
AM\1181163RO.docx PE637.683v01-00

RO Unită în diversitate RO

27.3.2019 A8-0176/304

Amendamentul 304
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. FEAMAP pentru perioada de după 
2020 ar trebui să se bazeze pe o arhitectură 
simplificată, fără definirea în prealabil a 
măsurilor și a unor norme detaliate de 
eligibilitate la nivelul Uniunii, într-o 
manieră excesiv de normativă. În schimb, 
în cadrul fiecărei priorități ar trebui să fie 
descrise marile domenii de sprijin. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să își 
întocmească programul indicând în el cea 
mai adecvată modalitate de concretizare a 
priorităților. O gamă largă de măsuri 
identificate de statele membre în acele 
programe ar putea fi sprijinite în cadrul 
normelor prezentate în prezentul 
regulament și în Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune], cu condiția ca ele să fie acoperite 
de domeniile de sprijin identificate în 
prezentul regulament. Cu toate acestea, 
este necesar să se stabilească o listă de 
operațiuni neeligibile, astfel încât să se 
evite un impact negativ în ceea ce privește 
conservarea resurselor piscicole, de 
exemplu, o interdicție generală a 
investițiilor menite să sporească 
capacitatea de pescuit. În plus, investițiile 
și compensațiile pentru flotă ar trebui să fie 
strict condiționate de coerența lor cu 

11. FEAMAP pentru perioada de după 
2020 ar trebui să se bazeze pe o arhitectură 
simplificată, fără definirea în prealabil a 
măsurilor și a unor norme detaliate de 
eligibilitate la nivelul Uniunii, într-o 
manieră excesiv de normativă. În schimb, 
în cadrul fiecărei priorități ar trebui să fie 
descrise marile domenii de sprijin. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să își 
întocmească programul indicând în el cea 
mai adecvată modalitate de concretizare a 
priorităților. O gamă largă de măsuri 
identificate de statele membre în acele 
programe ar putea fi sprijinite în cadrul 
normelor prezentate în prezentul 
regulament și în Regulamentul (UE) nr. 
[Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune], cu condiția ca ele să fie acoperite 
de domeniile de sprijin identificate în 
prezentul regulament. Cu toate acestea, 
este necesar să se stabilească o listă de 
operațiuni neeligibile, astfel încât să se 
evite un impact negativ în ceea ce privește 
conservarea resurselor piscicole, de 
exemplu, o interdicție generală a 
investițiilor menite să sporească 
capacitatea de pescuit, fără a pune în 
primejdie, în același timp, investiția 
necesară în modernizarea, reabilitarea și 
chiar redimensionarea flotei de mici 
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obiectivele de conservare ale PCSP. dimensiuni, în principal în cazurile 
identificate în care aceasta are o vârstă 
medie avansată și nu garantează 
condițiile esențiale de siguranță și 
funcționare. În plus, investițiile și 
compensațiile pentru flotă ar trebui să fie 
strict condiționate de coerența lor cu 
obiectivele de conservare ale PCSP.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/305

Amendamentul 305
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Având în vedere nivelul ridicat de 
imprevizibilitate al activităților de pescuit, 
împrejurări excepționale pot provoca 
pierderi economice semnificative pentru 
pescari. Pentru a atenua aceste consecințe, 
ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine o 
compensare pentru încetarea extraordinară 
a activităților de pescuit cauzată de punerea 
în aplicare a anumitor măsuri de 
conservare, și anume planuri multianuale, 
ținte pentru conservarea și exploatarea 
sustenabilă a stocurilor, măsuri de adaptare 
a capacității de pescuit a navelor de pescuit 
la posibilitățile de pescuit disponibile și 
măsuri tehnice, precum și de 
implementarea unor măsuri de urgență, de 
întreruperea, din cauza unor motive de 
forță majoră, a aplicării unui acord de 
parteneriat pentru activități pescărești 
sustenabile, de o catastrofă naturală sau de 
un incident de mediu. Sprijinul ar trebui să 
fie acordat numai dacă impactul unor astfel 
de circumstanțe asupra pescarilor este 
semnificativ, și anume dacă activitățile 
comerciale ale navei în cauză sunt oprite 
timp de cel puțin 90 de zile consecutive și 
dacă pierderile economice care rezultă din 
încetarea activității se ridică la peste 30 % 
din cifra de afaceri medie anuală a 

(27) Având în vedere nivelul ridicat de 
imprevizibilitate al activităților de pescuit, 
împrejurări excepționale pot provoca 
pierderi economice semnificative pentru 
pescari. Pentru a atenua aceste consecințe, 
ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine o 
compensare pentru încetarea extraordinară 
a activităților de pescuit cauzată de punerea 
în aplicare a anumitor măsuri de 
conservare, și anume planuri multianuale, 
ținte pentru conservarea și exploatarea 
sustenabilă a stocurilor, măsuri de adaptare 
a capacității de pescuit a navelor de pescuit 
la posibilitățile de pescuit disponibile și 
măsuri tehnice, precum și de 
implementarea unor măsuri de urgență, de 
întreruperea, din cauza unor motive de 
forță majoră, a aplicării unui acord de 
parteneriat pentru activități pescărești 
sustenabile, de o catastrofă naturală sau de 
un incident de mediu. Sprijinul ar trebui să 
fie acordat numai dacă impactul unor astfel 
de circumstanțe asupra pescarilor este 
semnificativ, și anume dacă activitățile 
comerciale ale navei în cauză sunt oprite 
timp de cel puțin 30 de zile. 
Particularitățile activităților pescărești care 
vizează anghila ar trebui să fie luate în 
considerare în condițiile de acordare a 
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întreprinderii în cauză într-o anumită 
perioadă de timp. Particularitățile 
activităților pescărești care vizează anghila 
ar trebui să fie luate în considerare în 
condițiile de acordare a sprijinului 
respectiv.

sprijinului respectiv.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/306

Amendamentul 306
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Pentru a contribui la dezvoltarea 
pozitivă a surselor de apă și la menținerea 
activității de pescuit în afara sezonului 
închis, FEAMAP ar trebui să poată 
sprijini introducerea unor perioade de 
repaus biologic, ori de câte ori aceste 
perioade, dacă sunt stabilite în anumite 
etape critice din ciclul de viață al 
speciilor, sunt necesare pentru o 
exploatare durabilă a resurselor de 
pescuit.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/307

Amendamentul 307
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 27 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27b)  Subliniază nevoia urgentă de a 
sprijini crearea unui fond de compensații 
salariale care să acopere perioadele de 
interdicție a pescuitului și că este 
important ca acestea să fie luate în 
considerare la calcularea pensiilor și 
pentru celelalte drepturi de asigurări 
sociale. Mai susține și stabilirea unui 
salariu minim, în acord cu practicile 
locale, negocierea și contractele colective 
de muncă.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/308

Amendamentul 308
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Micul pescuit costier este efectuat 
de nave de pescuit de mai puțin de 12 metri 
și care nu utilizează unelte de pescuit 
tractate. Acest sector reprezintă 
aproximativ 75 % din totalul navelor de 
pescuit înmatriculate în Uniune și aproape 
jumătate din numărul total de locuri de 
muncă în sectorul pescăresc. Operatorii din 
zonele costiere pescărești de mici 
dimensiuni sunt în mod deosebit 
dependenți de sănătatea stocurilor de pește, 
care constituie principala lor sursă de venit. 
Prin urmare, FEAMAP ar trebui să le 
acorde un tratament preferențial prin 
intermediul unei rate a intensității 
ajutorului de 100 %, inclusiv pentru 
operațiuni legate de controlul și punerea în 
aplicare a legislației, scopul fiind acela de a 
încuraja practicile sustenabile de pescuit. 
În plus, anumite domenii de sprijin ar 
trebui să fie rezervate pentru pescuitul la 
scară mică în segmentul de flotă în care 
capacitatea de pescuit este proporțională cu 
posibilitățile de pescuit disponibile, ca de 
exemplu sprijinul pentru achiziționarea 
unei nave la mâna a doua și pentru 
înlocuirea sau modernizarea motorului unei 
nave. În plus, statele membre ar trebui să 
includă în programul lor un plan de acțiune 

(28) Micul pescuit costier este efectuat 
de nave de pescuit de mai puțin de 12 metri 
și care nu utilizează unelte de pescuit 
tractate. Acest sector reprezintă 
aproximativ 75 % din totalul navelor de 
pescuit înmatriculate în Uniune și aproape 
jumătate din numărul total de locuri de 
muncă în sectorul pescăresc. Operatorii din 
zonele costiere pescărești de mici 
dimensiuni sunt în mod deosebit 
dependenți de sănătatea stocurilor de pește, 
care constituie principala lor sursă de venit. 
Prin urmare, FEAMAP ar trebui să le 
acorde un tratament preferențial prin 
intermediul unei rate a intensității 
ajutorului de 100 %, inclusiv pentru 
operațiuni legate de controlul și punerea în 
aplicare a legislației, scopul fiind acela de a 
încuraja practicile sustenabile de pescuit. 
În plus, anumite domenii de sprijin ar 
trebui să fie rezervate pentru pescuitul la 
scară mică fiind necesar să se asigure că 
capacitatea de pescuit este proporțională cu 
posibilitățile de pescuit disponibile, ca de 
exemplu sprijinul pentru achiziționarea, 
renovarea și reclasificarea unei nave la 
mâna a doua și pentru înlocuirea sau 
modernizarea motorului unei nave. În plus, 
statele membre ar trebui să includă în 
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pentru micul pescuit costier, care ar trebui 
să fie monitorizat pe baza unor indicatori 
pentru care ar trebui stabilite obiective de 
etapă și ținte.

programul lor un plan de acțiune pentru 
micul pescuit costier, care ar trebui să fie 
monitorizat pe baza unor indicatori pentru 
care ar trebui stabilite obiective de etapă și 
ținte.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/309

Amendamentul 309
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Securitatea alimentară se bazează 
pe piețe eficiente și bine organizate, care 
îmbunătățesc transparența, stabilitatea, 
calitatea și diversitatea lanțului de 
aprovizionare, precum și informarea 
consumatorilor. În acest scop, ar trebui ca 
FEAMAP să poată să sprijine 
comercializarea produselor pescărești și de 
acvacultură, în conformitate cu obiectivele 
Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(denumit în continuare „Regulamentul 
OCP”)15. În special, sprijinul ar trebui să 
fie disponibil pentru înființarea de 
organizații de producători, punerea în 
aplicare a planurilor de producție și de 
comercializare, promovarea unor noi piețe 
de desfacere, precum și elaborarea și 
diseminarea informațiilor referitoare la 
piețe.

(33) Securitatea alimentară se bazează 
pe piețe eficiente și bine organizate, care 
îmbunătățesc transparența, stabilitatea, 
calitatea și diversitatea lanțului de 
aprovizionare, precum și informarea 
consumatorilor. În acest scop, ar trebui ca 
FEAMAP să poată să sprijine 
comercializarea produselor pescărești și de 
acvacultură, în conformitate cu obiectivele 
Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(denumit în continuare „Regulamentul 
OCP”)15, promovând toate mecanismele 
de îmbunătățire a prețului primei vânzări, 
astfel încât să aducă beneficii pescarilor, 
crescând retribuția pentru munca 
acestora și care să promoveze o distribuție 
echitabilă și adecvată a valorii adăugate 
în tot lanțul de valoare al sectorului, 
reducând marjele intermediarilor, 
crescând prețurile plătite producătorilor și 
limitând prețurile plătite de consumatorii 
finali. În special, sprijinul ar trebui să fie 
disponibil pentru înființarea de organizații 
cooperatiste de producători, punerea în 
aplicare a planurilor de producție și de 
comercializare, promovarea unor noi piețe 
de desfacere, precum și elaborarea și 
diseminarea informațiilor referitoare la 
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piețe.

__________________ __________________
15 Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
pescărești și de acvacultură, de modificare 
a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și 
(CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
104/2000 al Consiliului (JO L 354, 
28.12.2013, p. 1).

15 Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
pescărești și de acvacultură, de modificare 
a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și 
(CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
104/2000 al Consiliului (JO L 354, 
28.12.2013, p. 1).

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/310

Amendamentul 310
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ajustarea și gestionarea capacității 
de pescuit;

(a) ajustarea și gestionarea capacității 
de pescuit, nu în ultimul rând prin 
reclasificarea și reabilitarea navelor sau a 
motoarelor acestora, astfel încât să fie 
posibilă creșterea timpului petrecut pe 
mare și a securității activității;

Or. pt



AM\1181163RO.docx PE637.683v01-00

RO Unită în diversitate RO

27.3.2019 A8-0176/311

Amendamentul 311
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea lanțului de valoare al 
sectorului și promovarea strategiilor de 
marketing;

(c) consolidarea lanțului de valoare al 
sectorului și promovarea strategiilor de 
marketing, promovând toate mecanismele 
de îmbunătățire a prețului primei vânzări, 
astfel încât să aducă beneficii pescarilor, 
crescând retribuția pentru munca 
acestora, și care să promoveze o 
distribuție echitabilă și adecvată a valorii 
adăugate în tot lanțul de valoare al 
sectorului, reducând marjele 
intermediarilor, crescând prețurile plătite 
producătorilor și limitând prețurile plătite 
de consumatorii finali;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/312

Amendamentul 312
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) reclasificarea, reînnoirea și 
redimensionarea navelor, în caz de uzură 
evidentă, permițând îmbunătățirea 
condițiilor de pescuit și creșterea timpului 
petrecut pe mare.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/313

Amendamentul 313
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activitățile comerciale ale navei în 
cauză sunt oprite timp de cel puțin 90 de 
zile consecutive; și

(a) activitățile comerciale ale navei în 
cauză sunt oprite timp de cel puțin 30 de 
zile consecutive; și

Or. pt


