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17.10.2013 A7-0282/593 

Amendamentul 593 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 

Considerentul 43 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(43) În conformitate cu efortul de reducere 
a capturilor aruncate înapoi în mare 
introdus de PCP, FEPAM ar trebui să 
acorde compensații financiare minime, cu 
ajutorul cărora să fie suportate strict 
costurile de manipulare, depozitare și 
debarcare a tuturor capturilor nedorite 
pentru care nu există o utilizare 
comercială prin care să se poată acoperi 
aceste costuri. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/594 

Amendamentul 594 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 

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 halelor de licitații, a 
adăposturilor și a altor facilități terestre de 
sprijin, FEPAM ar trebui să susțină 
investițiile relevante menite în special a 
spori eficiența energetică, protecția 
mediului, calitatea produselor debarcate, 
precum și siguranța și condițiile de muncă. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/595 

Amendamentul 595 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 3 – alineatul 2 – punctul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

18. „pescuitul costier artizanal” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală de maximum 
12 metri care nu utilizează uneltele de 
pescuit tractate enumerate în tabelul 3 din 
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 26/2004 
al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind 
registrul flotei de pescuit comunitare24; 

 

___________________ 
24 JO L 5, 9.1.2004, p. 25. 

18.  „pescuit artizanal” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 
de pescuit cu o lungime totală de maximum 
12 metri care nu utilizează uneltele de 
pescuit tractate enumerate în tabelul 3 din 
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 26/2004 
al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind 
registrul flotei de pescuit comunitare24, 
sau, alternativ, de nave care petrec pe 
mare (durata unei campanii de pescuit) 
maximum 24 de ore și ale căror capturi 
sunt vândute în stare proaspătă. În cazul 
flotei locale din regiunile ultraperiferice și 
din insulele îndepărtate, se permite ca 
durata maximă a unei campanii de 
pescuit să fie de 36 de ore. Din motive 
justificate, pe baza tradiției istorice locale, 
statele membre pot propune extinderea 
definiției „pescuitului artizanal” la 
activitățile de pescuit desfășurate de alte 
nave, în măsura în care uneltele folosite 
sunt foarte selective și au un impact redus 
asupra ecosistemului marin; 

________________ 
24 JO L 5, 9.1.2004, p. 25. 

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text legislativ;  dacă este 
adoptat, acesta va impune modificări 
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Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/596 

Amendamentul 596 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 6 – alineatul 1 – punctul 3 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Încurajarea acvaculturii inovatoare, 
competitive și bazate pe cunoaștere prin 
punerea accentului pe următoarele 
domenii: 

3. Încurajarea diferitelor tipuri de 
dezvoltare a acvaculturii, atât pe uscat, cât 
și pe mare, axându-se pe diversificarea și 
calitatea produselor, vizând reducerea 
importurilor de pește pentru 
aprovizionarea pieței europene, prin 
punerea accentului pe următoarele 
domenii: 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/597 

Amendamentul 597 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 6 – alineatul 1 – punctul 3 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) sprijin pentru înființarea de noi 
întreprinderi sau cooperative în sectorul 
acvaculturii; 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/598 

Amendamentul 598 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 13 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) operațiunile care determină creșterea 
capacității de pescuit a navei; 

(a) operațiunile care determină creșterea 
capacității de pescuit a navei (acestea nu 
includ înlocuirea motoarelor și alte 
modificări ale navelor de pescuit 
artizanal, concepute pentru a îmbunătăți 
siguranța la bord); 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/599 

Amendamentul 599 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 31 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) diferitele forme de asociere în 
sectorul pescuitului, în special în 
segmentul pescuitului artizanal; 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/600 

Amendamentul 600 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 32 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În vederea facilitării diversificării și a 
creării de locuri de muncă în afara 
sectorului pescuitului, EMFF poate 
sprijini: 

(1) În vederea facilitării diversificării și a 
creării de locuri de muncă, FEPAM poate 
sprijini înființarea și modernizarea 
întreprinderilor sau a cooperativelor din 
sectorul pescuitului și dezvoltarea de 
activități complementare, adecvate pentru 
promovarea dezvoltării economice și 
sociale a zonelor pescărești. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/601 

Amendamentul 601 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 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 
și nu depășește suma maximă de 
50 000 EUR pentru fiecare operațiune. În 
cazuri excepționale, cuantumul acestei 
asistențe financiare poate atinge 
maximum 70 % din bugetul prevăzut în 
proiectul sau planul de afaceri, în cazul 
sprijinului pentru înființarea de 
întreprinderi destinat pescarilor tineri; 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/602 

Amendamentul 602 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 36 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) FEPAM poate sprijini eforturile de 
reducere semnificativă a capturilor 
aruncate înapoi în mare prin acordarea 
unor compensații financiare minime, cu 
ajutorul cărora să fie suportate strict 
costurile de manipulare, depozitare și 
debarcare a tuturor capturilor nedorite 
pentru care nu există o utilizare 
comercială prin care să se poată acoperi 
aceste costuri. Comisia stabilește costurile 
menționate mai sus pentru fiecare an, 
luând în considerare situațiile diferite din 
statele membre. 

Or. pt 

Justificare 

Debarcarea întregii cantități de capturi nedorite și eliminarea în consecință a capturilor 
aruncate înapoi în mare este unul din obiectivele reformei actuale a PCP.  
 
În vederea realizării acestui obiectiv ar putea fi necesar să se acorde producătorilor o 
compensare financiară minimă pentru a le permite să facă față costurilor de manipulare, 
depozitare și debarcare a întregii cantități de capturi nedorite. 
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17.10.2013 A7-0282/603 

Amendamentul 603 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 41 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Porturile de pescuit, locurile de debarcare 
și adăposturile 

Porturile de pescuit, locurile de debarcare, 
halele de licitații, adăposturile și alte 
infrastructuri de sprijin la țărm  

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/604 

Amendamentul 604 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 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) FEPAM poate sprijini investițiile în 
infrastructuri noi sau investițiile menite a 
îmbunătăți infrastructura existentă, 
precum porturile de pescuit, locurile de 
debarcare, halele de licitații și alte 
infrastructuri de sprijin la țărm, inclusiv 
investițiile în instalațiile de colectare a 
deșeurilor și a deșeurilor marine. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/605 

Amendamentul 605 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 41 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) FEPAM poate acorda pescarilor 
compensații financiare minime, cu 
ajutorul cărora să fie suportate costurile 
de debarcare a tuturor capturilor nedorite 
pentru care nu există o utilizare 
comercială prin care să se poată acoperi 
aceste costuri. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/606 

Amendamentul 606 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 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. 

eliminat 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/607 

Amendamentul 607 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 55 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) suspendarea durează mai mult de patru 
luni consecutive; sau 

(a) suspendarea durează mai mult de trei 
săptămâni consecutive sau patru 
săptămâni neconsecutive de-a lungul unei 
perioade de patru luni; sau 

Or. pt 

Justificare 

Propunerea nu corespunde realității, deoarece sunt rare ocaziile în care suspendarea 
recoltării depășește patru săptămâni consecutive. În plus, întreprinderile familiale mici 
dedicate acestei activități, care sunt predominante în acest sector în mai multe state membre, 
depind direct de vânzările săptămânale și sunt astfel grav afectate de astfel de suspendări. 
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17.10.2013 A7-0282/608 

Amendamentul 608 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 88 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) FEPAM poate sprijini grupuri de 
pescari, organizații profesionale și 
ONG-uri legate de pescuitul la scară 
mică, în vederea coordonării, pregătirii și 
participării acestora la consiliile 
consultative. 

Or. pt 

 
 


