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17.10.2013 A7-0282/609 

Amendamentul 609 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 95 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

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

Or. en 
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Justificare 

Acest amendament urmărește să asigure o transparență financiară maximă a FEPAM. 

Aceasta ar face ca politica să concorde cu recentele dispoziții convenite privind transparența 

politicii agricole comune, care se aplică atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice. 

S-a convenit asupra acestor dispoziții în urma unei consultări publice, legate de hotărârea 

Shecke a Curții. 



 

AM\1007168RO.doc  PE519.328v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
17.10.2013 A7-0282/610 

Amendamentul 610 

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

Propunere de regulament 

Articolul 12 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 12a 

 Suspendarea plăților 

 În cazul operatorilor aflați în curs de 
anchetare în urma comiterii unei 
încălcări în temeiul articolului 12 
alineatul (1), se suspendă plățile din 
cadrul EMFF către operatorii implicați. 
În cazul în care se constată că un 
operator a comis o încălcare în temeiul 
articolului 12 alineatul (1), cererea 
operatorilor implicați nu este considerată 
admisibilă. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/611 

Amendamentul 611 

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

Propunere de regulament 

Articolul 15 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Resursele disponibile pentru 
angajamentele din EMFF pentru perioada 
2014-2020 în cadrul gestiunii partajate se 
ridică la 5 520 000 000 EUR în prețuri 
curente în conformitate cu defalcarea 
anuală prevăzută în anexa II.  

(1) Resursele disponibile pentru 
angajamentele din EMFF pentru perioada 
2014-2020 în cadrul gestiunii partajate se 
ridică la 5 520 000 000 EUR în prețuri 
curente în conformitate cu defalcarea 
anuală prevăzută în anexa II.  

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

(2) Un maximum de 71,86 % din resursele 
menționate la alineatul (1) se alocă 
dezvoltării durabile a pescăriilor, a 
acvaculturii și a zonelor pescărești în 
temeiul titlului V capitolele I, II și III.  

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

(3) Un minimum de 12,5 % din resursele 
menționate la alineatul (1) se alocă 
măsurilor de control și de executare 
menționate la articolul 78.  

(4) Suma de 358 000 000 EUR din 
resursele menționate la alineatul (1) se 
alocă măsurilor privind colectarea de date 
menționate la articolul 79.  

(4) O sumă minimă de 12,97 % din 
resursele menționate la alineatul (1) se 
alocă măsurilor privind colectarea de date 
menționate la articolul 79.  

(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;  

- 4 300 000 EUR pentru Insulele Azore și 
Madeira;  

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

- 4 900 000 EUR pentru Guyana Franceză - 4 900 000 EUR pentru Guyana Franceză 
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și Réunion.  și Réunion.  

(6) Suma de 45 000 000 EUR din resursele 
menționate la alineatul (1) se alocă 
ajutorului pentru depozitare menționat la 
articolul 72 pentru perioada 2014-2018 
inclusiv.  

(6) Suma de 45 000 000 EUR din resursele 
menționate la alineatul (1) se alocă 
ajutorului pentru depozitare menționat la 
articolul 72 pentru perioada 2014-2018 
inclusiv.  

Or. en 

Justificare 

Aceste modificări măresc sumele care pot fi folosite pentru control și executare, precum și 

pentru colectarea datelor, după cum au solicitat mai multe consilii consultative regionale. 

Sunt, utilizate, de asemenea, procente, permițând astfel ca cifrele finale să fie inserate în 

momentul în care este cunoscut bugetul total al FEPAM. 
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17.10.2013 A7-0282/612 

Amendamentul 612 

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

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 1 – litera b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) participarea părților interesate la 
proiectarea și punerea în aplicare a 
măsurilor de conservare în sensul 
articolelor 17 și 21 din [Regulamentul 
privind politica comună în domeniul 
pescuitului]. 

(b) participarea părților interesate la 
proiectarea și punerea în aplicare a 
măsurilor de conservare în sensul 
articolelor 17 și 21 din [Regulamentul 
privind politica comună în domeniul 
pescuitului], inclusiv prin intermediul 
comitetelor de management formate din 
mai mulți actori. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/613 

Amendamentul 613 

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

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 1 – litera d 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(d) gestionarea, refacerea și monitorizarea 
zonelor de refacere a stocurilor de pește în 
conformitate cu [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului], 
a zonelor marine protejate în vederea 
punerii în aplicare a măsurilor de 
protecție spațială menționate la articolul 
13 alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului, precum și a siturilor 
NATURA 2000 în conformitate cu 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică și cu 
Directiva 2009/147/CEE a Consiliului și a 
Parlamentului European din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, în conformitate cu 
cadrele de acțiune prioritară instituite în 
temeiul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/614 

Amendamentul 614 

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

Propunere de regulament 

Anexa 4 – punctul 1 – alineatul 1 – liniuța 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- Denumirea beneficiarului (numai 
persoane juridice; nu se vor numi 
persoane fizice);; 

- Denumirea beneficiarului; 

Or. en 

Justificare 

Separarea persoanelor fizice de cele juridice la publicarea beneficiarilor creează complicații 

din punct de vedere administrativ pentru agențiile de plată. Transparența maximă este o 

politică mai puțin birocratic de implementat decât transparența parțială. 

 
 


