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17.10.2013 A7-0282/584 

Amendamentul 584 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

în numele Grupului PPE 
 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(b) importul de nave de pescuit; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/585 

Amendamentul 585 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

în numele Grupului PPE 

 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) încetarea temporară a activităților de 
pescuit 

(c) încetarea temporară a activităților de 
pescuit, construirea de noi nave de pescuit 
și dezafectarea, cu excepția cazurilor 
prevăzute de prezentul regulament; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/586 

Amendamentul 586 

Alain Cadec, Werner Kuhn 

în numele Grupului PPE 

 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Contribuția financiară din FEPAM 
pentru măsurile menționate la articolul 
32b și la articolul 39 alineatul (1) litera 
(a) nu depășește 10% din asistența 
financiară a Uniunii alocată pentru 
fiecare stat membru. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/587 

Amendamentul 587 

Alain Cadec 

în numele Grupului PPE 

 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 32 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Article 32a 

Investiții în reînnoirea flotei 

(1) FEPAM poate sprijini investiții în 
reînnoirea navelor de pescuit costier la 
scară mică cu o vechime mai mare de 35 
de ani, în următoarele condiții: 

(i) nava aparține unui segment de flotă 
pentru care raportul de capacitate 
menționat la articolul 34 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [referitor la 
PCP] a demonstrat că posibilitățile de 
pescuit și capacitatea flotei nu se află în 
echilibru; 

(ii) investițiile ar reduce capacitatea 
navei, efortul de pescuit și consumul de 
energie cu cel puțin 40%; 

(iii) investițiile îmbunătățesc în mod 
substanțial selectivitatea echipamentului 
navei; 

(iv) investițiile respectă condițiile de 
siguranță de la bord; 

(v) nava a desfășurat activități de pescuit 
pe durata celor cinci ani anteriori. 

 

(2) Sprijinul menționat la alineatul (1) 
este acordat doar proprietarilor de nave și 
doar în schimbul dezmembrării navei cu o 
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vechime mai mare de 35 de ani. 

(3) Cuantumul sprijinului menționat la 
alineatul (1) nu depășește 15 % din 
investiția totală și 80 000 EUR. 

(4) Statele membre care nu-și respectă 
obligațiile cu privire la informare și 
publicitate conform articolului 120 sau în 
cazul cărora Comisia a decis să nu 
efectueze corecții financiare conform 
articolului 106 nu beneficiază de sprijin 
pentru investiții în acest scop. 

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
127, de stabilire a unor norme detaliate 
privind punerea în aplicare a criteriilor 
prevăzute la prezentul articol. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/588 

Amendamentul 588 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

în numele Grupului PPE 

 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 32 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 32b 

Încetarea definitivă a activităților de 
pescuit 

(1) FEPAM poate contribui la finanțarea 
măsurilor destinate încetării definitive a 
activităților de pescuit prin dezmembrarea 
navelor de pescuit, cu condiția ca: 

(a) măsurile de dezmembrare prevăzute să 
fie incluse în programul operațional 
menționat la articolul 20 și 

(b) nava să facă parte dintr-un segment în 
cazul căruia s-a demonstrat că există o 
supracapacitate în raport cu posibilitățile 
de pescuit alocate, în conformitate cu 
articolul 35 din Regulamentul xxxx/xxxx 
(Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului). 

(2) Sprijinul menționat la alineatul (1) 
rămâne în vigoare până la 31 decembrie 
2020. 

 

(3) Sprijinul menționat la prezentul 
articol se acordă cu condiția retragerii 
definitive, din registrul flotei de pescuit 
comunitare, a unei capacități echivalente 
cu cea a navei dezmembrate, precum și a 
licențelor și a autorizațiilor de pescuit 
aferente. Beneficiarul sprijinului nu are 
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posibilitatea de a înregistra o navă de 
pescuit nouă pe parcursul unei perioade 
de cel puțin cinci ani de la data primirii 
sprijinului. 

Reducerea capacității de pescuit 
determină o reducere echivalentă a 
plafonului stabilit pentru capacitatea de 
pescuit a segmentului de flotă din care 
face parte nava pentru care s-a solicitat 
încetarea definitivă a activităților. 

(4) Pentru a atenua consecințele pentru 
lucrătorii care își pierd locurile de muncă 
din cauza încetării definitive a activităților 
navei la bordul căreia aceștia lucrează, 
FEPAM poate acorda compensații 
socioeconomice pentru: 

(a) retragerea timpurie din sectorul 
pescuitului, inclusiv pensionarea 
anticipată; 

(b) compensarea unică, fără posibilitate 
de reînnoire, a membrilor echipajului 
care au exercitat profesia de pescari la 
bordul unei nave timp de cel puțin 12 
luni. Această compensație se rambursează 
pro rata temporis în cazul în care 
beneficiarul își reia activitatea la mai 
puțin de un an de la data primirii 
sprijinului. 

Or. en 
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