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Propunere de regulament (COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin urmare, trebuie să fie posibil ca 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime (FEPAM), instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului3, 
să sprijine măsuri specifice pentru 
diminuarea efectelor perturbării pieței 
cauzate de agresiunea militară a Rusiei 
împotriva Ucrainei asupra lanțului de 
aprovizionare cu produse pescărești și din 
acvacultură. Măsurile respective trebuie să 
includă compensații financiare acordate 
organizațiilor de producători și asociațiilor 
de organizații de producători recunoscute 
care depozitează produsele pescărești sau 
din acvacultură în conformitate cu 
articolele 30 și 31 din Regulamentul (UE) 
nr. 1379/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului4, precum și compensații 
financiare acordate operatorilor din 
sectorul pescuitului și acvaculturii pentru 
pierderile de venituri și pentru costurile 

(2) Prin urmare, trebuie să fie posibil ca 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime (FEPAM), instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului3, 
să sprijine măsuri specifice pentru 
diminuarea efectelor perturbării pieței 
cauzate de agresiunea militară a Rusiei 
împotriva Ucrainei asupra lanțului de 
aprovizionare cu produse pescărești și din 
acvacultură. Măsurile respective trebuie să 
includă compensații financiare acordate 
organizațiilor de producători și asociațiilor 
de organizații de producători recunoscute 
care depozitează produsele pescărești sau 
din acvacultură în conformitate cu 
articolele 30 și 31 din Regulamentul (UE) 
nr. 1379/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului4, precum și compensații 
financiare acordate operatorilor din 
sectorul pescuitului și acvaculturii, inclusiv 
din sectorul prelucrării, pentru pierderile 



PE733.812/ 2

RO

suplimentare suportate de aceștia ca urmare 
a perturbării pieței cauzate de agresiunea 
militară a Rusiei împotriva Ucrainei și a 
efectelor acesteia asupra lanțului de 
aprovizionare cu produse pescărești și din 
acvacultură. Cheltuielile pentru 
operațiunile sprijinite în cadrul acestor 
măsuri trebuie să fie eligibile începând cu 
24 februarie 2022, data începerii agresiunii 
militare a Rusiei împotriva Ucrainei.

de venituri și pentru costurile suplimentare 
suportate de aceștia ca urmare a perturbării 
pieței cauzate de agresiunea militară a 
Rusiei împotriva Ucrainei și a efectelor 
acesteia asupra lanțului de aprovizionare cu 
produse pescărești și din acvacultură. 
Cheltuielile pentru operațiunile sprijinite în 
cadrul acestor măsuri trebuie să fie 
eligibile începând cu 24 februarie 2022, 
data începerii agresiunii militare a Rusiei 
împotriva Ucrainei.

__________________ __________________
3 Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 mai 2014 privind Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de 
abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) 
nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale 
Consiliului și a Regulamentului (UE) 
nr. 1255/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

3 Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 mai 2014 privind Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de 
abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) 
nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale 
Consiliului și a Regulamentului (UE) 
nr. 1255/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

4 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).

4 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).

Justificare

FEPAM trebuie să permită modificări ale programelor operaționale legate de sprijinul 
prevăzut la articolul 48. Mulți operatori din sectorul acvaculturii au prezentat spre aprobare 
„planuri de investiții productive” (înainte de invazie), iar în timpul procesului de punere în 
aplicare și din cauza războiului au suportat costuri suplimentare (de la 15 % la 40 %). Mulți 
operatori se zbat să finalizeze investițiile productive aprobate, ceea ce va duce la o execuție 
redusă a fondurilor FEPAM.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3



PE733.812/ 3

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Totodată, FEPAM trebuie să poată să 
sprijine compensațiile financiare pentru 
încetarea temporară a activităților de 
pescuit în cazul în care agresiunea militară 
a Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol 
securitatea activităților de pescuit. O astfel 
de încetare temporară ar trebui să aibă loc 
începând cu 24 februarie 2022, data 
începerii agresiunii militare a Rusiei 
împotriva Ucrainei.

(3) Totodată, FEPAM trebuie să poată să 
sprijine compensațiile financiare pentru 
încetarea temporară a activităților de 
pescuit în cazul în care agresiunea militară 
a Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol 
securitatea activităților de pescuit sau în 
cazul în care impactul acesteia împiedică 
viabilitatea economică a operațiunilor de 
pescuit. O astfel de încetare temporară ar 
trebui să aibă loc începând cu 
24 februarie 2022, data începerii agresiunii 
militare a Rusiei împotriva Ucrainei.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Având în vedere consecințele 
socioeconomice semnificative ale 
perturbării pieței cauzate de agresiunea 
militară a Rusiei împotriva Ucrainei 
asupra lanțului de aprovizionare cu 
produse pescărești și din acvacultură, 
trebuie să se poată sprijini încetarea 
temporară a activităților de pescuit 
cauzată de agresiunea militară a Rusiei 
împotriva Ucrainei, cu o rată maximă de 
cofinanțare de 75 % din cheltuielile publice 
eligibile.

(4) Trebuie să se poată sprijini ambele 
aceste măsuri cu o rată maximă de 
cofinanțare de 75 % din cheltuielile publice 
eligibile.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament, și anume de a atenua 
impactul agresiunii militare a Rusiei 
împotriva Ucrainei asupra sectorului 
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pescuitului și acvaculturii, nu poate fi 
realizat în mod satisfăcător de către 
statele membre, dar, având în vedere 
amploarea și efectele acțiunii propuse, 
acesta poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în 
concordanță cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE). În concordanță cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 508/2014
Articolul 33 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care încetarea temporară a 
activităților de pescuit are loc între 
1 februarie și 31 decembrie 2020 ca urmare 
a epidemiei de COVID-19, inclusiv pentru 
navele care operează în conformitate cu un 
acord de parteneriat în domeniul 
pescuitului durabil sau are loc începând cu 
24 februarie 2022 ca urmare a agresiunii 
militare a Rusiei împotriva Ucrainei care 
pune în pericol securitatea activităților de 
pescuit.

(d) în cazul în care încetarea temporară a 
activităților de pescuit are loc între 1 
februarie și 31 decembrie 2020 ca urmare a 
epidemiei de COVID-19, inclusiv pentru 
navele care operează în conformitate cu un 
acord de parteneriat în domeniul 
pescuitului durabil sau are loc începând cu 
24 februarie 2022 ca urmare a agresiunii 
militare a Rusiei împotriva Ucrainei care 
pune în pericol securitatea activităților de 
pescuit sau împiedică viabilitatea 
economică a operațiunilor de pescuit.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – partea introductivă
Regulamentul (UE) nr. 508/2014
Articolul 33 – alineatul 1 – litera d – paragraful 2



PE733.812/ 5

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. La articolul 33 alineatul (1) 
litera (d), al doilea paragraf se înlocuiește 
cu următorul text:

eliminat

Amendamentul7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 508/2014
Articolul 33 – alineatul 1 – litera d – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 65 alineatul (9) 
al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013 și prin derogare de la primul 
paragraf al respectivului articol, cheltuielile 
pentru operațiunile sprijinite în temeiul 
literei (d) de la primul paragraf din 
prezentul alineat sunt eligibile începând cu 
1 februarie 2020 dacă sunt consecința 
epidemiei de COVID-19 sau începând cu 
24 februarie 2022 dacă sunt consecința 
agresiunii militare a Rusiei împotriva 
Ucrainei care pune în pericol securitatea 
activităților de pescuit.

În conformitate cu articolul 65 alineatul (9) 
al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013 și prin derogare de la primul 
paragraf al respectivului articol, cheltuielile 
pentru operațiunile sprijinite în temeiul 
literei (d) de la primul paragraf din 
prezentul alineat sunt eligibile începând cu 
1 februarie 2020 dacă sunt consecința 
epidemiei de COVID-19 sau începând cu 
24 februarie 2022 dacă sunt consecința 
agresiunii militare a Rusiei împotriva 
Ucrainei care pune în pericol securitatea 
activităților de pescuit sau împiedică 
viabilitatea economică a operațiunilor de 
pescuit.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 508/2014
Articolul 44 – alineatul 4a

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. FEPAM poate sprijini măsurile 
pentru încetarea temporară a activităților de 
pescuit cauzată de epidemia de COVID-19 
sau de agresiunea militară a Rusiei 
împotriva Ucrainei care pune în pericol 
securitatea activităților de pescuit, astfel 

4a. FEPAM poate sprijini măsurile 
pentru încetarea temporară a activităților de 
pescuit cauzată de epidemia de COVID-19 
sau de agresiunea militară a Rusiei 
împotriva Ucrainei care pune în pericol 
securitatea activităților de pescuit sau 
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cum se prevede la articolul 33 alineatul (1) 
litera (d), în condițiile prevăzute la 
articolul 33.

împiedică viabilitatea economică a 
operațiunilor de pescuit, astfel cum se 
prevede la articolul 33 alineatul (1) litera 
(d), în condițiile prevăzute la articolul 33.


