute la 
articolul 349 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 129
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) În vederea menținerii competitivității 
anumitor produse obținute din pescuit 
provenite din regiunile ultraperiferice ale 
Uniunii Europene în raport cu produsele 
similare din alte regiuni ale Uniunii 
Europene, Uniunea Europeană a introdus, 
în 1992, măsuri pentru compensarea 
costurilor suplimentare conexe din sectorul 
pescăriilor. Măsurile aplicate pentru 
perioada 2007-2013 sunt stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 791/2007 al 
Consiliului. Este necesar să se prevadă în 
continuare sprijin pentru compensarea 
costurilor suplimentare generate de 
comercializarea anumitor produse obținute 
din pescuit începând cu 1 ianuarie 2014.

(65) În vederea menținerii competitivității 
anumitor produse obținute din pescuit și 
din acvacultură provenite din regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii Europene în 
raport cu produsele similare din alte 
regiuni ale Uniunii Europene, Uniunea 
Europeană a introdus, în 1992, măsuri 
pentru compensarea costurilor 
suplimentare conexe din sectorul 
pescăriilor. Măsurile aplicate pentru 
perioada 2007-2013 sunt stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 791/2007 al 
Consiliului. Este necesar să se prevadă în 
continuare sprijin pentru compensarea 
costurilor suplimentare generate de 
comercializarea anumitor produse obținute 
din pescuit începând cu 1 ianuarie 2014. 
Începând cu 1 ianuarie 2014, ar trebui să 
se extindă sprijinul stabilit prin 
Regulamentul (CE) nr. 791/2007, pentru 
a compensa costurile suplimentare care 
afectează producția, prelucrarea și 
comercializarea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură destinate 
exportării către piața UE sau piața locală.

Or. fr
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Amendamentul 130
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) Având în vedere condițiile de 
comercializare diferite din regiunile 
ultraperiferice în cauză, fluctuațiile 
capturilor și ale stocurilor, precum și ținând 
cont de cererile pieței, deciziile cu privire 
la produsele obținute din pescuit eligibile 
pentru compensații, cantitățile maxime ale 
acestora și cuantumurile compensărilor în 
cadrul alocării totale acordate fiecărui stat 
membru trebuie lăsate la latitudinea 
statelor membre implicate.

(66) Având în vedere condițiile diferite de 
producție, de prelucrare și de
comercializare a produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură din regiunile 
ultraperiferice în cauză, fluctuațiile 
capturilor și ale stocurilor, precum și ținând 
cont de cererile pieței, deciziile cu privire 
la produsele sau la categoriile de produse
obținute din pescuit și din acvacultură
eligibile pentru compensații, cantitățile 
maxime ale acestora și cuantumurile 
compensărilor în cadrul alocării totale 
acordate fiecărui stat membru ar trebui
lăsate la latitudinea statelor membre 
implicate.

Or. fr

Amendamentul 131
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Statele membre trebuie să stabilească 
cuantumul compensațiilor la un nivel care 
să permită o compensare corespunzătoare a 
costurilor suplimentare generate de 
dezavantajele specifice regiunilor 
ultraperiferice și, în special, de transportul 
produselor către Europa continentală. 
Pentru a se evita supracompensarea, suma 
trebuie să fie proporțională cu costurile 
suplimentare pe care ajutoarele sunt menite 
să le compenseze și să nu depășească în 
niciun caz 100 % din costurile 

(68) Statele membre ar trebui să 
stabilească cuantumul compensațiilor la un 
nivel care să permită o compensare 
corespunzătoare a costurilor suplimentare 
generate de dezavantajele specifice
regiunilor ultraperiferice. Pentru a se evita 
supracompensarea, suma ar trebui să fie 
proporțională cu costurile suplimentare pe 
care ajutoarele sunt menite să le 
compenseze și să nu depășească în niciun 
caz 100 % din costurile transportului către 
Europa continentală și alte costuri conexe. 
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transportului către Europa continentală și 
alte costuri conexe. În acest scop, trebuie
de asemenea, luate în considerare alte 
tipuri de intervenții publice care au un 
impact asupra nivelului costurilor 
suplimentare.

În acest scop, ar trebui de asemenea, luate 
în considerare alte tipuri de intervenții 
publice care au un impact asupra nivelului 
costurilor suplimentare.

Or. fr

Justificare

Ajutoarele nu ar trebui să limiteze schimburile comerciale între regiunile ultraperiferice.

Amendamentul 132
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 68 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68a) Pentru a contribui la menținerea 
activităților de pescuit în regiunile 
ultraperiferice, EMFF ar trebui să 
sprijine înlocuirea motorului principal 
sau auxiliar al navelor de pescuit, 
construirea de noi porturi, finanțarea 
construirii și a întreținerii dispozitivelor 
ancorate de concentrare a peștilor, a 
locurilor noi de debarcare sau a halelor 
noi de licitații. Valoarea adăugată pentru 
protecția mediului va trebui să fie un 
element important în selectarea acestor 
finanțări.

Or. fr

Amendamentul 133
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 68 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(68a) Prin recunoașterea specificităților 
regiunilor ultraperiferice, menționate la 
articolul 349 din TFUE, și a sprijinului 
esențial pentru dezvoltarea economică a 
acestor regiuni și, în special, pentru 
activitățile de pescuit și de acvacultură, 
EMFF ar trebui să prevadă dispoziții 
speciale referitoare la contribuția sa la 
înlocuirea motorului navelor de pescuit, 
la construirea de noi porturi, de locuri noi 
de debarcare sau de hale de licitații, 
precum și pentru instrumentele specifice 
de gestionare colectivă a resurselor, cum 
ar fi dispozitivele colective ancorate de 
concentrare a peștilor utilizate prin 
aplicarea unui plan multianual de 
gestionare a resurselor.

Or. fr

Justificare

Acest considerent nou are scopul de a clarifica faptul că specificitățile RUP nu se exprimă 
numai prin prisma POSEI, ci și prin adaptarea altor dispoziții ale proiectului de regulament 
și chiar prin adăugarea unor măsuri specifice (cum ar fi dispozitivele de concentrare a 
peștilor).

Amendamentul 134
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 79

Textul propus de Comisie Amendamentul

(79) Interconectarea anumitor sisteme de 
informații operate de sectoarele respective 
poate necesita mobilizarea mecanismelor 
de finanțare proprii într-o manieră coerentă 
și în conformitate cu dispozițiile tratatului. 
Pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor 
marine și a regiunilor costiere sunt 
esențiale amenajarea spațiului maritim și 

(79) Interconectarea anumitor sisteme de 
informații operate de sectoarele respective 
poate necesita mobilizarea mecanismelor 
de finanțare proprii într-o manieră coerentă 
și în conformitate cu dispozițiile tratatului. 
Pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor 
marine și a regiunilor costiere sunt 
esențiale amenajarea spațiului maritim și 



AM\914639RO.doc 29/94 PE494.851v02-00

RO

gestionarea integrată a zonelor costiere, 
ambele contribuind la îndeplinirea 
obiectivelor legate de gestionarea bazată pe 
ecosisteme și la dezvoltarea legăturilor 
dintre uscat și mare. De asemenea, aceste 
unelte sunt importante pentru gestionarea 
diverselor utilizări ale coastelor, mărilor și 
oceanelor noastre, pentru a permite 
dezvoltarea economică durabilă a acestora 
și pentru a stimula investițiile 
transfrontaliere, iar prin punerea în aplicare 
a directivei-cadru „Strategia pentru mediul 
marin” vor fi definite mai exact limitele 
sustenabilității activităților umane care au 
un impact asupra mediului marin. În plus, 
trebuie îmbunătățite cunoștințele despre 
lumea marină și trebuie stimulată inovarea 
prin facilitarea colectării, partajarea 
gratuită, reutilizarea și diseminarea datelor 
referitoare la starea oceanelor și mărilor.

gestionarea integrată a zonelor costiere, 
ambele contribuind la îndeplinirea 
obiectivelor legate de gestionarea bazată pe 
ecosisteme și la dezvoltarea legăturilor 
dintre uscat și mare. De asemenea, aceste 
unelte sunt importante pentru gestionarea 
diverselor utilizări ale coastelor, mărilor și 
oceanelor noastre, pentru a permite 
dezvoltarea economică durabilă a acestora 
și pentru a stimula investițiile 
transfrontaliere, iar prin punerea în aplicare 
a directivei-cadru „Strategia pentru mediul 
marin” vor fi definite mai exact limitele 
sustenabilității activităților umane care au 
un impact asupra mediului marin. În plus, 
ar trebui îmbunătățite cunoștințele despre 
lumea marină și ar trebui stimulată 
inovarea prin facilitarea colectării, 
partajarea gratuită, reutilizarea și 
diseminarea datelor referitoare la starea 
oceanelor și mărilor și la starea 
pescăriilor, punându-le la dispoziția 
utilizatorilor finali și a publicului larg.

Or. es

Amendamentul 135
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

(80) De asemenea, EMFF trebuie să 
sprijine creșterea economică durabilă, 
ocuparea forței de muncă, inovarea și 
competitivitatea în cadrul sectoarelor 
maritime și în regiunile costiere. Este 
deosebit de important să se identifice atât 
obstacolele legate de reglementare și 
deficiențele în materie de competență care 
împiedică creșterea în sectoarele maritime 
emergente și viitoare, cât și operațiunile 
menite să încurajeze investițiile în inovarea 
tehnologică necesară pentru a spori 

(80) De asemenea, EMFF trebuie să 
sprijine creșterea economică durabilă, 
ocuparea forței de muncă, inovarea și 
competitivitatea în cadrul sectoarelor 
maritime și în regiunile costiere. Este 
deosebit de important să se identifice atât 
obstacolele legate de reglementare și 
deficiențele în materie de competență care 
împiedică creșterea în sectoarele maritime 
emergente și viitoare, cât și operațiunile 
menite să încurajeze investițiile în inovarea 
tehnologică necesară pentru a spori 
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potențialul de afaceri al aplicațiilor marine 
și maritime.

potențialul de afaceri al aplicațiilor marine 
și maritime. În ceea ce privește ariile 
speciale de conservare în sensul 
articolului 6 din Directiva 92/43/CEE, al 
articolului 4 din Directiva 2009/147/CE și 
al articolului 13 alineatul (4) din 
Directiva 2008/56/CE, activitățile de 
pescuit și acvacultură ale statelor membre 
trebuie să se desfășoare în așa fel încât să 
se atenueze impactul acestor activități în 
respectivele arii speciale de conservare. În 
aceste arii protejate ar trebui să se 
interzică demararea unor proiecte 
industriale de acvacultură intensivă care 
ar putea afecta conservarea și protejarea 
respectivelor arii protejate.

Or. es

Amendamentul 136
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84) Prin intermediul asistenței tehnice, 
EMFF trebuie să ofere sprijin 
administrativ, tehnic și pentru pregătire, 
precum și sprijin pentru măsurile de 
informare, participare la rețele, evaluări, 
audituri, studii și schimburi de experiență, 
cu scopul de a facilita punerea în aplicare a 
programului operațional și de a promova 
abordările și practicile inovatoare necesare 
pentru o punere în aplicare simplă și 
transparentă. De asemenea, asistența 
tehnică trebuie să includă înființarea unei 
rețele europene a grupurilor locale de 
acțiune în domeniul pescuitului, care să 
vizeze consolidarea capacităților, 
diseminarea informațiilor, schimburile de 
experiență și susținerea cooperării între 
parteneriatele locale.

(84) Prin intermediul asistenței tehnice, 
EMFF ar trebui să ofere sprijin 
administrativ, tehnic și pentru pregătire, 
precum și sprijin pentru măsurile de 
informare, participare la rețele, evaluări, 
audituri, studii și schimburi de experiență, 
cu scopul de a facilita punerea în aplicare a 
programului operațional și de a promova 
abordările și practicile inovatoare necesare 
pentru o punere în aplicare simplă și 
transparentă, dar și favorabilă operatorilor 
și organizațiilor de pescari. De asemenea, 
asistența tehnică ar trebui să includă 
înființarea unei rețele europene a grupurilor 
locale de acțiune în domeniul pescuitului, 
care să vizeze consolidarea capacităților, 
diseminarea informațiilor, schimburile de 
experiență și susținerea cooperării între 
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parteneriatele locale.

Or. fr

Amendamentul 137
Younous Omarjee

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 
prefinanțare de 4 % din contribuția EMFF 
ar contribui la accelerarea punerii în 
aplicare a programului operațional.

(93) Normele și procedurile care 
reglementează angajamentele și plățile ar 
trebui simplificate, astfel încât să se 
asigure un flux de trezorerie regulat. O 
prefinanțare de 7 % din contribuția EMFF 
ar contribui la accelerarea punerii în 
aplicare a programului operațional.

Or. fr

Amendamentul 138
Patrice Tirolien

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

Or. fr
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Amendamentul 139
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 99

Textul propus de Comisie Amendamentul

(99) Responsabilitatea pentru 
monitorizarea programului trebuie
împărțită între autoritatea de gestionare și 
un comitet de monitorizare înființat în 
acest scop. În acest scop, trebuie
specificate responsabilitățile respective. 
Monitorizarea programului trebuie să 
implice redactarea unui raport anual de 
punere în aplicare care trebuie înaintat 
Comisiei.

(99) Responsabilitatea pentru 
monitorizarea programelor ar trebui să fie 
împărțită între autoritatea de gestionare și 
un comitet de monitorizare înființat în 
acest scop. În acest scop, ar trebui
specificate responsabilitățile respective. 
Monitorizarea programelor ar trebui să 
implice redactarea unui raport anual de 
punere în aplicare care trebuie înaintat 
Comisiei.

Or. fr

Amendamentul 140
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 100

Textul propus de Comisie Amendamentul

(100) În vederea consolidării accesibilității 
și transparenței informațiilor privind 
oportunitățile de finanțare și beneficiarii 
proiectelor, în fiecare stat membru trebuie
să fie disponibil un site sau portal internet 
unic conținând informații privind 
programele operaționale, inclusiv listele de 
operațiuni sprijinite în cadrul fiecărui 
program operațional. Aceste informații 
trebuie să ofere publicului larg și mai ales 
contribuabililor europeni o imagine 
rezonabilă, tangibilă și concretă privind 
modul în care este cheltuită finanțarea din 
partea Uniunii în cadrul EMFF. Pe lângă 
acest obiectiv, publicarea datelor relevante 

(100) În vederea consolidării accesibilității 
și transparenței informațiilor privind 
oportunitățile de finanțare și beneficiarii 
proiectelor, în fiecare stat membru ar 
trebui să fie disponibil un site sau portal 
internet unic conținând informații privind 
programele operaționale naționale sau 
regionale, inclusiv listele de operațiuni 
sprijinite în cadrul fiecărui program 
operațional. Aceste informații ar trebui să 
ofere publicului larg și mai ales 
contribuabililor europeni o imagine 
rezonabilă, tangibilă și concretă privind 
modul în care este cheltuită finanțarea din 
partea Uniunii în cadrul EMFF. Pe lângă 
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trebuie să servească și scopului de a 
informa publicul în legătură cu 
posibilitatea solicitării de finanțare din 
partea Uniunii. Totuși, în vederea 
respectării pe deplin a dreptului 
fundamental la protecția datelor și în 
conformitate cu hotărârea Curții în cauzele 
conexate Schecke, publicarea numelor 
persoanelor fizice nu trebuie să fie 
obligatorie.

acest obiectiv, publicarea datelor relevante 
ar trebui să servească și scopului de a 
informa publicul în legătură cu 
posibilitatea solicitării de finanțare din 
partea Uniunii. Totuși, în vederea 
respectării pe deplin a dreptului 
fundamental la protecția datelor și în 
conformitate cu hotărârea Curții în cauzele 
conexate Schecke, publicarea numelor 
persoanelor fizice nu ar trebui să fie
obligatorie.

Or. fr

Amendamentul 141
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 100

Textul propus de Comisie Amendamentul

(100) În vederea consolidării accesibilității 
și transparenței informațiilor privind 
oportunitățile de finanțare și beneficiarii 
proiectelor, în fiecare stat membru trebuie
să fie disponibil un site sau portal internet 
unic conținând informații privind 
programele operaționale, inclusiv listele de 
operațiuni sprijinite în cadrul fiecărui 
program operațional. Aceste informații 
trebuie să ofere publicului larg și mai ales 
contribuabililor europeni o imagine 
rezonabilă, tangibilă și concretă privind 
modul în care este cheltuită finanțarea din 
partea Uniunii în cadrul EMFF. Pe lângă 
acest obiectiv, publicarea datelor relevante 
trebuie să servească și scopului de a 
informa publicul în legătură cu 
posibilitatea solicitării de finanțare din 
partea Uniunii. Totuși, în vederea 
respectării pe deplin a dreptului 
fundamental la protecția datelor și în 
conformitate cu hotărârea Curții în cauzele 
conexate Schecke, publicarea numelor 
persoanelor fizice nu trebuie să fie 

(100) În vederea consolidării accesibilității 
și transparenței informațiilor privind 
oportunitățile de finanțare și beneficiarii 
proiectelor, în fiecare stat membru ar 
trebui să fie disponibil un site sau portal 
internet unic conținând informații privind 
programele operaționale naționale sau 
regionale, inclusiv listele de operațiuni 
sprijinite în cadrul fiecărui program 
operațional. Aceste informații ar trebui să 
ofere publicului larg și mai ales 
contribuabililor europeni o imagine 
rezonabilă, tangibilă și concretă privind 
modul în care este cheltuită finanțarea din 
partea Uniunii în cadrul EMFF. Pe lângă 
acest obiectiv, publicarea datelor relevante 
ar trebui să servească și scopului de a 
informa publicul în legătură cu 
posibilitatea solicitării de finanțare din 
partea Uniunii. Totuși, în vederea 
respectării pe deplin a dreptului 
fundamental la protecția datelor și în 
conformitate cu hotărârea Curții în cauzele 
conexate Schecke, publicarea numelor 
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obligatorie. persoanelor fizice nu ar trebui să fie 
obligatorie.

Or. fr

Amendamentul 142
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 143
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „zonă pescărească” înseamnă o zonă cu 
un țărm marin sau lacustru ori incluzând 
iazuri sau un estuar, cu un nivel 
semnificativ de ocupare a forței de muncă 
în sectorul pescăresc sau al acvaculturii și 
desemnată ca atare de statul membru în 
cauză;

5. „zonă pescărească și de acvacultură” 
înseamnă o zonă cu un țărm marin sau 
lacustru ori incluzând iazuri sau un estuar, 
cu un nivel semnificativ de ocupare a forței 
de muncă în sectorul pescăresc sau al 
acvaculturii și desemnată ca atare de statul 
membru în cauză;

Or. fr

Amendamentul 144
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „pescar” înseamnă orice persoană care 
practică pescuitul profesional, astfel cum 
este recunoscut de statul membru în cauză, 
la bordul unei nave de pescuit operaționale, 
sau care desfășoară activitatea de capturare 
profesională a organismelor marine, astfel
cum este recunoscută de către statul 
membru, fără navă;

6. „pescar” înseamnă orice persoană care 
practică pescuitul profesional, astfel cum 
este recunoscut de statul membru în cauză, 
la bordul unei nave de pescuit operaționale, 
sau care desfășoară activitatea de creștere 
sau de capturare profesională a 
organismelor marine, astfel cum este 
recunoscută de către statul membru, fără 
navă;

Or. es

Amendamentul 145
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. „proiecte colective” înseamnă 
proiecte de interes comun puse în aplicare 
în mod colectiv de către operatori sau de 
către organizațiile care acționează în 
numele producătorilor, sau de către alte 
organizații recunoscute de statul membru 
și care urmăresc în special:
(a) să contribuie în mod durabil la o mai 
bună gestionare sau conservare a 
resurselor;
(b) să promoveze metode sau unelte de 
pescuit selective și reducerea capturilor 
accesorii;
(c) să îndepărteze uneltele de pescuit 
pierdute de pe fundul mării pentru a 
combate pescuitul fantomă;
(d) să îmbunătățească condițiile de muncă 
și siguranța;
(e) să contribuie la transparența piețelor 
de produse pescărești și de acvacultură, 
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inclusiv în cadrul trasabilității;
(f) să îmbunătățească siguranța și 
calitatea alimentelor;
(g) să dezvolte, să restructureze sau să 
îmbunătățească siturile de acvacultură;
(h) să efectueze investiții în echipamentele 
și infrastructura de producție, de 
prelucrare sau de comercializare, inclusiv 
pentru tratarea deșeurilor;
(i) să perfecționeze calificările 
profesionale sau elaborarea de noi metode 
și instrumente de formare;
(j) să promoveze parteneriatul între 
oamenii de știință și operatorii din 
sectorul pescuitului;
(k) să dezvolte relaționarea și schimbul de 
experiență și de bune practici între 
organizațiile care promovează egalitatea 
de șanse între bărbați și femei și alte părți 
interesate;
(l) să îmbunătățească gestionarea și 
controlul condițiilor de acces la zonele de 
pescuit, în special prin întocmirea de 
planuri locale de gestionare aprobate de 
autoritățile naționale competente;
(m) să consolideze comunicarea internă și 
externă a organizațiilor de pescari și de 
fermieri în domeniul acvaculturii și a 
organizațiilor de producători.

Or. fr

Amendamentul 146
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16b. „organizație de pescari sau de 
fermieri în domeniul acvaculturii” 
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înseamnă o organizație profesională 
recunoscută de statul membru care 
reprezintă interesele sectorului 
pescuitului și care are drept misiune 
gestionarea accesului la resurse și la 
activități de pescuit comercial și de 
acvacultură, cu excepția organizațiilor de 
producători definite în Regulamentul 
(UE) nr. ... privind organizarea comună a 
piețelor în sectorul produselor obținute 
din pescuit și din acvacultură.

Or. fr

Amendamentul 147
Ana Miranda

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. „pescuit costier artizanal” înseamnă 
activitatea de capturare de organisme 
acvatice vii în mediul lor natural sau 
folosirea intenționată de mijloace care să 
permită strângerea sau capturarea, pe 
coastă sau în zonele de pescuit din 
apropiere continentale sau maritime, 
desfășurată de nave de pescuit cu o 
lungime de maximum 15 metri, gestionate 
în mod autonom sau de societăți familiale, 
care utilizează unelte de pescuit selective 
și/sau care nu petrec mai mult de 36 de 
ore pe mare;

Or. es

Amendamentul 148
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 19 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. „proiecte colective” înseamnă acțiuni 
de interes comun în cadrul cărora se iau 
măsuri mai extinse decât cele luate în 
mod normal de întreprinderile private și 
în cadrul cărora organizațiile de pescari, 
organizațiile de producători și asociațiile 
de organizații de producători și alte 
structuri care reprezintă una sau mai 
multe părți ale sectorului pescuitului și 
acvaculturii, statul, entitățile publice, 
organismele de cercetare pot beneficia, 
prin urmare, de ajutoare.

Or. fr

Amendamentul 149
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. „acvacultură” înseamnă creșterea 
sau cultivarea organismelor acvatice cu 
ajutorul unor tehnici destinate creșterii 
producției de astfel de organisme peste 
capacitatea naturală a mediului, făcându-
se diferența între acvacultura extensivă și 
acvacultura intensivă.

Or. es

Amendamentul 150
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 19 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

19b. „sisteme de gestionare a activităților 
de pescuit comercial” înseamnă 
mecanisme colective de acordare a 
autorizațiilor de pescuit comercial sau de 
gestionare a efortului de pescuit, 
dezvoltate la nivel național, regional, local 
sau la nivelul bazinelor maritime pentru 
specii sub cotă sau peste cotă în zona de 
12 000 de mile marine sau în afara 
acesteia. Aceste sisteme sunt puse în 
aplicare de către autoritățile publice sau 
de către organizațiile de pescari.

Or. fr

Amendamentul 151
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 152
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) diversificarea activităților pescărești 
spre alte sectoare ale economiei maritime 
și creșterea economiei maritime, inclusiv 
atenuarea schimbărilor climatice.

(b) diversificarea activităților pescărești în 
sectoarele economiei maritime și creșterea 
economiei maritime, inclusiv atenuarea 
schimbărilor climatice.
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Or. es

Amendamentul 153
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) susținerea pescarilor care se 
confruntă cu încetarea temporară a 
activității și cu pierderi conjuncturale 
legate de dificultăți aleatorii.

Or. fr

Justificare

EMFF ar trebui să contribuie la indemnizațiile acordate pentru încetarea temporară a 
activității și pentru pierderile suportate de pescari în caz de evenimente exterioare 
excepționale.

Amendamentul 154
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) reînnoirea și modernizarea flotei de 
pescuit;

Or. fr

Justificare

Flota europeană este în curs de îmbătrânire (jumătate dintre nave au peste 25 de ani). 
Această îmbătrânire pune probleme importante în ceea ce privește siguranța la bord și 
respectarea mediului marin. Prin urmare, EMFF ar trebui să susțină reînnoirea flotei în 
anumite condiții stricte, finanțând înlocuirea navelor vechi cu nave moderne. Aceste investiții 
nu trebuie în niciun caz să sporească capacitatea navelor.
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Amendamentul 155
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 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 sau de lucru, stimulând 
promovarea ocupării demne a forței de 
muncă, astfel încât să se respecte cu 
rigurozitate normele de muncă la nivel 
european și internațional, o protecție 
socială adecvată și dialogul social;

Or. es

Amendamentul 156
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 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 competitivității și a viabilității 
întreprinderilor din sectorul acvaculturii 
extensive, în special ale IMM-urilor;

Or. es

Amendamentul 157
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 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 
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mediului marin;

Or. en

Amendamentul 158
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reducerea impactului pescăriilor asupra 
mediului marin;

(a) reducerea impactului pescăriilor asupra 
mediului marin, favorizând folosirea celor 
mai sustenabile unelte de pescuit;

Or. es

Amendamentul 159
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Atingerea unei stări ecologice bune, 
conform definiției furnizate de Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin.

Or. en

Amendamentul 160
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizarea de cunoștințe științifice și (a) având în vedere lipsa indicatorilor 
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colectarea de date; științifici cu privire la starea pescăriilor, 
de natură economică și socială, este 
necesară definirea și stimularea furnizării 
de cunoștințe științifice și a colectării de 
date și indicatori în domeniile mediului, 
economic și social;

Or. es

Amendamentul 161
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea 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) Ajutorul pentru investiții este limitat 
la: 

(a) microîntreprinderi, întreprinderi mici 
și mijlocii;
(b) întreprinderile care nu sunt incluse la 
litera (a), cu mai puțin de 750 de angajați 
sau cu o cifră de afaceri mai mică de 
200 de milioane EUR.
Statele membre se asigură că se acordă 
prioritate microîntreprinderilor sau 
întreprinderilor mici.
Cererile înaintate de către următorii 
operatori nu sunt admisibile pentru 
obținerea de sprijin din EMFF pentru o 
perioadă de timp determinată:

Or. es

Amendamentul 162
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – 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) importul de nave de pescuit;

Or. fr

Amendamentul 163
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – 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

Amendamentul 164
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în afara regiunilor ultraperiferice, 
construirea de nave noi de pescuit;

Or. fr

Amendamentul 165
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) încetarea temporară a activităților de 
pescuit;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 166
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pescuitul experimental; eliminat

Or. fr

Amendamentul 167
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prin derogare, dispozitivul ancorat de 
concentrare a peștilor ar putea face 
obiectul finanțării în cadrul EMFF în 
regiunile ultraperiferice.

Or. fr

Justificare

Pentru a menține modelul tradițional al pescuitului costier artizanal, permițând în același 
timp exploatarea resurselor pelagice, în regiunile ultraperiferice ar trebui să se finanțeze 
dispozitivele ancorate de concentrare a peștilor.
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Amendamentul 168
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Suma de 4 535 000 000 EUR din 
resursele menționate la alineatul (1) se 
alocă dezvoltării durabile a pescăriilor, a 
acvaculturii și a zonelor pescărești în 
temeiul titlului V capitolele I, II și III.

(2) Suma maximă totală de
4 170 000 000 EUR din resursele 
menționate la alineatul (1) se alocă 
dezvoltării durabile a pescăriilor, a 
acvaculturii și a zonelor pescărești în 
temeiul titlului V capitolele I, II și III.

Or. en

Amendamentul 169
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Suma de 477 000 000 EUR din 
resursele menționate la alineatul (1) se 
alocă măsurilor de control și de executare 
menționate la articolul 78.

(3) Suma minimă totală de 
600 000 000 EUR din resursele menționate 
la alineatul (1) se alocă măsurilor de 
control și de executare menționate la 
articolul 78.

Or. en

Amendamentul 170
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Suma de 358 000 000 EUR din 
resursele menționate la alineatul (1) se 
alocă măsurilor privind colectarea de date 

(4) Suma minimă totală de 
600 000 000 EUR din resursele menționate 
la alineatul (1) se alocă măsurilor privind 
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menționate la articolul 79. colectarea de date menționate la 
articolul 79.

Or. en

Amendamentul 171
Ana Miranda

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 
artizanal și a acvaculturii extensive în 
cadrul flotei de pescuit;

Or. es

Amendamentul 172
Younous Omarjee

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 național sau 
programe operaționale regionale, care să 
includă diferitele programe operaționale 
subnaționale, pentru a pune în aplicare 
prioritățile Uniunii care urmează a fi 
cofinanțate de EMFF.

Or. fr

Amendamentul 173
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1
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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 național sau 
programe operaționale regionale, care să 
includă diferitele programe operaționale 
subnaționale, pentru a pune în aplicare 
prioritățile Uniunii care urmează a fi 
cofinanțate de EMFF.

Or. fr

Amendamentul 174
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principii orientative pentru programul 
operațional

Principii orientative pentru programele 
operaționale

Or. fr

Amendamentul 175
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În procesul de elaborare a programului 
operațional, statul membru ia în 
considerare următoarele principii 
orientative:

În procesul de elaborare a programului 
operațional național sau a programelor 
operaționale regionale, statul membru ia 
în considerare următoarele principii 
orientative:

Or. fr
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Amendamentul 176
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În procesul de elaborare a programului 
operațional, statul membru ia în 
considerare următoarele principii 
orientative:

În procesul de elaborare a programului 
operațional național sau a programelor 
operaționale regionale, statul membru ia 
în considerare următoarele principii 
orientative:

Or. fr

Amendamentul 177
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) după caz, coerența cu 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 
privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică].

Or. fr

Amendamentul 178
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera db (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) după caz, coerența măsurilor 
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 
privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică] și 
atingerea unei stări ecologice bune până 
în anul 2020, astfel cum este definită în 
Directiva-cadru privind strategia marină.

Or. en

Amendamentul 179
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conținutul programului operațional Conținutul programelor operaționale

Or. fr

Amendamentul 180
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conținutul programului operațional Conținutul programelor operaționale

Or. fr
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Amendamentul 181
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă elementele menționate la 
articolul 24 din [Regulamentul (UE) nr. 
[...] de stabilire a unor dispoziții comune], 
programul operațional include:

Pe lângă elementele menționate la 
articolul 24 din [Regulamentul (UE) 
nr. [...] de stabilire a unor dispoziții 
comune], programele operaționale includ:

Or. fr

Amendamentul 182
Ana Miranda

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, în 
special în ceea ce privește impactul posibil 
al acvaculturii intensive, a creării de zone 
de refacere a stocurilor de pește, a atenuării 
schimbărilor climatice și adaptării la 
acestea;

Or. es

Amendamentul 183
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) criteriile care condiționează 
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dezvoltarea durabilă în cazul în care s-a 
optat pentru stabilirea unui set de criterii 
de durabilitate care depășesc 
reglementarea în vigoare și care conduc, 
după validarea de către Comisie, la 
reducerea ajutorului (anexa I);

Or. fr

Amendamentul 184
Ana Miranda

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 economice a 
acvaculturii extensive și intensive, precum 
și a impactului social și economic al 
acesteia și a industriilor de prelucrare,

Or. es

Amendamentul 185
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul operațional include
metodele de calculare a costurilor 
simplificate, a costurilor suplimentare sau a 
veniturilor neîncasate în conformitate cu 
articolul 103 sau metoda de calculare a 
compensațiilor în conformitate cu criteriile 
relevante identificate pentru fiecare dintre 
activitățile prevăzute la articolul 38 
alineatul (1).

(2) Programele operaționale includ
metodele de calculare a costurilor 
simplificate, a costurilor suplimentare sau a 
veniturilor neîncasate în conformitate cu 
articolul 103 sau metoda de calculare a 
compensațiilor în conformitate cu criteriile 
relevante identificate pentru fiecare dintre 
activitățile prevăzute la articolul 38 
alineatul (1).

Or. fr
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Amendamentul 186
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul operațional include
metodele de calculare a costurilor 
simplificate, a costurilor suplimentare sau a 
veniturilor neîncasate în conformitate cu 
articolul 103 sau metoda de calculare a 
compensațiilor în conformitate cu criteriile 
relevante identificate pentru fiecare dintre 
activitățile prevăzute la articolul 38 
alineatul (1).

(2) Programele operaționale includ
metodele de calculare a costurilor 
simplificate, a costurilor suplimentare sau a 
veniturilor neîncasate în conformitate cu 
articolul 103 sau metoda de calculare a 
compensațiilor în conformitate cu criteriile 
relevante identificate pentru fiecare dintre 
activitățile prevăzute la articolul 38 
alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 187
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 188
Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 189
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea programului operațional Aprobarea programelor operaționale

Or. fr

Amendamentul 190
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia aprobă programul operațional
printr-un act de punere în aplicare.

(2) Comisia aprobă programele 
operaționale printr-un act de punere în 
aplicare.

Or. fr
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Amendamentul 191
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificarea programului operațional Modificarea programelor operaționale

Or. fr

Amendamentul 192
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia aprobă modificarea unui 
program operațional prin acte de punere în 
aplicare.

(1) Comisia aprobă modificarea 
programelor operaționale prin acte de 
punere în aplicare.

Or. fr

Amendamentul 193
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând cont de noile priorități stabilite în 
decizia menționată la al doilea paragraf din 
prezentul alineat, statele membre transmit 
Comisiei modificarea programului 
operațional până la data de 31 octombrie a 
anului care precedă anul de punere în 
aplicare în cauză.

Ținând cont de noile priorități stabilite în 
decizia menționată la al doilea paragraf din 
prezentul alineat, statele membre transmit 
Comisiei modificarea programelor 
operaționale până la data de 31 octombrie 
a anului care precedă anul de punere în 
aplicare în cauză.
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Or. fr

Amendamentul 194
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Planul de acțiune pentru pescuitul 

artizanal și costier
(1) Statele membre anexează la 
programul lor operațional un plan de 
acțiune pentru pescuitul artizanal și 
costier. Respectând obiectivele prezentului 
regulament și ale [Regulamentul PCP], 
acest plan de acțiune conține o strategie 
pentru dezvoltarea, competitivitatea și 
sustenabilitatea pescuitului artizanal și 
costier.
(2) Comisia aprobă planul de acțiune 
vizat la alineatul (1) odată cu programul 
operațional, în conformitate cu 
articolul 21.

Or. fr

Justificare

Pescuitul artizanal și costier joacă un rol fundamental pentru vitalitatea zonelor de coastă. 
Prin urmare, EMFF trebuie să susțină dezvoltarea, competitivitatea și sustenabilitatea 
acestui tip de pescuit. Prezentul amendament propune ca fiecare stat membru să anexeze la 
programul său operațional un plan de acțiune care expune măsurile puse în aplicare în acest 
sens.

Amendamentul 195
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1
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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 PCP].

Or. en

Amendamentul 196
Younous Omarjee

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 pescuitului, EMFF poate sprijini 
proiecte care vizează:

– dezvoltarea sau introducerea pe piață a 
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;

– promovarea diseminării și a utilizării 
economice și comerciale a rezultatelor 
cercetării și inovării.

Or. fr
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Justificare

EMFF trebuie să aibă posibilitatea de a include obiectivele Strategiei Europa 2020 și, în 
special, de a îmbunătăți condițiile pentru inovare și pentru cercetare și dezvoltare 
tehnologică.

Amendamentul 197
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) integrarea profesională a tinerilor, 
acordându-le sprijin pentru inițierea de 
activități de pescuit costier artizanal și 
pentru reînnoirea generațiilor, în special 
prin dispozitive de transferare a 
întreprinderilor;

Or. fr

Amendamentul 198
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Promovarea integrării tinerilor

(1) Pentru a asigura reînnoirea 
generațiilor de profesioniști, pentru a 
asigura conservarea și transmiterea 
cunoștințelor tehnice și empirice legate de 
desfășurarea de activități de pescuit și 
pentru a încuraja crearea și menținerea 
locurilor de muncă în sectorul
pescuitului, EMFF poate contribui la 
primele individuale acordate pescarilor cu 
vârsta maximă de 40 de ani.
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(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) se 
acordă noilor producători care își încep 
activitatea în domeniul pescuitului, cu 
condiția ca aceștia:
(a) să dețină competențele și calificările 
profesionale corespunzătoare;
(b) să înființeze pentru prima dată o 
microîntreprindere sau o întreprindere 
mică în calitate de directori ai 
întreprinderii respective;
(c) să prezinte un plan de afaceri pentru 
dezvoltarea propriilor activități în 
domeniul pescuitului;
(d) să dețină posibilitățile de pescuit 
necesare pentru activitatea lor.
(3) Pentru a dobândi competențele 
profesionale corespunzătoare, pescarii 
care își încep activitatea pot beneficia de 
sprijin în temeiul articolului 31 
alineatul (1) litera (a).

Or. fr

Amendamentul 199
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Promovarea incluziunii sociale

(1) În vederea încurajării 
antreprenoriatului în domeniul 
pescuitului, EMFF poate sprijini 
înființarea de noi întreprinderi în 
domeniul pescuitului. Pentru a asigura 
reînnoirea generațiilor de profesioniști, 
pentru a asigura conservarea și 
transmiterea cunoștințelor tehnice și 
empirice legate de desfășurarea de 
activități de pescuit și pentru a încuraja 
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crearea și menținerea locurilor de muncă 
în sectorul pescuitului, EMFF prevede:
(a) prime individuale acordate pescarilor 
cu vârsta maximă de 40 de ani care pot 
demonstra că au lucrat cel puțin cinci ani 
ca pescari sau au o formare profesională 
echivalentă și care dobândesc pentru 
prima dată proprietatea totală sau parțială 
a unei nave de pescuit care are o lungime 
mai mică de 12 metri, este echipată pentru 
pescuit maritim și are o vârstă cuprinsă 
între 5 și 30 de ani. Prima nu depășește 
15 % din costul de achiziție al proprietății 
și nici valoarea de 50 000 EUR;
(b) un sprijin tehnic, juridic și financiar 
pentru crearea sau reluarea unei 
întreprinderi pentru proiectele de 
proiectare și de construcție de nave. 
Pentru a dobândi competențele 
profesionale corespunzătoare, pescarii 
care își încep activitatea în domeniul 
pescuitului pot beneficia de sprijin în 
temeiul articolului 29;
(c) contracte de tutelă încheiate între un 
profesionist care se retrage din domeniu 
și un tânăr profesionist care dorește să 
preia întreprinderea. Tutela se referă la 
transmiterea de cunoștințe și instrumente 
pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 
5 ani.
(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) se 
acordă noilor pescari, cu condiția ca 
aceștia:
(a) să dețină competențele și calificările 
profesionale corespunzătoare;
(b) să înființeze pentru prima dată o 
microîntreprindere sau o întreprindere 
mică în calitate de directori ai 
întreprinderii respective;
(c) să prezinte un plan de afaceri pentru 
dezvoltarea propriilor activități în 
domeniul pescuitului;
(d) să dețină autorizațiile de pescuit 
necesare pentru activitatea lor.
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(3) Ajutorul prevăzut la alineatul (1) 
litera (c) nu poate fi acordat în cadrul 
unei filiații directe.

Or. fr

Amendamentul 200
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – partea 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, EMFF poate sprijini înființarea de 
întreprinderi în sectorul pescuitului și 
dezvoltarea de activități complementare 
legate de pescuit.

Or. fr

Justificare

EMFF are drept obiectiv susținerea sectorului pescuitului din punct de vedere structural, 
pentru a consolida competitivitatea și sustenabilitatea acestuia. Susținerea diversificării 
activităților de pescuit în alte sectoare est contradictorie cu acest obiectiv. În schimb, ar 
trebui încurajată crearea de întreprinderi în sectorul pescuitului, oferind posibilitatea 
dezvoltării de activități complementare legate de pescuit.

Amendamentul 201
Ana Miranda

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. es
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Amendamentul 202
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) EMFF poate contribui la primele 
individuale acordate pescarilor cu vârsta
de maximum 40 de ani, care au lucrat cel 
puțin cinci ani ca pescari sau au urmat o 
formare profesională echivalentă și care 
dobândesc pentru prima dată proprietatea 
totală sau parțială a unei nave de pescuit 
artizanal sau costier.

Or. fr

Justificare

Pentru a contribui la viabilitatea activităților de pescuit, EMFF ar trebui să sprijine accesul 
tinerilor pescari la proprietatea unei nave, după cum este posibil în temeiul FEP actual.

Amendamentul 203
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
Investiții pentru reînnoirea flotei

(1) EMFF poate contribui la investiții în 
alte nave de pescuit, noi sau de ocazie, în 
corelație cu demontarea navelor învechite 
sau cu reafectarea acestora pentru alte 
activități decât pescuitul.
(2) Sprijinul se acordă proprietarilor de 
nave de pescuit.
(3) Sprijinul trebuie să garanteze un nivel 
superior de siguranță la bord, de eficiență 
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energetică și de selectivitate a uneltelor de 
pescuit. Sprijinul nu trebuie să aibă drept 
consecință o creștere a capacității de 
pescuit.
(4) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 150, pentru a stabili criteriile 
privind vechimea navelor vizate la 
alineatul (1).

Or. fr

Justificare

Flota europeană este în curs de îmbătrânire (jumătate dintre nave au peste 25 de ani). 
Această îmbătrânire pune probleme importante în ceea ce privește siguranța la bord și 
respectarea mediului marin. Prin urmare, EMFF ar trebui să susțină reînnoirea flotei în 
anumite condiții stricte, finanțând înlocuirea navelor vechi cu nave moderne. Aceste investiții 
nu trebuie, în niciun caz, să sporească capacitatea de pescuit.

Amendamentul 204
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34 eliminat
Sprijin pentru sistemele de concesiuni de 
pescuit transferabile prevăzute de PCP
(1) În vederea instituirii sau modificării 
sistemelor de concesiuni de pescuit 
transferabile prevăzute la articolul 27 din 
[Regulamentul privind PCP], EMFF 
poate sprijini:
(a) proiectarea și dezvoltarea mijloacelor 
tehnice și administrative necesare pentru 
crearea sau funcționarea sistemului de 
concesiuni de pescuit transferabile;
(b) participarea părților interesate la 
proiectarea și dezvoltarea sistemelor de 
concesiuni de pescuit transferabile;
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(c) monitorizarea și evaluarea sistemelor 
de concesiuni de pescuit transferabile;
(d) gestionarea sistemelor de concesiuni 
de pescuit transferabile.
(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
literele (a), (b) și (c) se acordă numai 
autorităților publice. Sprijinul prevăzut la 
alineatul (1) litera (d) din prezentul 
articol se acordă autorităților publice, 
persoanelor juridice sau fizice sau 
organizațiilor de producători recunoscute 
implicate în gestionarea colectivă a 
concesiunilor de pescuit transferabile 
grupate, în conformitate cu articolul 28 
alineatul (4) din Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului.

Or. fr

Justificare

Autorul se opune introducerii de concesiuni de pescuit transferabile. Această măsură ar 
conduce la monetizarea drepturilor de pescuit și ar periclita pescuitul artizanal și de coastă.

Amendamentul 205
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijin pentru sistemele de concesiuni de 
pescuit transferabile prevăzute de PCP

Sprijin pentru punerea în aplicare a 
sistemului de gestionare a activităților de 
pescuit comercial

Or. fr

Amendamentul 206
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijin pentru sistemele de concesiuni de 
pescuit transferabile prevăzute de PCP

Ajutor pentru sistemele de dezvoltare a 
posibilităților de pescuit

Or. es

Amendamentul 207
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea instituirii sau modificării 
sistemelor de concesiuni de pescuit 
transferabile prevăzute la articolul 27 din 
[Regulamentul privind PCP], EMFF poate 
sprijini:

(1) În vederea instituirii sau modificării 
sistemelor de gestionare a activităților de 
pescuit comercial care vizează să dezvolte 
o utilizare rațională și durabilă a 
resurselor, EMFF poate sprijini:

Or. fr

Amendamentul 208
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectarea și dezvoltarea mijloacelor 
tehnice și administrative necesare pentru 
crearea sau funcționarea sistemului de 
concesiuni de pescuit transferabile;

(a) proiectarea și dezvoltarea mijloacelor 
tehnice și administrative necesare pentru 
crearea sau funcționarea sistemului de 
gestionare a activităților de pescuit 
comercial;

Or. fr

Amendamentul 209
Ana Miranda
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Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectarea și dezvoltarea mijloacelor 
tehnice și administrative necesare pentru 
crearea sau funcționarea sistemului de 
concesiuni de pescuit transferabile;

(a) proiectarea și dezvoltarea mijloacelor 
tehnice și administrative necesare pentru 
crearea și funcționarea unor sisteme care 
să faciliteze accesul preferențial la 
resursele de pescuit pentru operațiunile 
cele mai sustenabile;

Or. es

Amendamentul 210
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) participarea părților interesate la 
proiectarea și dezvoltarea sistemelor de 
concesiuni de pescuit transferabile;

(b) participarea părților interesate la 
proiectarea și dezvoltarea sistemelor de 
gestionare a activităților de pescuit;

Or. fr

Amendamentul 211
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea și evaluarea sistemelor 
de concesiuni de pescuit transferabile;

(c) monitorizarea și evaluarea acestor 
sisteme;

Or. fr
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Amendamentul 212
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) gestionarea sistemelor de concesiuni de 
pescuit transferabile.

(d) gestionarea acestor sisteme.

Or. fr

Amendamentul 213
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
literele (a), (b) și (c) se acordă numai
autorităților publice. Sprijinul prevăzut la 
alineatul (1) litera (d) din prezentul articol 
se acordă autorităților publice, persoanelor 
juridice sau fizice sau organizațiilor de 
producători recunoscute implicate în 
gestionarea colectivă a concesiunilor de 
pescuit transferabile grupate, în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (4) 
din Regulamentul privind politica 
comună în domeniul pescuitului.

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
literele (a), (b) și (c) se acordă autorităților 
publice sau organizațiilor de pescari 
profesioniști recunoscute de statul 
membru. Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (d) din prezentul articol se acordă 
autorităților publice, persoanelor juridice 
sau fizice sau organizațiilor de pescari 
profesioniști recunoscute implicate în 
gestionarea colectivă.

Or. fr

Amendamentul 214
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă numai autorităților publice.

(2) Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă autorităților publice, persoanelor 
fizice sau juridice, organizațiilor de 
pescari sau organizațiilor de producători 
recunoscute, implicate în punerea în 
aplicare a măsurilor de conservare în 
cadrul PCP.

Or. fr

Amendamentul 215
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
Ajutorul public pentru încetarea 

definitivă a activităților de pescuit
(1) EMFF poate contribui la finanțarea 
încetării definitive a activităților de 
pescuit ale navelor de pescuit, atât timp 
cât se încadrează într-un plan multianual, 
astfel cum este definit la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. ... privind politica 
comună în domeniul pescuitului. 
Încetarea definitivă a activităților de 
pescuit de către o navă de pescuit se poate 
realiza numai prin:
(a) dezmembrarea navei de pescuit pentru 
fier vechi;
(b) reafectarea sa, sub pavilionul unui stat 
membru și cu înmatricularea în Uniunea 
Europeană, pentru alte activități decât 
pescuitul;
(c) reafectarea sa în scopul creării de 
recife artificiale. Statele membre se 
asigură că se realizează o evaluare a 
impactului asupra mediului pentru aceste 
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operațiuni.
(2) Ajutorul public pentru încetarea 
definitivă a activităților de pescuit plătit 
armatorilor navelor de pescuit este aplicat 
capacității de pescuit a navei și, după caz, 
autorizațiilor de pescuit asociate acesteia.
(3) Comisia stabilește printr-un act de 
punere în aplicare condițiile în care se 
aplică prezentul articol.

Or. fr

Amendamentul 216
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 35 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35b
Ajutorul public pentru încetarea 

temporară a activităților de pescuit
(1) EMFF poate contribui la finanțarea 
măsurilor de sprijin acordat pescarilor și 
proprietarilor de nave de pescuit pentru 
încetarea temporară a activităților de 
pescuit, atât timp cât se încadrează într-
un plan multianual, astfel cum este definit 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. ... privind politica comună în 
domeniul pescuitului.
(2) Suspendările sezoniere recurente ale 
pescuitului nu se iau în considerare 
pentru acordarea indemnizațiilor sau a 
plăților în temeiul prezentului articol.
(3) Comisia stabilește printr-un act de 
punere în aplicare condițiile în care se 
aplică prezentul articol.

Or. fr
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Amendamentul 217
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) gestionarea, refacerea și monitorizarea 
siturilor NATURA 2000 în conformitate cu 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică și cu 
Directiva 2009/147/CEE a Consiliului și a 
Parlamentului European din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, în conformitate cu 
cadrele de acțiune prioritară instituite în 
temeiul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului;

(d) identificarea, selectarea și stabilirea 
procesului, precum și gestionarea, 
refacerea și monitorizarea siturilor 
NATURA 2000 în conformitate cu 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică și cu 
Directiva 2009/147/CEE a Consiliului și a 
Parlamentului European din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, în conformitate cu 
cadrele de acțiune prioritară instituite în 
temeiul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului;

Or. en

Amendamentul 218
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea, refacerea și monitorizarea 
zonelor marine protejate, în vederea 
punerii în aplicare a măsurilor de protecție 
spațială menționate la articolul 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului;

(e) identificarea, selectarea și stabilirea 
procesului, precum și gestionarea, 
refacerea și monitorizarea zonelor marine 
protejate, în vederea punerii în aplicare a 
măsurilor de protecție spațială menționate 
la articolul 13 alineatul (4) din 
Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului;

Or. en
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Amendamentul 219
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) EMFF promovează cercetarea 
privind practicile de pescuit, uneltele, 
evaluarea stocurilor și a impactului 
activităților de pescuit asupra 
ecosistemului, care are ca scop 
minimizarea sau evitarea impactului 
negativ al activităților de pescuit asupra 
speciilor și habitatelor marine.

Or. en

Amendamentul 220
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) înlocuirea sau modernizarea 
motoarelor principale sau auxiliare, cu 
scopul de a reduce emisiile de substanțe 
poluante sau de gaze cu efect de seră și de 
a crește eficiența energetică a navei fără 
a-i crește capacitatea;

Or. fr

Justificare

EMFF ar trebui să susțină înlocuirea și modernizarea motoarelor. Aceste investiții nu trebuie 
să sporească capacitatea navelor.

Amendamentul 221
Alain Cadec
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul nu trebuie să contribuie la 
înlocuirea sau modernizarea motoarelor 
principale sau auxiliare. Se acordă sprijin 
numai proprietarilor de nave de pescuit și 
numai o singură dată pe parcursul 
perioadei de programare pentru aceeași 
navă de pescuit.

(2) Se acordă sprijin numai proprietarilor 
de nave de pescuit și numai o singură dată 
pe parcursul perioadei de programare 
pentru aceeași navă de pescuit.

Or. fr

Justificare

EMFF ar trebui să susțină înlocuirea și modernizarea motoarelor. Aceste investiții nu trebuie 
să sporească capacitatea navelor.

Amendamentul 222
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul nu trebuie să contribuie la 
înlocuirea sau modernizarea motoarelor 
principale sau auxiliare. Se acordă sprijin 
numai proprietarilor de nave de pescuit și 
numai o singură dată pe parcursul 
perioadei de programare pentru aceeași 
navă de pescuit.

(2) Sprijinul nu trebuie să contribuie la 
înlocuirea sau modernizarea motoarelor 
principale sau auxiliare, cu excepția 
îmbunătățirii condițiilor de securitate, 
cum ar fi cazul navelor auxiliare din 
sectorul pescuitului de fructe de mare. Se 
acordă sprijin numai proprietarilor de nave 
de pescuit și numai o singură dată pe 
parcursul perioadei de programare pentru 
aceeași navă de pescuit.

Or. es

Amendamentul 223
Patrice Tirolien
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Propunere de regulament
Articolul 40 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calitatea produselor și utilizarea 
capturilor nedorite

Calitatea produselor marine

Or. fr

Amendamentul 224
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea îmbunătățirii calității 
capturilor de pește, EMFF poate sprijini 
investițiile la bord realizate în acest scop.

(1) În vederea îmbunătățirii calității 
produselor obținute din pescuit, EMFF 
poate sprijini investițiile la bord realizate în 
acest scop.

Or. fr

Amendamentul 225
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a sprijini comercializarea 
produselor cu valoare comercială scăzută, 
EMFF poate sprijini campanii de 
sensibilizare cu privire la produsele 
obținute din pescuit care sunt puțin 
cunoscute de consumatori.

Or. fr



PE494.851v02-00 74/94 AM\914639RO.doc

RO

Amendamentul 226
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îmbunătățirii utilizării 
capturilor nedorite, EMFF poate sprijini 
investițiile la bord realizate în scopul 
utilizării optime a capturilor nedorite de 
stocuri comerciale și în scopul 
valorificării componentelor prea puțin 
utilizate ale capturilor de pește, în 
conformitate cu articolul 15 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului] și cu articolul 8 
litera (b) din [Regulamentul (UE) nr. 
privind organizarea comună a piețelor în 
sectorul produselor obținute din pescuit și 
din acvacultură].

eliminat

Or. fr

Amendamentul 227
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul prevăzut la prezentul articol 
se acordă o singură dată pe parcursul 
perioadei de programare pentru aceeași 
navă de pescuit sau pentru același 
beneficiar.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 228
Patrice Tirolien
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Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă exclusiv proprietarilor de nave de 
pescuit din Uniune ale căror nave au 
desfășurat o activitate de pescuit timp de 
cel puțin 60 de zile pe mare pe parcursul 
celor doi ani anteriori datei depunerii 
cererii.

(4) Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă exclusiv proprietarilor de nave de 
pescuit din Uniune ale căror nave au 
desfășurat o activitate de pescuit timp de 
cel puțin 60 de zile pe mare pe parcursul 
celor doi ani anteriori datei depunerii 
cererii, cu excepția cazului în care statul 
membru prevede o derogare pentru 
pescarii noi.

Or. fr

Amendamentul 229
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Ajutorul prevăzut la alineatul (2) 
poate fi acordat organizațiilor de 
producători sau organizațiilor 
profesionale în cadrul unor proiecte 
colective.

Or. fr

Amendamentul 230
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40a
Fonduri mutuale în caz de boli veterinare, 
contaminare, poluare difuză, incidente de 



PE494.851v02-00 76/94 AM\914639RO.doc

RO

mediu și condiții climatice extraordinare
(1) Statele membre pot prevedea, prin 
contribuții financiare la fonduri mutuale 
acreditate, acordarea unor compensații 
pescarilor în vederea acoperirii 
pierderilor economice cauzate de apariția 
unui focar de boală veterinară, 
contaminare, un incident de mediu, 
poluare difuză recunoscută de autoritățile 
publice sau condiții climatice 
extraordinare. În acest scop, EMFF ar 
putea sprijini, prin contribuții financiare 
la fondurile mutuale, acordarea de 
compensații financiare pescarilor pentru 
pierderile economice cauzate de apariția 
unui focar de boală veterinară, 
contaminare, poluare difuză, un incident 
de mediu și condiții climatice 
extraordinare.
(2) În sensul prezentului articol:
(a) „fonduri mutuale” înseamnă un 
sistem recunoscut de statul membru în 
conformitate cu dreptul său național, care 
permite pescarilor afiliați să se asigure și 
să primească indemnizații în cazul unor 
pierderi economice legate de apariția unui 
focar de boală veterinară, de 
contaminare, de un incident de mediu, de 
poluarea difuză recunoscută de către 
autoritățile publice sau de condiții 
climatice extraordinare;
(b) „incident de mediu” înseamnă apariția 
unui caz specific de poluare, de 
contaminare sau de degradare a calității 
mediului, legată de un eveniment specific 
și limitată din punct de vedere geografic. 
Această definiție nu acoperă riscurile 
generale de mediu care nu sunt legate de 
un eveniment specific, precum 
schimbările climatice;
(c) „poluare difuză recunoscută de 
autoritățile publice” înseamnă orice 
formă de poluare a cărei sursă nu poate fi 
localizată într-o anumită locație, ci în mai 
multe locații, imposibil de numărat și 
răspândite pe o suprafață considerabilă, 
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care este recunoscută de către autoritățile 
publice ale statului membru;
(d) „condiții climatice extraordinare” 
înseamnă un eveniment climatic 
nefavorabil desfășurării activității sau un 
dezastru natural cauzat de un astfel de 
fenomen.
(3) Comisia stabilește printr-un act de 
punere în aplicare condițiile în care se 
aplică prezentul articol.

Or. fr

Justificare

Se propune introducerea posibilității ca sectorul pescuitului să participe la crearea de 
fonduri mutuale pe baza a ceea ce este prezentat în propunerea de regulament privind 
FEADR.

Amendamentul 231
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) EMFF poate sprijini investițiile menite 
a îmbunătăți infrastructura existentă a 
porturilor de pescuit, a locurilor de 
debarcare și a piețelor de pește. Investițiile 
se referă în special la:

(a) îmbunătățirea calității și a prospețimii 
produselor debarcate;
(b) îmbunătățirea condițiilor de 
debarcare, de prelucrare, de depozitare și 
de vânzare la licitație;
(c) îmbunătățirea măsurilor care vizează 
reducerea capturilor nedorite și utilizarea 
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optimă a capturilor nedorite care provin 
din stocuri comerciale, în cazul în care 
acestea ar fi debarcate, precum și a 
măsurilor care vizează valorizarea părții 
subutilizate de capturi;
(d) eficiența energetică;
(e) protecția mediului, în special 
colectarea, depozitarea și tratarea
deșeurilor și a deșeurilor marine;
(f) îmbunătățirea siguranței și a 
condițiilor de muncă;
(g) aprovizionarea cu carburant, gheață, 
apă și energie electrică;
(h) echipamente de reparații și 
întreținerea navelor de pescuit;
(i) construirea, modernizarea și 
extinderea cheiurilor, pentru a îmbunătăți 
siguranța în cursul debarcării sau 
încărcării;
(j) gestionarea informatizată a 
activităților de pescuit;
(k) formarea de rețele între porturile de 
pescuit, locurile de debarcare și piețele de 
pește.

Or. fr

Justificare

Autorul propune extinderea investițiilor EMFF în porturi pentru a se ține seama de rolul 
strategic al acestora pentru competitivitatea și sustenabilitatea activităților de pescuit și ale 
zonelor costiere.

Amendamentul 232
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 42a
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Sprijinul pentru încetarea temporară a 
activităților de pescuit

(1) EMFF poate contribui la finanțarea 
măsurilor de sprijin acordat pescarilor și 
proprietarilor de nave de pescuit dacă 
aceștia își încetează temporar activitățile 
de pescuit, în următoarele cazuri:
(a) în cadrul unui plan multianual astfel 
cum este definit la articolul 9 din 
[Regulamentul PCP];
(b) în cazul aplicării măsurilor de urgență 
adoptate de Comisie, menționate la 
articolul 13 din [Regulamentul PCP];
(c) în cazul perioadelor de repaus biologic 
stabilite în conformitate cu 
[Regulamentul PCP];
(d) în cazul aplicării măsurilor 
menționate la articolul 39 în timpul 
perioadei de înlocuire a motoarelor.
(2) Suspendările sezoniere recurente ale 
pescuitului nu se iau în considerare 
pentru acordarea indemnizațiilor sau a 
plăților în temeiul prezentului articol.
(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 150, pentru a stabili modalitățile 
de punere în aplicare a prezentului 
articol.

Or. fr

Justificare

EMFF trebuie să îi susțină pe pescarii care se confruntă cu încetarea temporară a activității, 
în special în cazul aplicării de măsuri de urgență sau în cazul perioadelor de repaus biologic 
în cadrul regulamentului de bază.

Amendamentul 233
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea promovării formelor de 
acvacultură cu un potențial de creștere 
ridicat, EMFF poate sprijini investițiile în 
dezvoltarea acvaculturii de larg și a celei în 
scopuri nealimentare.

(1) În vederea promovării formelor de 
acvacultură cu un potențial de creștere 
ridicat, EMFF poate sprijini investițiile în 
dezvoltarea acvaculturii de larg și a celei în 
scopuri nealimentare. Pentru acvacultura 
desfășurată în larg, se vor declara ca zone 
de cultivare zonele situate în afara apelor 
interioare delimitate de liniile de bază
rezervate pentru acvacultura extensivă, 
pescuitul artizanal și fructe de mare.

Or. es

Amendamentul 234
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea și cartografierea celor mai 
potrivite zone pentru dezvoltarea 
acvaculturii și, după caz, luarea în 
considerare a proceselor de amenajare a 
spațiului maritim;

(a) identificarea și cartografierea celor mai 
potrivite zone pentru dezvoltarea 
acvaculturii și, după caz, luarea în 
considerare a proceselor de amenajare a 
spațiului maritim, conservând zonele de 
cultură dedicate culturilor tradiționale 
extensive, consacrând zonele actuale de 
producție și spațiul de protecție din 
vecinătate;

Or. es

Amendamentul 235
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea încurajării antreprenoriatului 
în domeniul acvaculturii, EMFF poate 
sprijini înființarea de întreprinderi în 
domeniul acvaculturii de către fermieri noi
în acest domeniu.

(1) În vederea încurajării antreprenoriatului 
în domeniul acvaculturii, EMFF poate 
sprijini înființarea de întreprinderi în 
domeniul acvaculturii de către fermieri 
mici și mijlocii, stimulând în special 
acvacultura extensivă.

Or. es

Amendamentul 236
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) EMFF poate sprijini elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
producție și de comercializare menționate 
la articolul 32 din [Regulamentul (UE) nr. 
privind organizarea comună a piețelor în
sectorul produselor obținute din pescuit și 
din acvacultură].

(1) EMFF sprijină elaborarea și punerea în 
aplicare a planurilor de producție și de 
comercializare menționate la articolul 32 
din [Regulamentul (UE) nr. privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură].

Or. fr

Justificare

Elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare sunt măsuri-
cheie ale OCP care solicită sprijinul EMFF.

Amendamentul 237
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – litera c – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 1 % în 2014 eliminat
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Or. fr

Justificare

Scăderea treptată a ajutoarelor și măsurile care propun rate de intervenție arbitrare sunt 
inadecvate pentru problemele legate de piață și de resurse. Ar trebui să se reanalizeze 
mecanismele de ajutor pentru depozitare, comparativ cu obiectivele PCP și calendarele lor 
de punere în aplicare, indiferent dacă se face referire la MSY sau la reducerea capturilor 
aruncate înapoi în mare.

Amendamentul 238
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 0,8 % în 2015 eliminat

Or. fr

Justificare

Idem

Amendamentul 239
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – litera c – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 0,6 % în 2016 eliminat

Or. fr

Justificare

Idem
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Amendamentul 240
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – litera c – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 0,4 % în 2017 eliminat

Or. fr

Justificare

Idem

Amendamentul 241
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – litera c – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 0,2 % în 2018 eliminat

Or. fr

Justificare

Idem

Amendamentul 242
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până în 2019, se elimină treptat 
sprijinul menționat la alineatul (1).

eliminat

Or. fr
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Justificare

Scăderea treptată a ajutoarelor și măsurile care propun rate de intervenție arbitrare sunt 
inadecvate pentru problemele legate de piață și de resurse. Ar trebui să se reanalizeze 
mecanismele de ajutor pentru depozitare, comparativ cu obiectivele PCP și calendarele lor 
de punere în aplicare, indiferent dacă se face referire la MSY sau la reducerea capturilor 
aruncate înapoi în mare.

Amendamentul 243
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea condițiilor de introducere 
pe piață a:

(a) îmbunătățirea condițiilor de introducere 
pe piață, în special în cadrul tranziției la 
MSY, a:

Or. fr

Amendamentul 244
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) speciilor excedentare sau 
subexploatate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 245
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – punctul ia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) produselor ale căror cantități sunt 
neregulate;

Or. fr

Amendamentul 246
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) capturilor nedorite debarcate în 
conformitate cu articolul 15 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului] și articolul 8 
litera (b) a doua liniuță din 
[Regulamentul (UE) nr. privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură];

eliminat

Or. fr

Justificare

Debarcarea tuturor capturilor nu constituie o soluție reală la problema capturilor aruncate 
înapoi în mare; acestea nu ar trebui menționate la acest articol. Singura alternativă la 
debarcarea tuturor capturilor este încurajarea dezvoltării și a utilizării unor unelte mai 
selective.

Amendamentul 247
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul menționat la alineatul (1) se (2) Sprijinul menționat la alineatul (1) 
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acordă exclusiv prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute în titlul 
IV din [Regulamentul (UE) nr. [...] de 
stabilire a unor dispoziții comune].

poate fi acordat în special prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute în titlul 
IV din [Regulamentul (UE) nr. [...] de 
stabilire a unor dispoziții comune].

Or. fr

Amendamentul 248
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) EMFF poate sprijini sistemul de 
compensații introdus de 
Regulamentul (CE) nr. 791/2007 al 
Consiliului pentru costurile suplimentare 
suportate de operatorii implicați în pescuit, 
în acvacultură și în comercializarea 
anumitor produse obținute din pescuit și 
din acvacultură în Insulele Azore, 
Madeira, Insulele Canare, Guyana 
Franceză și Réunion.

(1) EMFF poate sprijini sistemul de 
compensații pentru costurile suplimentare 
suportate de operatorii din regiunile
ultraperiferice implicați în producția, 
prelucrarea și comercializarea produselor
obținute din pescuit și din acvacultură care 
sunt exportate pe piața comunitară sau pe 
piața locală.

Or. fr

Amendamentul 249
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru în cauză stabilește, 
pentru regiunile menționate la alineatul (1), 
lista produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură, precum și cantitatea din 
produsele respective eligibilă pentru 
compensații.

(2) Fiecare stat membru în cauză stabilește, 
pentru regiunile menționate la alineatul (1), 
produsele sau categoriile de produse
obținute din pescuit și din acvacultură 
eligibile pentru compensații, cantitățile 
maxime ale acestora și cuantumurile 
compensațiilor, în limita finanțării totale 
acordate fiecărui stat membru.
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Or. fr

Amendamentul 250
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru în cauză stabilește, 
pentru regiunile menționate la alineatul (1), 
lista produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură, precum și cantitatea din 
produsele respective eligibilă pentru 
compensații.

(2) Fiecare stat membru în cauză stabilește, 
pentru regiunile menționate la alineatul (1), 
în parteneriat cu autoritățile regionale 
competente, lista produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, precum și 
cantitatea din produsele respective eligibilă 
pentru compensații.

Or. pt

Amendamentul 251
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru în cauză stabilește, 
pentru regiunile menționate la alineatul (1), 
lista produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură, precum și cantitatea din 
produsele respective eligibilă pentru 
compensații.

(2) Fiecare stat membru în cauză stabilește, 
în colaborare cu autoritățile publice alese 
competente și cu organizațiile regionale 
de gestionare a pescuitului, pentru 
regiunile menționate la alineatul (1), lista 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură, precum și cantitatea din 
produsele respective eligibilă pentru 
compensații.

Or. fr

Amendamentul 252
Nuno Teixeira
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Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) rezultate din pescuit ilicit, nedeclarat 
sau nereglementat. 

Or. pt

Amendamentul 253
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 73 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 73a
Operatori

1. Compensațiile se plătesc operatorilor 
care desfășoară activități de pescuit și de 
acvacultură în regiunile respective.
2. Statele membre în cauză trebuie să ia 
toate măsurile necesare pentru a asigura
viabilitatea economică a operatorilor care 
primesc compensații.

Or. pt

Amendamentul 254
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre în cauză transmit 
Comisiei un plan de compensații pentru 
fiecare regiune vizată, inclusiv lista și 
cantitățile menționate la articolul 73 și 
nivelul compensațiilor menționat la 

(1) Statele membre în cauză, în parteneriat 
cu autoritățile regionale competente, 
transmit Comisiei un plan de compensații 
pentru fiecare regiune vizată, inclusiv lista 
și cantitățile menționate la articolul 73 și 



AM\914639RO.doc 89/94 PE494.851v02-00

RO

articolul 74 și specifică autoritatea 
competentă, în conformitate cu 
articolul 108. 

nivelul compensațiilor menționat la 
articolul 74 și specifică autoritatea 
competentă, în conformitate cu 
articolul 108.

Or. pt

Amendamentul 255
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 75 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 75a
Modulare

Pentru a ține seama de evoluția 
circumstanțelor , statele membre în cauză, 
în parteneriat cu autoritățile regionale 
competente, pot modula lista și sumele
prevăzute la alineatul 2 articolul 73, 
precum și nivelul de compensare prevăzut
la articolul 74.

Or. pt

Amendamentul 256
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 75 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 75a
Măsuri specifice pentru regiunile 

ultraperiferice
Având în vedere caracteristicile specifice 
ale pescuitului și ale acvaculturii în 
regiunile ultraperiferice, ținând seama de 
articolul 349 din TFUE, precum și de 
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faptul că RUP fac parte din bazine și din 
medii de pescuit complet diferite de cele 
din Europa continentală, EMFF poate:
(1) să acorde sprijin proprietarilor de 
nave de pescuit din UE pentru înlocuirea 
motorului principal sau auxiliar al 
navelor de pescuit care au desfășurat 
activități de pescuit pe mare timp de cel 
puțin 60 de zile pe parcursul celor doi ani 
anteriori datei la care se prezintă cererea;
(2) să acorde, în conformitate cu 
articolul 38 din prezentul regulament, 
sprijin pentru achiziționarea și 
întreținerea dispozitivelor ancorate de 
concentrare a peștilor, gestionate în mod 
colectiv în cadrul unui plan multianual;
(3) să acorde, prin derogare de la 
articolul 41 alineatul (4) din prezentul 
regulament, sprijin pentru construirea de 
porturi noi, de locuri de debarcare noi sau 
de piețe de pește noi;
(4) să acorde sprijin pentru instalarea 
tinerilor pescari și, în special, pentru 
construirea de nave noi;
(5) să acorde sprijin pentru achiziționarea 
de echipamente de siguranță, inclusiv 
echipamente obligatorii;
(6) să sprijine măsurile care nu sunt 
prevăzute de EMFF și prin intermediul 
cărora se poate ține seama de 
specificitățile RUP, astfel cum se prevede 
la articolul 349 din TFUE.

Or. fr

Justificare

Pentru a ține seama de specificități și de cerințele impuse de profesioniștii din regiunile 
ultramarine și pentru a îmbunătăți lizibilitatea, se propune reunirea într-un articol unic a 
măsurilor proprii acestora sau a celor care fac obiectul unei derogări.

Amendamentul 257
Patrice Tirolien
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Propunere de regulament
Titlul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

TITLUL IVa – Măsuri finanțate în cadrul 
gestiunii partajate
Capitolul IVa – Măsuri referitoare la PMI 
în cadrul gestionării partajate
Articolul 72a
EMFF prevede posibilitatea de:
(1) a consolida participarea 
profesioniștilor din domeniul pescuitului 
și al acvaculturii la punerea în aplicare a 
PMI.
Sunt eligibile următoarele operațiuni:
(a) cartografierea zonelor de pescuit sau 
de acvacultură;
(b) evaluarea socioeconomică a 
activităților de pescuit sau de acvacultură;
(c) participarea la procesele de 
consultare;
(d) experimentarea metodelor de 
gestionare;
(e) cooperarea transfrontalieră sau 
transnațională între organizațiile de 
pescari, inclusiv cu organizațiile 
resortisanților țărilor terțe;
(2) a sprijini punerea în aplicare a 
amenajării spațiului maritim și a 
gestionării integrate a zonelor costiere, 
prin promovarea:
(a) demersurilor regionale sau locale de 
creare a unor rețele de părți implicate;
(b) acțiunilor-pilot, în special în domeniul 
prevenirii și al combaterii poluării, 
precum și în domeniul siguranței 
maritime.

Or. fr
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Justification

Il est essentiel de créer des points d’articulation entre les activités de pêche et d’aquaculture 
et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée. Il est proposé l’introduction d’un 
chapitre sur la Politique Maritime Intégrée en gestion intégrée qui ne remet pas en cause les 
mesures prévues en gestion directe par la Commission. L’idée est de favoriser 
l’appropriation des outils par les acteurs et une anticipation par rapport à une éventuelle 
directive sur la planification spatiale maritime. L’introduction d’un chapitre relatif à la PMI 
en gestion partagée vise à renforcer la mise en œuvre de la PMI dans les différents Etats 
membres. Le rapprochement des enveloppes financières dédiées à la pêche, l’aquaculture et 
la PMI demande à être rendu plus concret grâce à des synergies renforcées.

Amendamentul 258
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) asistența tehnică în temeiul 
articolului 51 din Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune pentru 
fondurile CSC [.../...].

Or. fr

Amendamentul 259
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că a fost instituit 
un sistem de gestiune și control pentru 
programul operațional, care garantează 
alocarea și separarea clară a funcțiilor între 
autoritatea de gestionare, agenția de plăți și 
organismul de certificare. Statele membre 
au responsabilitatea de a se asigura că 
sistemul funcționează în mod eficace pe 
toată durata aplicării programului.

Statele membre se asigură că a fost instituit 
un sistem de gestiune și control pentru 
programul operațional, care garantează 
alocarea și separarea clară a funcțiilor între 
autoritatea de gestionare, agenția de plăți și 
organismul de certificare. Statele membre 
au responsabilitatea de a se asigura că 
sistemul funcționează în mod eficace pe 
toată durata aplicării programului național 
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sau a programelor regionale.

Or. fr

Amendamentul 260
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează, pentru 
programul operațional, următoarele 
autorități:

(1) Statele membre, în parteneriat cu 
autoritățile regionale și locale și cu 
reprezentanții sectorului pescuitului și al 
acvaculturii, desemnează, pentru 
programul operațional național sau pentru 
programele regionale, următoarele 
autorități:

Or. fr

Amendamentul 261
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autoritatea de gestionare, care poate fi 
un organism de drept public sau privat, 
acționând la nivel național sau regional, 
sau statul membru, când exercită el însuși 
această funcție, și care este responsabilă de 
gestionarea programului în cauză;

(a) autoritatea de gestionare, care poate fi 
un organism de drept public sau privat, 
acționând la nivel național sau regional, 
sau statul membru sau regiunea, atunci 
când exercită el/ea însuși/însăși această 
funcție, și care este responsabilă de 
gestionarea programului în cauză;

Or. es

Amendamentul 262
Patrice Tirolien
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Propunere de regulament
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr


