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17.10.2013 A7-0282/577 

Amendamentul 577 

Nils Torvalds 

în numele Grupului ALDE 
Raül Romeva i Rueda 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 102 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În completarea articolului 134 din 
[Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a 
unor dispoziții comune], printr-un act de 
punere în aplicare, Comisia poate suspenda 
toate plățile intermediare aferente 
programului operațional sau o parte a 
acestora, dacă: 

(1) În completarea articolului 134 din 
[Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a 
unor dispoziții comune], printr-un act de 
punere în aplicare, Comisia poate suspenda 
toate plățile intermediare aferente 
programului operațional sau o parte a 
acestora, dacă: 

 (a) există o deficiență gravă în cadrul 
sistemului de gestiune și control al 
programului operațional pentru care nu 
s-au luat măsuri de corecție; 

 (b) cheltuielile indicate într-o declarație 
de cheltuieli certificată sunt legate de o 
neregulă gravă sau de un alt caz de 
nerespectare care nu a fost corectat; 

 (c) statul membru nu a luat măsurile 
necesare pentru remedierea situației care 
atrage după sine întreruperea termenului 
de plată în temeiul articolului 118; 

 (d) există o deficiență gravă în ceea ce 
privește calitatea și fiabilitatea sistemului 
de monitorizare; 

printr-un act de punere în aplicare, Comisia (e) printr-un act de punere în aplicare, 
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a adoptat o decizie recunoscând că statul 
membru nu a și-a respectat obligațiile în 
temeiul politicii comune în domeniul 
pescuitului. O astfel de nerespectare riscă 
să afecteze cheltuielile cuprinse în 
declarația de cheltuieli certificată pentru 
care se solicită plata intermediară. 

Comisia a adoptat o decizie recunoscând că 
statul membru nu a și-a respectat 
obligațiile în temeiul politicii comune în 
domeniul pescuitului. O astfel de 
nerespectare riscă să afecteze cheltuielile 
cuprinse în declarația de cheltuieli 
certificată pentru care se solicită plata 
intermediară; 

 (f) sunt îndeplinite condițiile menționate 
la articolul 17 alineatul (5) și la 
articolul 20 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [privind 
dispozițiile comune]. 

(2) Printr-un act de punere în aplicare 
adoptat în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 128 
alineatul (3), Comisia poate stabili norme 
detaliate privind plățile care pot fi 
suspendate. Cuantumurile acestor plăți 
sunt proporționale cu natura și importanța 
nerespectării imputabile statului membru. 

(2) Printr-un act de punere în aplicare, 
Comisia poate decide suspendarea tuturor 
plăților intermediare sau a unei părți a 
acestora, după ce a dat statului membru 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile 
în termen de două luni. Printr-un act de 
punere în aplicare adoptat în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 151 alineatul (3), Comisia poate 
stabili norme detaliate privind partea 
plăților care poate fi suspendată. Aceste 
sume sunt proporționale cu natura și 
importanța deficienței, neregulii sau 
nerespectării imputabile statului membru. 

 (2a) Printr-un act de punere în aplicare, 
Comisia decide să pună capăt suspendării 
tuturor plăților intermediare sau unei 
părți a acestora dacă statul membru a luat 
măsurile necesare pentru a permite 
încetarea suspendării. Dacă statul 
membru nu ia aceste măsuri, Comisia 
poate adopta, printr-un act de punere în 
aplicare, o decizie prin care să aplice 
corecții financiare prin anularea tuturor 
contribuțiilor Uniunii la programul 
operațional sau a unei părți a acestora, în 
conformitate cu articolele 128 și 129. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/578 

Amendamentul 578 

Nils Torvalds 
în numele Grupului ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 103 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 103a 

 Controalele la fața locului efectuate de 
Comisie 

 (1) Fără a se aduce atingere 
controalelor efectuate de statele membre 
în temeiul actelor cu putere de lege și al 
actelor administrative naționale sau al 
articolului 287 din tratat și niciunui 
control organizat în temeiul 
articolului 322 din tratat, Comisia poate 
organiza controale la fața locului în 
statele membre, cu scopul de a verifica 
în special: 

 (a) conformitatea practicilor 
administrative cu normele Uniunii; 

 (b) existența documentelor justificative 
necesare și corelarea lor cu operațiunile 
finanțate din FEPAM; 

 (c) condițiile în care s-au desfășurat și 
au fost controlate operațiunile finanțate 
din FEPAM. 

 (2) Persoanele delegate de Comisie să 
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efectueze controale la fața locului sau 
reprezentanții Comisiei care acționează 
în cadrul competențelor care le-au fost 
atribuite au acces la registre și la toate 
celelalte documente legate de 
cheltuielile finanțate din FEPAM, 
inclusiv la documentele și metadatele 
întocmite, primite sau înregistrate pe 
suport electronic. 

 (4) Cu suficient timp înainte, Comisia 
notifică faptul că va avea loc un control 
la fața locului statului membru în cauză 
sau statului membru pe al cărui 
teritoriu urmează să se desfășoare 
controlul. La aceste controale pot 
participa agenți ai statului membru în 
cauză. 

 (5) La cererea Comisiei și cu acordul 
statului membru în cauză, organismele 
competente ale statului membru 
respectiv întreprind controale sau 
anchete suplimentare privind 
operațiunile cuprinse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. La 
aceste controale pot participa agenți ai 
Comisiei sau persoane delegate de 
Comisie. 

 (6) În scopul eficientizării controalelor, 
cu acordul statelor membre în cauză, 
Comisia poate solicita ajutorul 
autorităților statelor membre respective 
pentru efectuarea anumitor controale 
sau anchete. 

 (7) Prin acte de punere în aplicare 
adoptate în conformitate cu procedura 
de consultare menționată la 
articolul 151 alineatul (2), Comisia 
poate stabili norme privind procedurile 
care trebuie respectate atunci când se 
efectuează controalele suplimentare 
menționate la alineatele (5) și (6). 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/579 

Amendamentul 579 

Nils Torvalds 
în numele Grupului ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 104 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 104 Articolul 104 

Accesul la informații Accesul la informații 

 (1) Statele membre pun la dispoziția 
Comisiei toate informațiile necesare 
pentru buna funcționare a FEPAM și iau 
toate măsurile corespunzătoare pentru a 
facilita controalele pe care Comisia le 
consideră adecvate în ceea ce privește 
gestionarea finanțării din partea Uniunii, 
inclusiv în ceea ce privește controalele la 
fața locului. 

La cererea Comisiei, statele membre 
comunică Comisiei legile, reglementările 
și dispozițiile administrative pe care le-au 
adoptat în vederea punerii în aplicare a 
actelor Uniunii referitoare la politica 
comună în domeniul pescuitului, în cazul 
în care actele respective au un impact 
financiar asupra EMFF. 

(2) La cererea Comisiei, statele membre 
comunică Comisiei legile, reglementările și 
dispozițiile administrative pe care le-au 
adoptat în vederea punerii în aplicare a 
actelor Uniunii referitoare la politica 
comună în domeniul pescuitului, în cazul 
în care actele respective au un impact 
financiar asupra FEPAM. 

 (3) Statele membre pun la dispoziția 
Comisiei toate informațiile referitoare la 
neregulile și cazurile de presupusă fraudă 
constatate și la pașii făcuți în vederea 
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recuperării plăților necuvenite legate de 
neregulile și fraudele respective, în 
temeiul articolului 116. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/580 

Amendamentul 580 

Nils Torvalds 
în numele Grupului ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 107 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 107 Articolul 107 

Procedură Procedură 

 (1) Înainte de a lua, prin acte de punere 
în aplicare, o decizie cu privire la o 
corecție financiară, Comisia deschide 
procedura informând statul membru în 
ceea ce privește concluziile sale provizorii 
și invitând statul membru respectiv să își 
prezinte observațiile în termen de două 
luni. 

În completarea alineatului (2) de la 
articolul 137 din [Regulamentul (UE) nr. 
(…) privind dispozițiile comune], În cazul 
în care Comisia propune o corecție 
financiară menționată la articolul 106 
alineatul (2) , statul membru are 
posibilitatea să demonstreze, prin 
examinarea documentației în cauză, că 
amploarea reală a cazului de nerespectare 
a normelor PCP și legătura acestuia cu 
cheltuielile sunt mai mici decât în 
evaluarea Comisiei. 

(2) În cazul în care Comisia propune o 
corecție financiară pe baza unei 
extrapolări sau a unei rate forfetare, statul 
membru are posibilitatea să demonstreze, 
prin examinarea documentației în cauză, că 
amploarea reală a neregulii sau a altui caz 
de nerespectare, inclusiv a nerespectării 
normelor PCP, a fost mai mică decât cea 
rezultată din evaluarea Comisiei. De 
comun acord cu Comisia, statul membru 
poate limita amploarea acestei examinări 
la o proporție corespunzătore sau la un 
eșantion adecvat din respectiva 
documentație. Cu excepția cazurilor 
justificate corespunzător, termenul 
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acordat pentru această examinare nu 
depășește o perioadă de două luni de după 
perioada de două luni menționată la 
alineatul (1). 

 (3) Comisia ține cont de orice probă 
prezentată de statul membru în termenele 
menționate la alineatele (1) și (2). 

 (4) În cazul în care nu acceptă concluziile 
provizorii ale Comisiei, statul membru 
este invitat de Comisie să participe la o 
audiere cu scopul de a se garanta că toate 
informațiile și observațiile relevante sunt 
disponibile și stau la baza concluziilor 
Comisiei privind aplicarea corecției 
financiare. 

 (5) În scopul aplicării corecțiilor 
financiare, Comisia ia o decizie, prin acte 
de punere în aplicare, în termen de șase 
luni de la data audierii sau de la primirea 
informațiilor suplimentare, în cazul în 
care statul membru este de acord să 
prezinte astfel de informații suplimentare 
în urma audierii. Comisia ține seama de 
toate informațiile și observațiile 
prezentate pe parcursul procedurii. În 
cazul în care nu are loc nicio audiere, 
perioada de șase luni începe la două luni 
după data trimiterii de către Comisie a 
scrisorii de invitație la audiere. 

 (6) În cazul în care Comisia sau Curtea 
de Conturi identifică nereguli care 
afectează situația financiară anuală 
transmisă Comisiei, corecția financiară 
rezultată reduce sprijinul acordat din 
FEPAM programului operațional. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/581 

Amendamentul 581 

Nils Torvalds 
în numele Grupului ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 120 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În conformitate cu articolul 99 
alineatul (1) litera (b), autoritatea de 
gestionare este responsabilă cu: 

(1) În conformitate cu articolul 99 
alineatul (1) literele (b)-(d), autoritatea de 
gestionare este responsabilă cu: 

(a) asigurarea creării unui site internet unic 
sau a unui portal unic de internet care să 
ofere informații și acces la programele 
operaționale din fiecare stat membru; 

(a) asigurarea creării unui site internet unic 
sau a unui portal unic de internet care să 
ofere informații și acces la programele 
operaționale din fiecare stat membru; 

(b) informarea potențialilor beneficiari 
despre oportunitățile de finanțare din 
cadrul programului operațional; 

(b) informarea potențialilor beneficiari 
despre oportunitățile de finanțare din 
cadrul programului operațional și despre 
obligația de a respecta normele politicii 
comune în domeniul pescuitului; 

(c) informarea cetățenilor Uniunii cu 
privire la rolul și realizările EMFF, prin 
acțiuni de informare și comunicare cu 
privire la rezultatele și impactul 
contractelor de parteneriat, ale programelor 
operaționale și ale operațiunilor. 

(c) informarea cetățenilor Uniunii cu 
privire la rolul și realizările FEPAM, prin 
acțiuni de informare și comunicare cu 
privire la rezultatele și impactul 
contractelor de parteneriat, ale programelor 
operaționale și ale operațiunilor; 

 (d) asigurarea faptului că se pune la 
dispoziția publicului un rezumat al 
măsurilor luate pentru asigurarea 
respectării normelor PCP, inclusiv 
cazurile de nerespectare a normelor de 
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statele membre sau de beneficiari, precum 
și măsurile de remediere luate, cum ar fi 
corecțiile financiare. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/582 

Amendamentul 582 

Nils Torvalds 
în numele Grupului ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Anexa IV – punctele 2 și 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Acțiuni de informare și de publicitate 
destinate publicului 

2. Acțiuni de informare și de publicitate 
destinate publicului 

2.1 Responsabilitățile statului membru 2.1 Responsabilitățile statului membru 

1. Statul membru se asigură că acțiunile de 
informare și de publicitate vizează cea mai 
amplă acoperire mediatică posibilă, 
utilizând diferite forme și metode de 
comunicare la nivelul corespunzător. 

1. Statul membru se asigură că acțiunile de 
informare și de publicitate vizează cea mai 
amplă acoperire mediatică posibilă, 
utilizând diferite forme și metode de 
comunicare la nivelul corespunzător. 

2. Statul membru este responsabil cu 
organizarea cel puțin a acțiunilor de 
informare și publicitate următoare: 

2. Statul membru este responsabil cu 
organizarea cel puțin a acțiunilor de 
informare și publicitate următoare: 

(a) o activitate majoră de informare prin 
aducerea la cunoștința publicului a lansării 
programului operațional; 

(a) o activitate majoră de informare prin 
aducerea la cunoștința publicului a lansării 
programului operațional; 

(b) cel puțin de două ori pe parcursul 
perioadei de programare, o activitate 
majoră de informare care să promoveze 
oportunitățile de finanțare și strategiile 
urmărite și să prezinte realizările 
programului operațional;  

(b) cel puțin de două ori pe parcursul 
perioadei de programare, o activitate 
majoră de informare care să promoveze 
oportunitățile de finanțare și strategiile 
urmărite și să prezinte realizările 
programului operațional;  

(c) afișarea steagului Uniunii Europene în 
fața sediului fiecărei autorități de 

(c) afișarea steagului Uniunii Europene în 
fața sediului fiecărei autorități de 
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gestionare sau într-un loc din sediul 
respectiv care să fie vizibil publicului; 

gestionare sau într-un loc din sediul 
respectiv care să fie vizibil publicului; 

(d) publicarea, pe cale electronică, a listei 
de operațiuni în conformitate cu secțiunea 
1; 

(d) publicarea, pe cale electronică, a listei 
de operațiuni în conformitate cu secțiunea 
1; 

(e) oferirea de exemple de operațiuni, 
pentru fiecare program operațional, pe site-
ul internet unic sau pe site-ul internet al 
programului operațional care poate fi 
accesat prin intermediul portalului internet 
unic; exemplele ar trebui să fie într-una din 
limbile oficiale de largă circulație ale 
Uniunii Europene, alta decât limba oficială 
(limbile oficiale) a(le) statului membru în 
cauză; 

(e) oferirea de exemple de operațiuni, 
pentru fiecare program operațional, pe site-
ul internet unic sau pe site-ul internet al 
programului operațional care poate fi 
accesat prin intermediul portalului internet 
unic; exemplele ar trebui să fie într-una din 
limbile oficiale de largă circulație ale 
Uniunii Europene, alta decât limba oficială 
(limbile oficiale) a(le) statului membru în 
cauză; 

(f) o secțiune specifică a site-ului internet 
unic trebuie să fie dedicată prezentării unui 
rezumat al operațiunilor care vizează 
inovarea și ecoinovarea; 

(f) o secțiune specifică a site-ului internet 
unic trebuie să fie dedicată prezentării unui 
rezumat al operațiunilor care vizează 
inovarea și ecoinovarea; 

(g) actualizarea informațiilor referitoare la 
implementarea programului operațional, 
inclusiv la principalele sale realizări, pe 
site-ul internet unic sau pe site-ul internet 
al programului operațional care poate fi 
accesat prin intermediul portalului internet 
unic.  

(g) actualizarea informațiilor referitoare la 
implementarea programului operațional, 
inclusiv la principalele sale realizări, pe 
site-ul internet unic sau pe site-ul internet 
al programului operațional care poate fi 
accesat prin intermediul portalului internet 
unic.  

 (h) cu începere din 2016, se publică anual 
un rezumat până la 31 ianuarie privind 
cazurile de nerespectare a normelor de 
statele membre și de beneficiari, precum 
și măsurile de remediere, inclusiv 
corecțiile financiare, luate de statele 
membre sau de Comisie. 

3. Acțiuni de informare a beneficiarilor 
potențiali și a beneficiarilor 

3. Acțiuni de informare a beneficiarilor 
potențiali și a beneficiarilor 

3.1 Acțiuni de informare a beneficiarilor 
potențiali 

3.1 Acțiuni de informare a beneficiarilor 
potențiali 

1. Autoritatea de gestionare se asigură că 
obiectivele programului operațional și 
oportunitățile de finanțare oferite de 
EMFF sunt diseminate la scară largă în 

1. Autoritatea de gestionare se asigură că 
obiectivele programului operațional și 
oportunitățile de finanțare oferite de 
FEPAM sunt diseminate la scară largă în 
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rândul beneficiarilor potențiali și al părților 
interesate. 

rândul beneficiarilor potențiali și al părților 
interesate. 

2. Autoritatea de gestionare se asigură că 
beneficiarii potențiali sunt informați cel 
puțin cu privire la următoarele: 

2. Autoritatea de gestionare se asigură că 
beneficiarii potențiali sunt informați cel 
puțin cu privire la următoarele: 

(a) condițiile de eligibilitate a cheltuielilor 
care trebuie îndeplinite pentru a beneficia 
de sprijin în cadrul unui program 
operațional; 

(a) condițiile de eligibilitate a cheltuielilor 
care trebuie îndeplinite pentru a beneficia 
de sprijin în cadrul unui program 
operațional; 

(b) o descriere a condițiilor de 
admisibilitate a cererilor, o descriere a 
procedurilor de examinare a cererilor de 
finanțare și o prezentare a termenelor 
aferente; 

(b) o descriere a condițiilor de 
admisibilitate a cererilor, o descriere a 
procedurilor de examinare a cererilor de 
finanțare și o prezentare a termenelor 
aferente, precum și criteriile de 
durabilitate privind admisibilitatea 
operațiunilor; 

 (ba) posibilele consecințe financiare în 
cazul nerespectării normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului; 

(c) criteriile de selecție a operațiunilor care 
urmează a beneficia de sprijin; 

(c) criteriile de selecție a operațiunilor care 
urmează a beneficia de sprijin; 

(d) persoanele de contact de la nivel 
național, regional sau local care pot furniza 
informații privind programele operaționale; 

(d) persoanele de contact de la nivel 
național, regional sau local care pot furniza 
informații privind programele operaționale; 

(e) faptul că cererile ar trebui să propună 
activități de comunicare, proporționale cu 
dimensiunea operațiunii, în vederea 
informării publicului cu privire la scopurile 
operațiunii și la contribuția din partea UE 
pentru operațiune. 

(e) faptul că cererile ar trebui să propună 
activități de comunicare, proporționale cu 
dimensiunea operațiunii, în vederea 
informării publicului cu privire la scopurile 
operațiunii și la contribuția din partea UE 
pentru operațiune. 

3.2. Acțiuni de informare a 

beneficiarilor 
3.2. Acțiuni de informare a 

beneficiarilor 

Autoritatea de gestionare informează 
beneficiarii cu privire la faptul că 
acceptarea finanțării constituie o acceptare 
a includerii lor pe lista de operațiuni 
publicată în conformitate cu articolul 120 
alineatul (2). 
 

Autoritatea de gestionare informează 
beneficiarii cu privire la faptul că 
acceptarea finanțării constituie o acceptare 
a includerii lor pe lista de operațiuni 
publicată în conformitate cu articolul 120 
alineatul (2). 
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