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17.10.2013 A7-0282/618 

Amendamentul 618 

Guido Milana 

în numele Grupului S&D 
 

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 27 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Contribuția financiară totală din 
partea FEPAM la măsurile din cadrul 
programelor de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor în domeniul 
pescuitului la scară mică, menționat la 
articolul 32 alineatul (-1), încetarea nouă 
și temporară menționată la articolul 33a, 
înlocuirea sau modernizarea motoarelor 
principale sau auxiliare menționată la 
articolul 39 și încetarea definitivă nu 
depășește 20% din asistența financiară a 
Uniunii alocată pe stat membru. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/619 

Amendamentul 619 

Guido Milana 

în numele Grupului S&D 

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 32 – alineatul -1 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1c) Pentru a facilita înființarea de locuri 
de muncă pentru tineri în sectorul 
pescuitului la scară mică, FEPAM poate 
sprijini: 

 (a) programe de stagii la bordul unor 
nave de coastă mici; 

 (b) formare în domeniul pescuitului 
durabil, cum ar fi tehnici durabile de 
pescuit, selectivitate, biologie marină, 
conservarea resurselor biologice marine; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/620 

Amendamentul 620 

Guido Milana 

în numele Grupului S&D 

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 32 – alineatul -1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1b) Tinerii cu vârsta sub 30 de ani, 
înregistrați ca șomeri și recunoscuți ca 
atare de administrația competentă a 
statului membri sunt eligibili pentru 
sprijin în sensul alineatului (1). Stagiarul 
este însoțit la bord de un pescar 
profesionist în vârstă de cel puțin 50 de 
ani. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/621 

Amendamentul 621 

Guido Milana 

în numele Grupului S&D 

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 32 – alineatul -1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1a) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
este acordat fiecărui beneficiar pentru o 
perioadă maximă de doi ani din perioada 
de programare și pentru o sumă maximă 
de 40 000 EUR; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/622 

Amendamentul 622 

Guido Milana 

în numele Grupului S&D 

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 32 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1) Două treimi din programul de stagiu 
cuprinde instruire la bord și o treime este 
compusă din cursuri teoretice. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/623 

Amendamentul 623 

Guido Milana 

în numele Grupului S&D 

 

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 33 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 33a 

 Fonduri mutuale pentru asigurare 

 (1) FEPAM poate contribui la fondurile 
mutuale recunoscute de un stat membru 
în conformitate cu dreptul său național, 
care permite pescarilor afiliați să se 
asigure în caz de pierderi legate de: 

 (a) dezastre naturale; 

 (b) accidente de mediu sau de sănătate. 

 (c) costuri pentru salvarea navelor de 
pescuit care au suferit accidente pe durata 
desfășurării activităților sau care s-au 
scufundat, ceea ce a cauzat victime pe 
mare; 

 (d) măsuri sociale și economice specifice 
propuse de statele membre pentru pescarii 
aflați la bordul navelor care s-au 
scufundat ca urmare a accidentelor pe 
mare; 

 (2) Evenimentele sunt recunoscute oficial 
drept dezastre naturale sau incidente de 
mediu sau de sănătate de către statul 
membru în cauză sau, dacă se solicită 
acest lucru, de către normele interne ale 
fondului mutual. Dacă este cazul, statele 
membre pot stabili în avans criterii pe 
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baza cărora această recunoaștere formală 
se consideră a fi acordată. 

Or. en 

 

 
 


