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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei Europene

În vederea viitoarei perioade de programare financiară, Comisia Europeană propune un nou 
Fond european pentru pescuit și afaceri maritime care va integra, pe de o parte, măsurile 
eligibile de politică în domeniul pescuitului și, pe de altă parte, finanțarea noii politici 
maritime integrate (PMI). Prin unificarea celor două politici într-un singur instrument 
financiar, Comisia își propune simplificarea și reducerea sarcinii administrative, precum și 
consolidarea de perspectivă a noii PMI. 

EMFF va înlocui cinci regulamente: Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind 
Fondul European pentru Pescuit, Regulamentul (CE) nr. 861/2006 de stabilire a măsurilor 
financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului 
și în domeniul dreptului mării, dispozițiile Fondului de Garantare prevăzut de 
Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 referitoare la privind produsele obținute din pescuit și din 
acvacultură și Regulamentul (CE) nr. 791/2007 de instituire a unui regim de compensare a 
costurilor suplimentare generate de comercializarea anumitor produse pescărești din Insulele 
Azore, Madeira, Insulele Canare, Guyana Franceză și Réunion, din cauza caracterului 
ultraperiferic al regiunilor respective.

Resursele financiare ale noului fond se ridică la 6 500 milioane de euro, ceea ce echivalează 
aproximativ cu cheltuielile efectuate în actuala perioadă de programare. Din această 
sumă, 5 520 milioane de euro s-ar aloca în principal pentru gestiunea partajată a PCP de către 
statele membre și Comisia Europeană, iar 1 047 milioane de euro s-ar aloca gestionării directe 
de către Comisie a politicii maritime integrate și a măsurilor care vizează favorizarea aplicării 
celor două politici.

În domeniul pescuitului, fondul răspunde obiectivelor propunerii de reformă a regulamentului 
de bază al PCP, care vizează, printre alte măsuri, promovarea utilizării uneltelor de pescuit 
mai ecologice, în vederea eliminării practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor și a 
stabilirii producției maxime durabile (MSY). De asemenea, fondul cuprinde măsurile eligibile 
prevăzute în propunerea privind organizarea comună a pieței (OCP) în sectorul produselor 
obținute din pescuit.

Comisia Europeană exclude posibilitatea de a acorda ajutoare pentru încetarea definitivă și 
temporară a activității de pescuit, considerând că, pe viitor, ajustările de capacitate se vor 
putea realiza prin intermediul noului sistem de transfer de drepturi.

Comisia susține, pe de altă parte, sprijinul acordat pescuitului artizanal și vizează promovarea 
proiectelor de inovare în domeniul pescuitului și acvaculturii, îmbunătățirea sustenabilității 
mediului prin intermediul unor tehnici mai ecologice în ceea ce privește resursele și 
favorizarea luptei împotriva schimbărilor climatice. 
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EMFF pune accentul în special pe dezvoltarea ocupării forței de muncă în zonele de coastă, 
de exemplu prin intermediul unei diversificări spre alte activități maritime, din afara 
sectorului pescuitului.

Propunerea referitoare la noul fond vizează, de asemenea, consolidarea sustenabilității 
sociale, recunoscând pentru prima dată rolul pe care îl joacă adesea partenerii de viață în 
cadrul asociațiilor familiale care se ocupă de pescuit, în multe cazuri fără a se bucura de 
recunoaștere juridică. 

Poziția raportoarei pentru aviz

Raportoarea salută măsurile prevăzute de Comisia Europeană pentru dezvoltarea economică și 
socială a zonelor costiere europene și este de acord cu numeroase dintre obiectivele 
propunerii. Raportoarea consideră pozitive eforturile executivului comunitar de îmbunătățire a 
nivelului de trai al populației care locuiește în aceste zone.

Cu toate acestea, abordarea Comisiei reduce, per ansamblu, sarcina financiară a activității de 
pescuit, care rămâne un sector fundamental pentru numeroase zone, în favoarea unei mai mari 
diversificări spre alte activități maritime și, deopotrivă, în beneficiul noii politici maritime 
integrate.

Obiectivele fondului, prevăzute în propunere, ar trebui redefinite în vederea consolidării 
importantului rol socioeconomic al domeniului pescuitului, precum și pentru a recunoaște 
rolul pe care îl joacă sectoarele prelucrării și comercializării în crearea de locuri de muncă. 

Raportoarea sprijină crearea unui sistem de drepturi de cote transferabile, cu condiția ca 
acesta să fie limitat la anumite flote, însă se opune eliminării ajutoarelor acordate pentru 
încetarea definitivă și temporară a activității. Aceste măsuri au contribuit la ajustarea 
capacității de pescuit și la reducerea costului economic al situațiilor critice, precum finalizarea 
acordurilor în domeniul pescuitului. Aceste ajutoare ar trebui menținute, indiferent dacă, în 
final, se va respinge sau nu propunerea Comisiei de introducere a unui sistem de gestiune 
bazat pe concesiuni de pescuit transferabile, întrucât acest sistem ar avea nevoie de o perioadă 
de adaptare, înainte de a avea un impact real asupra capacității de pescuit a Uniunii Europene. 
Propunerea Comisiei prevede, de asemenea, puține măsuri socioeconomice de sprijinire a 
pescarilor, cu excepția celor referitoare la formarea pe termen lung și la elaborarea de planuri 
de afaceri pentru abandonarea activității, motiv pentru care aceste măsuri ar trebui completate 
cu ajutoare compensatorii în caz de abandon al profesiei după încetarea activității navei, 
precum pensionările anticipate și ajutoarele forfetare.

La fel ca celelalte sectoare economice, și sectorul pescuitului trebuie să contribuie la 
combaterea schimbărilor climatice. Din acest motiv, nu se justifică eliminarea ajutoarelor 
pentru îmbunătățirea eficienței energetice a motoarelor, modernizarea acestora fiind 
importantă pentru garantarea siguranței navelor.
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Pe de altă parte, propunerea nu conține acțiuni de stimulare a reînnoirii generațiilor, ceea ce 
contrazice, într-o anumită măsură, eforturile care vizează consolidarea dezvoltării zonelor 
costiere europene. 

În trecut, sectorul pescuitului s-a confruntat cu situații traumatice, datorate unor circumstanțe 
excepționale precum catastrofele naturale sau contaminările în masă, fără ca Uniunea 
Europeană să dispună de măsuri specifice pentru a face față unor astfel de evenimente. 
Raportoarea consideră că această nouă reformă a politicii comune în domeniul pescuitului ar 
trebui valorificată pentru abordarea acestei problematici, motiv pentru care propune un sprijin 
specific pentru contracararea evenimentelor extraordinare. 

Proiectul de raport introduce o nouă definiție pentru noțiunea de „operator în sectorul 
pescuitului”, ceea ce permite, în anumite cazuri, clarificarea categoriei de beneficiari vizați de 
propunerea Comisiei Europene și, în alte cazuri, extinderea acestei categorii la toți lucrătorii 
din sectorul pescuitului, inclusiv la cei care practică pescuitul din picioare. Aceasta este 
situația măsurilor ce vizează îmbunătățirea siguranței și igienei la locul de muncă, întrucât 
aceste măsuri se limitează, în propunerea Comisiei, la pescarii de la bordul navelor. 

Raportoarea include, de asemenea, o modificare a definiției pescuitului artizanal, considerând 
că această activitate nu ar trebui să fie clasificată exclusiv în funcție de lungimea navei, așa 
cum propune Comisia. Această definiție ar fi deosebit de importantă în cadrul reformei, în 
cazul promovării sistemului drepturilor de pescuit transferabile. Flota artizanală ar trebui să 
fie exclusă din acest sistem, pentru a evita concentrarea resurselor de pescuit la nivelul 
navelor mari și, astfel, efecte socioeconomice negative în numeroase regiuni de coastă.

Proiectul de raport modifică textul Comisiei și în ceea ce privește măsura privind aruncarea 
înapoi în mare a capturilor și MSY, respingând obiectivele marcate de executivul comunitar 
în aceste domenii, în cadrul propunerii de regulament de bază privind politica comună în 
domeniul pescuitului (PCP).

În ceea ce privește măsurile eligibile pentru stabilizarea pieței, proiectul de raport comunică 
preocupările sectorului european, care respinge eliminarea ajutoarelor pentru depozitarea 
privată în 2019 și anularea imediată a indemnizațiilor compensatorii pentru sectorul tonului.

În domeniul acvaculturii, propunerea Comisiei este prea restrictivă, limitând sprijinul din 
cadrul fondului acordat IMM-urilor și microîntreprinderilor în ceea ce privește inovarea. În 
numeroase situații, marile întreprinderi sunt singurele care pot face față investițiilor necesare 
și, întrucât inovarea este unul dintre obiectivele urmărite de această propunere, restricțiile 
propuse de Comisie sunt contradictorii. Raportoarea consideră că acest sector este unul de 
viitor, care trebuie stimulat, motiv pentru care ar trebui evitată introducerea de limitări în noul 
instrument financiar. 

Pe de altă parte, Comisia nu aprofundează suficient îmbunătățirea activităților conexe 
activității de pescuit. De aceea, prezentul proiect conține o serie de amendamente care vizează 
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extinderea măsurilor de sprijin la sectoarele prelucrării și comercializării, care nu trebuie să 
fie excluse de la aplicarea strategiilor de dezvoltare locală. 

În general, raportoarea este de acord cu noile orientări introduse de Comisia Europeană, însă 
propune ajustări frecvent aliniate la obiectivele vizate de executivul comunitar, dar și în 
scopul restabilirii acelor elemente ale vechiului Fond european pentru pescuit care ar trebui să 
rămână în vigoare pe parcursul următoarei perioade de programare financiară.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, 
să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și 
(CE) nr. 1966/2006 sau vreo altă încălcare 
a normelor PCP care periclitează în mod 
deosebit sustenabilitatea stocurilor în cauză 
și care constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate la 
niveluri apropiate de producția maximă 
durabilă (denumită în continuare „MSY”).

Or. es

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Îndeplinirea anumitor 
condiționalități ex ante este extrem de 
importantă în contextul PCP, în special în 
ceea ce privește prezentarea unui plan 
strategic național multianual pentru 
acvacultură și capacitatea administrativă 
dovedită în vederea respectării cerințelor 
privind datele necesare pentru 
gestionarea pescăriilor, precum și în 
vederea punerii în aplicare a unui sistem 
de control, inspecție și executare al 
Uniunii.

eliminat

Or. es

Justificare

Comisia ar trebui să studieze mai bine condițiile ex ante, pentru a le menține, de preferință, 
doar pe cele care se referă la îmbunătățirea eficienței fondului.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Fiind cunoscute potențialul oferit de 
diversificare celor care practică pescuitul 
costier artizanal și rolul esențial al 
acestora în cadrul comunităților costiere, 
EMFF trebuie să susțină diversificarea atât 
prin finanțarea întreprinderilor nou 
înființate și a investițiilor pentru 
modernizarea navelor pe care le dețin, cât 
și prin formarea relevantă necesară pentru 
dobândirea competențelor profesionale în 
domeniul relevant din afara activităților de 
pescuit.

(35) Fiind cunoscute potențialul oferit de 
diversificare celor care practică pescuitul și
rolul esențial al acestora în cadrul 
comunităților costiere, EMFF trebuie să 
susțină diversificarea atât prin finanțarea 
întreprinderilor nou înființate și a 
investițiilor pentru modernizarea navelor 
pe care le dețin, cât și prin formarea 
relevantă necesară pentru dobândirea 
competențelor profesionale în domeniul 
relevant din afara activităților de pescuit.

Or. es

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 36

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, EMFF 
trebuie să susțină investițiile care vizează 
acest scop.

Or. es
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Obiectivul politicii comune în 
domeniul pescuitului este de a asigura 
exploatarea sustenabilă a stocurilor de 
pește. Supracapacitatea a fost identificată 
drept principala cauză a pescuitului 
excesiv. Prin urmare, adaptarea flotei de 
pescuit a Uniunii la resursele disponibile 
este extrem de importantă. Eliminarea 
supracapacității prin intermediul 
ajutoarelor publice, precum cel pentru 
încetarea temporară sau definitivă a 
activității și schemele de dezmembrare a 
navelor, s-a dovedit ineficientă. Prin 
urmare, EMFF va susține instituirea și 
gestionarea sistemelor de concesiuni de 
pescuit transferabile care vizează reducerea 
supracapacității și creșterea performanței și 
a profitabilității economice a operatorilor 
implicați.

(39) Obiectivul politicii comune în 
domeniul pescuitului este de a asigura 
exploatarea sustenabilă a stocurilor de 
pește. Supracapacitatea a fost identificată 
drept principala cauză a pescuitului 
excesiv. Prin urmare, adaptarea flotei de 
pescuit a Uniunii la resursele disponibile 
este extrem de importantă, iar pentru 
atingerea acestui obiectiv este necesară 
menținerea ajutoarelor publice pentru 
încetarea temporară sau definitivă a 
activității și schemele de dezmembrare a 
navelor. Totodată, EMFF va susține 
instituirea și gestionarea sistemelor de 
concesiuni de pescuit transferabile care 
vizează reducerea supracapacității și 
creșterea performanței și a profitabilității 
economice a operatorilor implicați.

Or. es

Justificare

Ajutoarele pentru încetarea temporară și definitivă a activității au contribuit la reducerea 
capacității flotei europene. Aceste ajutoare contribuie, totodată, la atenuarea impactului 
socioeconomic al situațiilor critice pentru sector, motiv pentru care nu ar fi adecvată
eliminarea lor.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În conformitate cu interdicția de 
aruncare înapoi în mare a capturilor, 

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

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

Or. es

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 9

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 

(54) Fiind recunoscut riscul investițiilor în 
activitățile din sectorul acvaculturii, EMFF 
trebuie să contribuie la securitatea 
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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.

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, cheltuielile generate de 
colectarea și distrugerea animalelor 
moarte în cadrul exploatării și distrugerea 
instalațiilor de producție.

Or. es

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(69a) Măsurile specifice aplicate 
regiunilor ultraperiferice s-au dovedit a fi 
foarte utile pentru compensarea 
dezavantajelor asociate îndepărtării și 
insularității acestora. În vederea 
următoarei perioade de programare 
financiară, ar trebui aprofundată 
posibilitatea introducerii unor măsuri 
similare pentru teritoriile insulare ale 
Uniunii Europene care, ca urmare a 
caracteristicilor lor, sunt similare cu 
regiunile în care aceste instrumente de 
politică agricolă și-au demonstrat 
eficacitatea.

Or. es

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Cunoscându-se importanța faptului de 
a se asigura conservarea resurselor 
biologice marine și protejarea stocurilor de 
pește, mai ales de pescuitul ilegal, și în 
spiritul concluziilor prezentate în Cartea 
verde privind Reforma politicii comune în 
domeniul pescuitului, operatorii care nu se 
conformează normelor PCP și periclitează 
în mod deosebit sustenabilitatea stocurilor 
în cauză, constituind astfel o amenințare 
gravă pentru exploatarea sustenabilă a 

(88) Cunoscându-se importanța faptului de 
a se asigura conservarea resurselor 
biologice marine și protejarea stocurilor de 
pește, mai ales de pescuitul ilegal, și în 
spiritul concluziilor prezentate în Cartea 
verde privind Reforma politicii comune în 
domeniul pescuitului, operatorii care nu se 
conformează normelor PCP și periclitează 
în mod deosebit sustenabilitatea stocurilor 
în cauză, constituind astfel o amenințare 
gravă pentru exploatarea sustenabilă a 
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resurselor biologice marine vii care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot furniza
MSY, precum și operatorii implicați în 
pescuitul INN trebuie să fie excluși de la 
sprijin în cadrul EMFF. În nicio etapă, de 
la selectarea la punerea în aplicare a unei 
operațiuni, finanțarea acordată de Uniune 
nu trebuie utilizată în vederea subminării 
interesului public de a se conserva 
resursele biologice marine cuprins în 
obiectivele regulamentului PCP.

resurselor biologice marine vii care reface 
și menține populațiile speciilor capturate la 
niveluri apropiate de MSY, precum și 
operatorii implicați în pescuitul INN 
trebuie să fie excluși de la sprijin în cadrul 
EMFF. În nicio etapă, de la selectarea la 
punerea în aplicare a unei operațiuni, 
finanțarea acordată de Uniune nu trebuie 
utilizată în vederea subminării interesului 
public de a se conserva resursele biologice 
marine cuprins în obiectivele 
regulamentului PCP.

Or. es

Amendamentul 13

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 
trebuie 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. es

Amendamentul 14

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 

(5) „zonă pescărească” înseamnă o zonă cu 
un țărm marin, fluvial 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 
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cauză; cauză;

Or. es

Justificare

Definiția propusă de Comisia Europeană ignoră activitatea de acvacultură continentală
desfășurată de-a lungul râurilor și fluviilor, precum creșterea păstrăvilor.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „politica maritimă integrată” (PMI) 
înseamnă o politică a Uniunii al cărei scop 
este să încurajeze un proces decizional 
coordonat și coerent pentru a maximiza 
dezvoltarea durabilă, creșterea economică 
și coeziunea socială a statelor membre și 
mai ales a regiunilor costiere, insulare și 
ultraperiferice ale Uniunii, precum și a 
sectoarelor maritime, prin politici coerente 
legate de domeniul maritim și cooperare 
internațională relevantă;

(7) „politica maritimă integrată” (PMI) 
înseamnă o politică a Uniunii al cărei scop 
este să stabilească și să aplice un proces 
decizional integrat, coerent, transparent și 
durabil în ceea ce privește oceanele, 
mările din regiunile costiere, insulare și 
ultraperiferice și sectoarele maritime;

Or. es

Justificare

Definiția este coerentă cu cea stabilită în temeiul comunicării Comisiei Europene 
din 10 octombrie 2007 privind politica maritimă integrată a Uniunii Europene.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) „pescuitul costier artizanal” înseamnă (18) „pescuitul costier artizanal” înseamnă 
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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;

activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală de maximum
15 metri și care desfășoară campanii de 
pescuit mai scurte de 24 de ore;

Or. es

Justificare

Activitatea artizanală nu este definită exclusiv printr-o caracteristică tehnică a navei, precum 
lungimea. Pentru a defini această activitate, ar trebui avute în vedere și alte considerente, 
precum durata campaniei de pescuit.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) „operator în sectorul pescuitului” 
înseamnă o persoană fizică sau juridică 
care exploatează, posedă sau lucrează în 
mod independent sau în cadrul unei 
întreprinderi, într-o activitate legată de 
oricare dintre fazele lanțului de producție 
a produselor obținute din pescuit.

Or. es

Justificare

Se recomandă introducerea unei definiții care să cuprindă întregul sector al pescuitului, 
pentru a clarifica amploarea ajutoarelor prevăzute în noul regulament de care ar trebui să
beneficieze în numeroase ocazii toți operatorii, inclusiv cei care utilizează capcane sau 
pescarii ce desfășoară activități auxiliare (pescuit cu năvoade, ambalare etc.). 
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea pescăriilor și acvaculturii 
sustenabile și competitive;

(a) promovarea pescăriilor și acvaculturii 
competitive, inclusiv a activităților de 
prelucrare și comercializare, precum și a 
sustenabilității economice, sociale și 
ecologice a acestora;

Or. es

Justificare

Raportoarea consideră indispensabilă consolidarea componentei socioeconomice a 
obiectivelor noului fond, întrucât ar trebui reținut faptul că pescuitul este o activitate foarte 
importantă pentru prosperitatea multor zone costiere din Uniunea Europeană.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 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, 
inclusiv diversificarea spre alte sectoare 
ale economiei maritime;

Or. es

Justificare

Raportoarea propune să se împartă în două prioritatea propusă de Comisia Europeană. Pe 
de altă parte, raportoarea consideră că nu există motive pentru ca diversificarea să se 
realizeze neapărat în afara sectorului pescuitului. Activitățile pescărești ar putea oferi 
oportunități de ocupare a forței de muncă care nu ar trebui ignorate în mod sistematic.
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Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) creșterea economiei maritime, 
inclusiv atenuarea schimbărilor climatice.

Or. es

Justificare

Raportoarea propune să se împartă în două prioritatea (b) propusă de Comisia Europeană.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiționalități ex ante eliminat
Condiționalitățile ex ante menționate în 
anexa III la prezentul regulament se 
aplică în cazul EMFF.

Or. es

Justificare

Comisia ar trebui să studieze mai bine condițiile ex ante, pentru a le menține, de preferință, 
doar pe cele care se referă la îmbunătățirea eficienței fondului.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) operatorii care au vreo altă 
nerespectare a normelor PCP care 

eliminat
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periclitează în mod deosebit 
sustenabilitatea stocurilor în cauză.

Or. es

Justificare

Acest text al propunerii Comisiei Europene ridică probleme de incertitudine juridică.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) identificarea celorlalte cazuri de 
nerespectare menționate la alineatul (1) 
litera (c) care periclitează în mod deosebit 
sustenabilitatea stocurilor în cauză.

eliminat

Or. es

Justificare

Acest text al propunerii Comisiei Europene ridică probleme de incertitudine juridică.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Ajutoarele pentru dezafectare sunt necesare pentru a se continua restructurarea flotei 
europene și, astfel, pentru a contribui la o mai bună adaptare a capacității de pescuit la 
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resursele disponibile. Raportul Curții de Conturi privind funcționarea FEP recomandă
îmbunătățirea eficienței acestor ajutoare, însă în niciun caz nu se pronunță în favoarea 
eliminării lor.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) încetarea temporară a activităților de 
pescuit;

eliminat

Or. es

Justificare

Ajutoarele europene pentru încetarea activităților de pescuit au contribuit la contracararea 
situațiilor critice, reducând la minimum costurile sociale asociate acestora.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Resursele alocate drept compensații 
zonelor ultraperiferice în temeiul titlului V 
capitolul V nu pot depăși anual:

(5) Resursele alocate drept compensații 
zonelor ultraperiferice în temeiul titlului V 
capitolul V nu pot depăși anual:

- 4 300 000 EUR pentru Insulele Azore și 
Madeira;

- 8 300 000 EUR pentru Insulele Azore și 
Madeira;

- 5 800 000 EUR pentru Insulele Canare; - 11 600 000 EUR pentru Insulele Canare;

- 4 900 000 EUR pentru Guyana Franceză 
și Réunion.

- 9 800 000 EUR pentru Guyana Franceză 
și Réunion.

Or. es

Justificare

Regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene resimt puternic criza economică, rata 
șomajului depășind media Uniunii Europene. Raportoarea propune dublarea sumelor alocate 
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acestor regiuni, pentru a compensa costurile ridicate suportate de acestea ca urmare a 
îndepărtării și insularității. Se propune, în total, o creștere cu 15 milioane de euro, care ar 
proveni din sumele destinate măsurilor de gestionare directă a EMFF, ceea ce ar garanta 
neutralitatea bugetară.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele bugetare în cadrul gestiunii 
directe

Resursele bugetare în cadrul gestiunii 
directe

Suma de 1 047 000 000 EUR din EMFF se 
alocă măsurilor din cadrul gestiunii directe, 
conform titlului VI capitolele I și II. 
Această sumă include asistența tehnică 
prevăzută la articolul 91.

Suma de 1 032 000 000 EUR din EMFF se 
alocă măsurilor din cadrul gestiunii directe, 
conform titlului VI capitolele I și II. 
Această sumă include asistența tehnică 
prevăzută la articolul 91.

Or. es

Justificare

Comisia Europeană ar trebui să justifice în mod succint cheltuielile asociate măsurilor de 
gestionare directă, întrucât suma prevăzută în propunerea sa reprezintă un procent foarte 
ridicat (16 %) din bugetul EMFF. Raportoarea consideră că o mică parte din suma alocată
Comisiei, respectiv doar 15 milioane de euro, ar putea fi redirecționată către regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii Europene, care resimt actuala criză economică mult mai puternic 
decât restul regiunilor din UE.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principii orientative pentru programul 
operațional

eliminat

În procesul de elaborare a programului 
operațional, statul membru ia în 
considerare următoarele principii 
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orientative:
(a) includerea combinațiilor relevante de 
măsuri în legătură cu fiecare prioritate a 
Uniunii, rezultate în mod logic în urma 
evaluării ex ante și a analizei punctelor 
forte, a punctelor slabe, a oportunităților 
și a amenințărilor (denumită în 
continuare „analiza SWOT”);
(b) integrarea în program a unei abordări 
pertinente orientate spre inovare și spre 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea;
(c) proiectarea acțiunilor corespunzătoare 
în vederea simplificării și a facilitării 
punerii în aplicare a programului;
(d) după caz, coerența măsurilor în 
temeiul priorităților Uniunii pentru 
EMFF menționate la articolul 6 
alineatele (3) și (5) din prezentul 
regulament cu planul strategic național 
multianual pentru acvacultură menționat 
la articolul 43 din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului].

Or. es

Justificare

Acest articol nu are nicio utilitate, întrucât reproduce elemente deja prevăzute în alte părți 
ale regulamentului.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea dialogului social la nivel 
național, regional sau local, cu implicarea 
pescarilor și a altor părți interesate 
relevante.

(c) promovarea dialogului social la nivel 
național, regional sau local, cu implicarea 
operatorilor din sectorul pescuitului și a 
altor părți interesate relevante.

Or. es
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Justificare

Obiectivul amendamentului constă în a include în categoria beneficiarilor pe acei pescari 
care folosesc capcane, dar și pe cei care desfășoară alte activități de pescuit, precum 
pescuitul cu năvoade și ambalarea, întrucât activitățile desfășurate de aceștia nu sunt incluse 
în definiția termenului de „pescar”.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) De asemenea, sprijinul menționat la 
alineatul (1) se acordă soțiilor/soților 
pescarilor independenți sau, atunci când și 
în măsura în care sunt 
recunoscute/recunoscuți de dreptul 
național, partenerele/partenerii de viață 
ale/ai pescarilor independenți care nu sunt 
salariate/salariați sau asociate/asociați la 
întreprindere, în cazul în care 
acestea/aceștia, în condițiile prevăzute de 
dreptul național, participă în mod obișnuit 
la activitățile pescarilor independenți sau 
îndeplinesc sarcini auxiliare.

(2) De asemenea, sprijinul menționat la 
alineatul (1) se acordă soțiilor/soților 
operatorilor independenți din sectorul 
pescuitului sau, atunci când și în măsura în 
care sunt recunoscute/recunoscuți de 
dreptul național, partenerele/partenerii de 
viață ale/ai operatorilor independenți din 
sectorul pescuitului care nu sunt 
salariate/salariați sau asociate/asociați la 
întreprindere, în cazul în care 
acestea/aceștia, în condițiile prevăzute de 
dreptul național, participă în mod obișnuit 
la activitățile pescarilor independenți sau 
îndeplinesc sarcini auxiliare.

Or. es

Justificare

Obiectivul amendamentului constă în a include în categoria beneficiarilor pe acei pescari 
care folosesc capcane, dar și pe cei care desfășoară alte activități de pescuit, precum 
pescuitul cu năvoade și ambalarea, întrucât activitățile desfășurate de aceștia nu sunt incluse 
în definiția termenului de „pescar”.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) întreprinderile nou înființate din afara (a) întreprinderile nou înființate, inclusiv 
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sectorului pescuitului; în afara sectorului pescuitului;

Or. es

Justificare

Nu este clar motivul pentru care diversificarea și crearea de locuri de muncă ar trebui să se 
realizeze neapărat în afara sectorului pescuitului. Și activitățile de pescuit pot contribui la 
atingerea acestor obiective.

Amendamentul 32

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.

(b) modernizarea navelor în vederea 
reafectării acestora către activități în afara 
pescuitului.

Or. es

Justificare

Diversificarea și crearea de locuri de muncă ar trebui să se refere la toate navele de pescuit 
europene, fără deosebire, în special într-o perioadă de criză economică accentuată, precum 
perioada actuală.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) achiziția de nave de către tinerii 
întreprinzători.

Or. es

Justificare

Propunerea Comisiei Europene nu conține nicio măsură de stimulare a reînnoirii generațiilor 
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în sectorul pescuitului. Cu toate acestea, este necesară favorizarea creării de locuri de muncă
pentru tineri.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
se acordă operatorilor din sectorul 
pescuitului care:

Or. es

Justificare

Diversificarea și crearea de locuri de muncă trebuie să se refere la întregul sector al
pescuitului. Terminologia utilizată în propunere nu este suficient de clară.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cuantumul asistenței financiare 
acordate în temeiul alineatului (1) litera (a) 
nu depășește 50 % din bugetul prevăzut în 
planul de afaceri pentru fiecare operațiune 
și nu depășește suma maximă de 
50 000 EUR pentru fiecare operațiune.

(6) Cuantumul asistenței financiare 
acordate în temeiul alineatului (1) litera (a) 
nu depășește 50 % din bugetul prevăzut în 
planul de afaceri pentru fiecare operațiune.

Or. es

Justificare

Valoarea maximă de 50 000 EUR este arbitrară și poate conduce la pierderea oportunităților 
de investiții.
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 33 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sănătatea și siguranța la bord Sănătatea și siguranța la locul de muncă

Or. es

Justificare

Ajutoarele prevăzute ar trebui să se adreseze tuturor pescarilor, inclusiv celor care practică
pescuitul din picioare, care utilizează capcane sau care desfășoară activități auxiliare.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea îmbunătățirii condițiilor de 
lucru la bord pentru pescari, EMFF poate 
sprijini investițiile la bord sau în 
echipamente individuale, cu condiția ca
aceste investiții să depășească standardele 
impuse de dreptul național sau de dreptul 
Uniunii.

(1) În vederea îmbunătățirii condițiilor de 
lucru pentru operatorii din sectorul 
pescuitului, EMFF poate sprijini 
investițiile sau echipamentele individuale, 
care au drept scop îmbunătățirea 
siguranței, a condițiilor de muncă, a 
igienei, calității produselor, eficienței 
energetice și selectivității, cu condiția ca 
acest lucru să nu mărească capacitatea de 
pescuit.

Or. es

Justificare

Ajutoarele prevăzute ar trebui să se adreseze tuturor pescarilor, inclusiv celor care practică
pescuitul din picioare, care utilizează capcane sau care desfășoară activități auxiliare. De 
asemenea, este necesară precizarea domeniilor care pot face obiectul investițiilor pentru 
îmbunătățirea sănătății și siguranței la locul de muncă.
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă pescarilor sau 
proprietarilor de nave de pescuit.

(2) Sprijinul se acordă operatorilor din 
sectorul pescuitului sau proprietarilor de 
nave de pescuit și de unelte de pescuit.

Or. es

Justificare

Ajutoarele pentru îmbunătățirea sănătății și siguranței la locul de muncă ar trebui să se 
adreseze tuturor operatorilor din sectorul pescuitului, inclusiv celor care practică pescuitul 
din picioare, care utilizează capcane sau care desfășoară activități auxiliare, precum și 
proprietarilor de nave sau unelte de pescuit.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care operațiunea constă 
într-o investiție la bord, sprijinul se 
acordă o singură dată pe parcursul 
perioadei de programare pentru aceeași 
navă de pescuit. În cazul în care 
operațiunea constă într-o investiție în 
echipamente individuale, sprijinul se 
acordă o singură dată pe parcursul 
perioadei de programare pentru același 
beneficiar.

eliminat

Or. es

Justificare

Aceste noi restricții propuse de Comisie cu privire la frecvența acordării ajutoarelor 
destinate îmbunătățirii sănătății și siguranței împiedică atingerea obiectivelor urmărite la 
acest articol. Raportoarea se opune acestor limitări, întrucât nu se poate ști în prealabil care 
va fi numărul de investiții necesare.
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 150, pentru a identifica tipurile 
de operațiuni eligibile în temeiul 
alineatului (1).

(4) Operațiunile eligibile sunt incluse în 
programul operațional și în criteriile de 
selecție.

Or. es

Justificare

Comisia Europeană nu ar trebui să aibă dreptul de a adopta, prin intermediul actelor 
delegate, tipurile de operațiuni eligibile.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) încetarea definitivă a activităților de 
pescuit ale navelor de pescuit;

Or. es

Justificare

Ajutoarele pentru încetarea definitivă a activității au contribuit, în trecut, la restructurarea 
sectorului. În viitor, vor fi necesare noi ajustări ale capacității de pescuit la nivel european, 
în vederea conservării resurselor.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) încetarea temporară a activităților de
pescuit destinate proprietarilor de nave de 
pescuit și pescarilor;

Or. es

Justificare

Ajutoarele pentru încetarea temporară a activității sunt necesare pentru diminuarea 
costurilor sociale ale reducerilor drastice ale capacității de pescuit.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Încetarea definitivă a activității unei 
nave de pescuit se poate realiza doar prin 
dezafectarea sau reafectarea acesteia sub 
pavilionul unui stat membru și prin 
înregistrarea navei la nivel comunitar 
pentru activități din afara sectorului 
pescuitului.

Or. es

Justificare

Ajutoarele pentru încetarea definitivă a activității au contribuit la restructurarea sectorului, 
diminuând costul social al reducerilor drastice ale capacității pescuitului, care vizau 
îmbunătățirea conservării resurselor. Prin urmare, este necesară menținerea acestui tip de 
ajutoare, indiferent dacă se introduce sau nu un regim al drepturilor de pescuit transferabile.
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Încetarea definitivă a activității unei 
nave implică retragerea definitivă a 
capacității de pescuit a navei respective și, 
după caz, a licenței de pescuit.

Or. es

Justificare

Ajutoarele pentru încetarea definitivă a activității au contribuit, în trecut, la restructurarea 
sectorului. Pe viitor, vor fi necesare noi ajustări ale capacității de pescuit la nivel european, 
motiv pentru care aceste ajutoare ar trebui menținute.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Încetarea temporară a activității de 
pescuit se poate realiza doar în cadrul 
unei măsuri tehnice adoptate în 
conformitate cu articolul 8 literele (d) 
și (e) din Regulamentul privind PCP.

Or. es

Justificare

Ajutoarele pentru încetarea definitivă și temporară a activității au contribuit la 
restructurarea sectorului, reducând costul social al măsurilor de conservare a resurselor de 
pescuit.
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Încetarea definitivă a activității 
navelor de pescuit se poate adopta doar în 
cadrul unei măsuri de conservare 
prevăzute la articolul 7 litera (c) din 
Regulamentul privind PCP.

Or. es

Justificare

Încetarea definitivă și temporară a activității a contribuit la restructurarea sectorului, 
reducând costul social al măsurilor de conservare a resurselor de pescuit.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a

Sprijinul pentru aplicarea măsurilor de 
gestionare a capacității de pescuit

(1) În vederea asigurării punerii eficiente 
în aplicare a gestionării capacității de 
pescuit, prevăzută la articolul 34 din 
Regulamentul privind PCP, EMFF poate 
sprijini:
(a) încetarea definitivă a activităților de 
pescuit ale navelor de pescuit;
(b) încetarea temporară a activităților de 
pescuit, destinată proprietarilor de nave 
de pescuit și pescarilor, atunci când 
aceasta este necesară pentru atingerea 
obiectivelor de încetare definitivă 
prevăzute.
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(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) se va 
acorda prin intermediul unor planuri de 
dezafectare ce urmează a fi aprobate de 
autoritatea de gestionare a EMFF.

Or. es

Justificare

Gestionarea capacității de pescuit necesită măsuri solide de sprijin structural, pentru a i se 
garanta eficiența la nivelul tuturor tipurilor de regiuni și activități de pescuit. Sprijinul 
acordat pentru încetarea activității ar trebui menținut, indiferent dacă se introduce sau nu un 
sistem al drepturilor de pescuit transferabile în Uniunea Europeană, întrucât efectul lor 
asupra reducerii capacității se va resimți fără întârziere și, oricum, nu ar cuprinde toate 
flotele. De asemenea, este necesară menținerea sprijinului pentru încetarea activității în 
scopul contracarării situațiilor critice, precum cele de încetare a acordurilor cu țări terțe.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 35 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35b

Sprijinul acordat pescarilor afectați de 
măsurile de încetare definitivă a activității 

navelor de pescuit
În vederea facilitării situației pescarilor 
care își pierd locul de muncă în urma 
încetării definitive a activității navei pe 
care își desfășoară activitatea, EMFF 
poate acorda compensații socioeconomice 
pentru:
(a) plecarea timpurie din sectorul 
pescuitului, inclusiv pensionarea 
anticipată;
(b) indemnizație nereînnoibilă pentru 
pescarii care au lucrat ca pescari la 
bordul unei nave pe o perioadă de cel 
puțin 12 luni. Această indemnizație este 
rambursată pro rata temporis în cazul în 
care beneficiarii revin la muncă în 
calitate de pescari într-o perioadă mai 
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mică de un an de la primirea acesteia.

Or. es

Justificare

Ar trebui adoptate măsuri de asistență socioeconomică pentru facilitarea situației pescarilor 
afectați de încetarea definitivă a activității. Raportoarea nu este de acord cu argumentele 
formulate de Comisie în sensul eliminării acestor ajutoare, întrucât costurile sociale asociate 
ar fi semnificative.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul reducerii impactului 
pescuitului asupra mediului marin, al 
susținerii eliminării practicii de aruncare 
înapoi în mare a capturilor și al facilitării 
tranziției spre exploatarea resurselor 
biologice marine vii care reface și menține
populațiile speciilor capturate deasupra 
nivelurilor care pot furniza MSY, EMFF 
poate sprijini investițiile în echipamentele:

(1) În scopul reducerii impactului 
pescuitului asupra mediului marin, al 
susținerii reducerii practicii de aruncare 
înapoi în mare a capturilor și al facilitării 
tranziției spre exploatarea resurselor 
biologice marine vii care reface și menține 
populațiile speciilor capturate la niveluri 
care să permită apropierea de MSY, 
EMFF poate sprijini investițiile în 
echipamentele:

Or. es

Justificare

PCP ar trebui să stabilească obiective realiste de conservare a resurselor de pescuit.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă o singură dată pe 
parcursul perioadei de programare pentru 

eliminat
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aceeași navă de pescuit a Uniunii și 
pentru același tip de echipament.

Or. es

Justificare

Această restricție propusă de Comisie ar afecta succesul măsurilor care vizează limitarea 
impactului pescuitului în mediul maritim. Ar putea fi necesare mai multe investiții într-o 
singură navă, motiv pentru care nu se justifică această nouă limitare propusă de Comisie în 
prezentul regulament.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul se acordă numai dacă uneltele 
sau celelalte echipamente menționate la 
alineatul (1) prezintă o selectivitate mai 
bună demonstrabilă în ceea ce privește 
dimensiunile sau un impact mai redus 
asupra speciilor nevizate în raport cu 
uneltele sau celelalte echipamente 
standard autorizate în temeiul dreptului 
Uniunii sau al dreptului național relevant 
al statelor membre, adoptate în contextul 
regionalizării, astfel cum se menționează 
în [Regulamentul privind PCP].

(3) Sprijinul se acordă numai dacă uneltele 
sau celelalte echipamente menționate la 
alineatul (1) limitează efectele fizice și 
biologice ale activităților de pescuit.

Or. es

Justificare

Propunerea Comisiei restrânge prea mult amploarea sprijinului.
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Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organizațiilor de pescari recunoscute 
de statul membru;

(c) operatorilor din sectorul pescuitului 
care dețin uneltele ce urmează a fi 
înlocuite și care au desfășurat activități de 
pescuit timp de cel puțin 60 de zile pe 
parcursul celor doi ani anteriori datei 
depunerii cererii;

Or. es

Justificare

Este necesar ca sprijinul să se refere la toate persoanele care își desfășoară activitatea în 
sectorul pescuitului.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36a

Sprijinul destinat contracarării efectelor 
evenimentelor excepționale

În scopul contracarării situației 
economice provocate de un eveniment 
excepțional care împiedică desfășurarea 
normală a activității de pescuit, EMFF 
poate acorda sprijin pentru încetarea 
temporară a activității de pescuit, 
proprietarilor de nave de pescuit și 
pescarilor. Circumstanțele datorate 
măsurilor de conservare a resurselor de 
pescuit nu sunt considerate circumstanțe 
excepționale.

Or. es
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Justificare

Pe lângă măsurile de conservare a resurselor de pescuit, regulamentul EMFF ar trebui să
dispună de un instrument de combatere a circumstanțelor extraordinare, precum catastrofele 
naturale sau contaminările masive ale mediului maritim, în vederea facilitării temporare a 
situației proprietarilor de nave și a pescarilor afectați.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea unei contribuții la 
eliminarea capturilor accidentale și a 
practicii de aruncare înapoi în mare a 
capturilor, precum și în vederea facilitării 
tranziției spre exploatarea resurselor 
biologice marine vii care reface și menține 
populațiile speciilor capturate deasupra 
nivelurilor care pot furniza MSY, EMFF 
poate sprijini proiectele care vizează 
dezvoltarea sau introducerea de noi 
cunoștințe tehnice sau organizaționale care 
reduc impactul activităților de pescuit 
asupra mediului sau o utilizare mai 
sustenabilă a resurselor biologice marine.

(1) În vederea unei contribuții la reducerea 
capturilor accidentale și a practicii de 
aruncare înapoi în mare a capturilor, 
precum și în vederea facilitării tranziției 
spre exploatarea resurselor biologice 
marine vii care reface și menține 
populațiile speciilor capturate la niveluri 
apropiate de MSY, EMFF poate sprijini 
proiectele care vizează dezvoltarea sau 
introducerea de noi cunoștințe tehnice sau 
organizaționale care reduc impactul 
activităților de pescuit asupra mediului sau 
o utilizare mai sustenabilă a resurselor 
biologice marine.

Or. es

Justificare

Este necesar să se stabilească obiective realiste.

Amendamentul 55

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 

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

Or. es

Justificare

Restricțiile propuse de Comisie ar putea reduce amploarea obiectivelor urmărite pentru 
combaterea schimbărilor climatice. Sprijinul acordat pentru motoare este necesar pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice. Eliminarea sa nu se justifică sub nicio formă. Pe de altă
parte, amendamentul menține posibilitatea de a realiza, în cazul în care este necesar, mai 
multe investiții în cadrul aceleiași perioade de programare.

Amendamentul 56

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. es

Justificare

Restricțiile propuse de Comisie ar putea reduce amploarea obiectivelor urmărite. Ar trebui 
să se prevadă posibilitatea de a realiza, în cazul în care este necesar, mai multe investiții în 
cadrul aceleiași perioade de programare.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 41 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Porturile de pescuit, locurile de debarcare Porturile de pescuit, locurile de debarcare,
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și adăposturile adăposturile și piețele

Or. es

Justificare

Regulamentul ar trebui să prevadă posibilitatea îmbunătățirii infrastructurilor piețelor 
învechite.

Amendamentul 58

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) În scopul îmbunătățirii calității 
produselor debarcate, al sporirii eficienței 
energetice, al unei contribuții la protecția 
mediului, al îmbunătățirii siguranței și a 
condițiilor de muncă, al optimizării 
aprovizionării cu combustibil, apă, gheață 
și electricitate, al optimizării depozitării și 
organizării de licitații de produse obținute 
din pescuit și al realizării unei gestiuni 
informatizate a activităților de pescuit, 
EMFF poate sprijini investițiile menite a 
îmbunătăți infrastructura existentă a 
porturilor de pescuit, a locurilor de 
debarcare și a piețelor, inclusiv investițiile 
în instalațiile de colectare a deșeurilor și a 
deșeurilor marine.

Or. es

Justificare

Ar trebui extinse obiectivele sprijinului destinat îmbunătățirii infrastructurilor. Regulamentul 
ar trebui să prevadă posibilitatea îmbunătățirii infrastructurilor piețelor învechite.
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Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nu se acordă sprijin pentru construcția 
de noi porturi, noi locuri de debarcare sau 
noi hale de licitații.

(4) Nu se acordă sprijin pentru construcția 
de noi porturi sau de noi locuri de 
debarcare.

Or. es

Justificare

Nu ar trebui să se anuleze sprijinul acordat pentru construcția de noi hale, întrucât este 
necesară înlocuirea celor care sunt învechite.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) diversificarea veniturilor obținute de 
întreprinderile din domeniul acvaculturii, 
prin dezvoltarea unor activități 
complementare în afara acvaculturii.

(c) diversificarea veniturilor obținute de 
întreprinderile din domeniul acvaculturii, 
prin dezvoltarea unor activități 
complementare în afara activității de 
afaceri de bază.

Or. es

Justificare

O soluție antreprenorială pentru fermele de acvacultură constă în diversificarea spre 
activități complementare, fără legătură cu activitatea principală, în domeniul mediului 
înconjurător sau al turismului.
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Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(c) se acordă numai întreprinderilor din 
domeniul acvaculturii, cu condiția ca
activitățile complementare din afara 
acvaculturii să fie legate de activitatea de 
afaceri de bază a întreprinderilor în cauză, 
cum ar fi turismul pentru pescuitul cu 
undița, serviciile de mediu aferente 
acvaculturii sau activitățile educaționale 
referitoare la acvacultură.

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (c) se acordă numai întreprinderilor 
din domeniul acvaculturii, pentru
activitățile complementare activității de 
afaceri de bază, cum ar fi turismul pentru 
pescuitul cu undița, serviciile de mediu 
aferente acvaculturii sau activitățile 
educaționale referitoare la acvacultură.

Or. es

Justificare

O soluție antreprenorială pentru fermele de acvacultură constă în diversificarea spre 
activități complementare, fără legătură cu activitatea principală, în domeniul mediului 
înconjurător sau al turismului.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) promovarea egalității de șanse, în 
special în ceea ce privește egalitatea de 
gen și integrarea persoanelor cu 
dizabilități;

Or. es

Justificare

Raportoarea propune extinderea măsurilor de consiliere la promovarea egalității de șanse în 
domeniul acvaculturii.
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Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
inclusiv concilierea vieții profesionale cu 
viața familială.

Or. es

Justificare

Îmbunătățirea condițiilor de muncă ar trebui să fie inclusă în cadrul măsurilor de consiliere 
pentru întreprinderile din domeniul acvaculturii.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul în temeiul alineatului (1) 
litera (a) se acordă numai organismelor de 
drept public selectate pentru crearea de 
servicii de consiliere a fermelor de 
acvacultură. Sprijinul în temeiul 
alineatului (1) litera (b) se acordă numai 
IMM-urilor din domeniul acvaculturii sau 
organizațiilor de producători din domeniul 
acvaculturii.

(3) Sprijinul în temeiul alineatului (1) 
litera (a) se acordă numai organismelor de 
drept public selectate pentru crearea de 
servicii de consiliere a fermelor de 
acvacultură. Sprijinul în temeiul 
alineatului (1) litera (b) se acordă numai 
IMM-urilor din domeniul acvaculturii sau 
organizațiilor sau asociațiilor de 
producători.

Or. es

Justificare

Raportoarea propune extinderea sprijinului pentru furnizarea de servicii de consiliere de 
natură tehnică, științifică, juridică sau economică, la asociațiile de producători.
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Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul menționat la alineatul (1) 
litera (a) nu se acordă întreprinderilor 
mari din domeniul acvaculturii.

eliminat

Or. es

Justificare

Este necesar să se țină cont de rolul pe care îl pot juca marile întreprinderi în ceea ce 
privește inovarea. Marile întreprinderi sunt singurele care au capacitatea de a desfășura o 
activitate relevantă în acest domeniu. Așadar, nu se justifică limitarea propusă de Comisie.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) formele de acvacultură extensivă, 
inclusiv conservarea și îmbunătățirea 
mediului și a biodiversității și gestionarea 
peisajelor și a caracteristicilor tradiționale 
ale zonelor de acvacultură.

(c) formele de acvacultură care vizează
conservarea și îmbunătățirea mediului și a 
biodiversității și gestionarea peisajelor și a 
caracteristicilor tradiționale ale zonelor de 
acvacultură.

Or. es

Justificare

Nu există motive pentru care acvacultura extensivă trebuie să fie mai ecologică decât alte 
forme de acvacultură.
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Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) înființarea și funcționarea grupurilor 
pentru protecția sanitară în domeniul 
acvaculturii.

Or. es

Justificare

Grupurile pentru protecția sanitară funcționează într-o manieră foarte eficientă în sectorul 
zootehnic. Raportoarea propune promovarea activității acestor grupuri la nivelul domeniului 
acvaculturii, acesta fiind singurul domeniu al producției animale în care aceste grupuri nu 
beneficiază de ajutoare comunitare.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) cheltuieli generate de colectarea și 
distrugerea animalelor moarte în cadrul 
exploatării ca urmare a cauzelor naturale 
sau accidentelor în exploatare, precum și 
de sacrificarea și îngroparea acestora pe 
teritoriul exploatării, din rațiuni 
zoosanitare și în baza unei autorizații 
administrative.

Or. es

Justificare

Cheltuielile suportate de ferme pentru colectarea și distrugerea animalelor moarte sunt 
foarte ridicate. Raportoarea propune includerea acestora în cadrul măsurilor care fac 
obiectul asigurărilor subvenționate din EMFF.
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Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigură reprezentarea semnificativă a 
sectorului pescăresc și a sectorului 
acvaculturii.

(b) asigură reprezentarea majoritară a 
sectorului pescăresc și a sectorului 
acvaculturii.

Or. es

Justificare

Termenul „semnificativă” este ambiguu pentru a descrie gradul de reprezentativitate a 
operatorilor din domeniul pescuitului și acvaculturii la nivelul grupurilor de acțiune locală în 
sectorul pescuitului (FLAG).

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea diversificării și a creării de 
locuri de muncă în zonele pescărești, în 
special în alte sectoare maritime;

(b) sprijinirea diversificării și a creării de 
locuri de muncă în zonele pescărești, 
inclusiv în alte sectoare maritime;

Or. es

Justificare

Nu există motive pentru ca diversificarea activităților economice să se realizeze în special în 
alte sectoare maritime. Sectorul pescuitului ar putea oferi oportunități a căror ignorare nu ar 
fi o opțiune rezonabilă.
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Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul acordat poate include măsurile 
prevăzute în capitolele I și II din prezentul 
titlu, cu condiția să existe o logică clară 
privind gestionarea acestora la nivel local. 
La momentul acordării asistenței pentru 
operațiunile corespunzătoare acestor 
măsuri, se aplică condițiile relevante și 
nivelul contribuțiilor pentru fiecare 
operațiune menționate în capitolele I și II
din prezentul titlu.

(2) Sprijinul acordat poate include măsurile 
prevăzute în capitolele I, II și IV din 
prezentul titlu, cu condiția să existe o 
logică clară privind gestionarea acestora la 
nivel local. La momentul acordării 
asistenței pentru operațiunile 
corespunzătoare acestor măsuri, se aplică 
condițiile relevante și nivelul contribuțiilor 
pentru fiecare operațiune menționate în 
capitolele I, II și IV din prezentul titlu.

Or. es

Justificare

Pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală, este recomandabil să se 
adauge activitățile de comercializare și prelucrare, având în vedere rolul important pe care îl 
joacă acestea în crearea de locuri de muncă.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asistența financiară anuală nu depășește 
următoarele procente din valoarea medie 
anuală a producției comercializate la prima 
vânzare a membrilor organizației de 
producători în perioada 2009-2011. În 
cazul în care membrii organizației de 
producători nu au comercializat nicio 
producție în perioada 2009-2011, se ia în 
considerare valoarea medie anuală a 
producției comercializate în primii trei ani 
de producție ai membrilor respectivi:

(c) asistența financiară anuală nu 
depășește 2 % din valoarea medie anuală a 
producției comercializate la prima vânzare 
a membrilor organizației de producători în 
perioada 2009-2011. În cazul în care 
membrii organizației de producători nu au 
comercializat nicio producție în 
perioada 2009-2011, se ia în considerare 
valoarea medie anuală a producției 
comercializate în primii trei ani de 
producție ai membrilor respectivi.

– 1 % în 2014
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– 0,8 % în 2015

– 0,6 % în 2016

– 0,4 % în 2017

– 0,2 % în 2018

Or. es

Justificare

Ajutoarele pentru depozitare sunt singurele măsuri de stabilizare a pieței a căror menținere 
este propusă de către Comisia Europeană pentru următoarea perioadă de programare. Este 
necesară menținerea acestui instrument, pentru a se putea face față oscilațiilor pieței.

Amendamentul 73
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. es

Justificare

Ajutoarele pentru depozitare sunt singurele măsuri de stabilizare a pieței a căror menținere 
este propusă de către Comisia Europeană pentru următoarea perioadă de programare. Este 
necesară menținerea acestui instrument, pentru a se putea face față oscilațiilor pieței.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 70 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 70a

Indemnizația compensatorie pentru 
producătorii de ton
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(1) EMFF poate acorda sprijin pentru 
indemnizațiile compensatorii acordate 
organizațiilor de producători, în cazul în 
care reducerea prețurilor la importurile 
de ton destinate industriei conservelor ar 
putea amenința nivelul veniturilor 
producătorilor comunitari.
(2) Sprijinul este acordat în cazul 
îndeplinirii condițiilor prevăzute în 
Regulamentul nr. (…) privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din
acvacultură.

Or. es

Justificare

Raportoarea susține menținerea indemnizațiilor compensatorii de care beneficiază în prezent 
producătorii de ton în schimbul suspendării totale și permanente a taxelor din Tariful Vamal 
Comun pentru întreaga cantitate de ton provenită din țări terțe și destinată industriei 
prelucrătoare. Eliminarea acestor indemnizații ar conduce la crearea unui dezavantaj clar 
pentru producția comunitară.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iiii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) comercializării directe de către 
persoanele care practică pescuitul costier 
artizanal a produselor obținute din pescuit.

(iii) comercializării directe de către 
persoanele care practică pescuitul costier 
artizanal și pescuitul din picioare a 
produselor obținute din pescuit.

Or. es

Justificare

Culegătorii de scoici nu ar trebui să fie excluși de la acordarea ajutoarelor pentru 
promovare.
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Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) campanii de comunicare;

Or. es

Justificare

Organizarea unor campanii de comunicare ar contribui la îmbunătățirea comercializării 
produselor obținute din pescuit și din acvacultură. Raportoarea propune, așadar, includerea 
acestora în cadrul măsurilor eligibile.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) organizarea și participarea la târguri 
și evenimente comerciale în cadrul 
sectorului;

Or. es

Justificare

Propunerea Comisiei ar trebui completată astfel încât să cuprindă măsuri pe care 
raportoarea le consideră necesare pentru a consolida comercializarea produselor obținute 
din pescuit și din acvacultură.
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Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) inovarea la nivelul întreprinderilor;

Or. es

Justificare

Propunerea Comisiei ar trebui completată astfel încât să cuprindă acțiuni pe care 
raportoarea le consideră necesare pentru a consolida comercializarea produselor obținute 
din pescuit și din acvacultură.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera fd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fd) formarea, în special în domeniul 
inovării;

Or. es

Justificare

Propunerea Comisiei ar trebui completată astfel încât să cuprindă măsuri pe care 
raportoarea le consideră necesare pentru a consolida comercializarea produselor obținute 
din pescuit și din acvacultură.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera fe (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fe) căutarea de noi piețe;
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Or. es

Justificare

Aceeași justificare ca la amendamentele anterioare.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera ff (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ff) sprijinirea comercializării și 
promovării produselor locale și de sezon.

Or. es

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pentru îmbunătățirea competitivității 
și viabilității economice a
întreprinderilor;

Or. es

Justificare

Industria prelucrătoare este foarte importantă pentru garantarea sustenabilității economice a 
sectorului pescuitului, precum și pentru menținerea și crearea de locuri de muncă. Este 
necesară îmbunătățirea propunerii Comisiei prin extinderea amplorii ajutoarelor prevăzute 
în EMFF.
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Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, igienă, sănătate publică și 
calitate;

Or. es

Justificare

Industria prelucrătoare este foarte importantă pentru garantarea sustenabilității economice a 
sectorului pescuitului, precum și pentru menținerea și crearea de locuri de muncă. Este 
necesară îmbunătățirea propunerii Comisiei prin extinderea amplorii ajutoarelor prevăzute 
în EMFF.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) pentru creșterea capacității de 
producție atunci când există perspective 
de piață favorabile;

Or. es

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) pentru inovare și cercetare în 
întreprinderi și organizații din cadrul 
sectorului;
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Or. es

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera de (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(de) pentru formarea lucrătorilor în ceea 
ce privește inovarea;

Or. es

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera df (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(df) pentru măsuri sociale care vizează 
lucrătorii;

Or. es

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera dg (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dg) pentru măsuri care vizează facilitarea 
dialogului și cooperării între părțile 
interesate.

Or. es



PA\911407RO.doc 53/55 PE494.699v01-00

RO

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă normele generale prevăzute la 
articolul 72 din [Regulamentul (UE) 
nr. […] de stabilire a unor dispoziții 
comune] și în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a programului operațional, 
Comisia plătește un cuantum inițial de 
prefinanțare pentru întreaga perioadă de 
programare. Acest cuantum reprezintă 4 %
din contribuția din bugetul Uniunii la 
programul operațional în cauză. Cuantumul 
poate fi împărțit în două tranșe, în funcție 
de disponibilitatea bugetară.

(1) Pe lângă normele generale prevăzute la 
articolul 72 din [Regulamentul (UE) 
nr. […] de stabilire a unor dispoziții 
comune] și în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a programului operațional, 
Comisia plătește un cuantum inițial de 
prefinanțare pentru întreaga perioadă de 
programare. Acest cuantum reprezintă 7 %
din contribuția din bugetul Uniunii la 
programul operațional în cauză. Cuantumul 
poate fi împărțit în două tranșe, în funcție 
de disponibilitatea bugetară.

Or. es

Justificare

Într-o perioadă de criză financiară precum cea actuală, nu ar trebui redus cuantumul de 
prefinanțare comunitară în cadrul programului operațional.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la articolul 55 
alineatul (7) din [Regulamentul (UE) nr. 
[...] de stabilire a unor dispoziții comune], 
cheltuielile care devin eligibile datorită 
unei modificări a programului în temeiul 
articolului 22 alineatul (2) sunt eligibile 
doar de la data de 1 ianuarie a anului 
următor transmiterii modificării.

(3) Prin derogare de la articolul 55 
alineatul (7) din [Regulamentul (UE) 
nr. [...] de stabilire a unor dispoziții 
comune], cheltuielile care devin eligibile 
datorită unei modificări a programului în 
temeiul articolului 22 alineatul (2) sunt 
eligibile doar de la data transmiterii 
modificării.
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Or. es

Justificare

Atunci când o autoritate de gestionare transmite o modificare a programului, în majoritatea 
cazurilor aceasta are drept scop corectarea sau ajustarea unei intervenții la o serie de 
circumstanțe noi, motiv pentru care aceasta ar trebui să fie pusă în aplicare de la momentul 
transmiterii, așa cum se întâmplă în cazul FEP.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 1 – partea finală

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia exercită competențele delegate 
cu respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot produce
MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză 
sau conservarea mediului marin.

(1) Comisia exercită competențele delegate 
cu respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate la 
niveluri apropiate de MSY, 
sustenabilitatea stocurilor în cauză sau 
conservarea mediului marin.

Or. es

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Anexa III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiționalități ex ante generale eliminat

Or. es

Justificare

Comisia ar trebui să studieze mai bine condițiile ex ante, pentru a le menține, de preferință, 
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doar pe cele care vizează îmbunătățirea eficienței fondului.


