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Amendamentul 2070
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) achiziționarea sau dezvoltarea de 
tehnologii, inclusiv hardware și software, 
sisteme de detectare a navelor (VDS), 
sisteme CCTV și rețele informatice care să 
facă posibilă colectarea, gestionarea, 
validarea, analizarea și schimbul de date în 
domeniul pescuitului, dezvoltarea unor 
metode de eșantionare a acestor date, 
precum și interconectarea la sistemele 
transsectoriale de schimburi de date;

(a) achiziționarea sau dezvoltarea de 
tehnologii, inclusiv hardware și software, 
sisteme de detectare a navelor 
(VDS),sisteme CCTV și rețele informatice 
care să facă posibilă colectarea, 
gestionarea, validarea, analizarea, 
transmiterea și schimbul de date în 
domeniul pescuitului, precum și 
gestionarea riscurilor în ceea ce privește 
aceste date, dezvoltarea unor metode de 
eșantionare a acestor date, precum și 
interconectarea la sistemele transsectoriale 
de schimburi de date;

Or. pt

Amendamentul 2071
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) achiziționarea sau dezvoltarea de 
tehnologii, inclusiv hardware și software, 
sisteme de detectare a navelor (VDS), 
sisteme CCTV și rețele informatice care să 
facă posibilă colectarea, gestionarea, 
validarea, analizarea și schimbul de date în 
domeniul pescuitului, dezvoltarea unor 
metode de eșantionare a acestor date, 
precum și interconectarea la sistemele 
transsectoriale de schimburi de date;

(a) achiziționarea, instalarea și dezvoltarea 
de tehnologii, inclusiv hardware și 
software, sisteme de detectare a navelor 
(VDS), sisteme CCTV, respectându-se 
libertățile individuale și datele personale, 
și rețele informatice care să facă posibilă 
colectarea, gestionarea, validarea, 
analizarea și schimbul de date în domeniul 
pescuitului, dezvoltarea unor metode de 
eșantionare a acestor date, precum și 
interconectarea la sistemele transsectoriale 
de schimburi de date;
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Or. fr

Amendamentul 2072
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) achiziționarea sau dezvoltarea de 
tehnologii, inclusiv hardware și software, 
sisteme de detectare a navelor (VDS), 
sisteme CCTV și rețele informatice care să 
facă posibilă colectarea, gestionarea, 
validarea, analizarea și schimbul de date în 
domeniul pescuitului, dezvoltarea unor 
metode de eșantionare a acestor date, 
precum și interconectarea la sistemele 
transsectoriale de schimburi de date;

(a) achiziționarea și/sau dezvoltarea de 
tehnologii, inclusiv hardware și software, 
sisteme de detectare a navelor (VDS), 
sisteme CCTV și rețele informatice care să 
facă posibilă colectarea, gestionarea, 
validarea, analizarea și schimbul de date în 
domeniul pescuitului, dezvoltarea unor 
metode de eșantionare a acestor date, 
precum și interconectarea la sistemele 
transsectoriale de schimburi de date;

Or. el

Amendamentul 2073
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) achiziționarea și instalarea 
componentelor necesare pentru a se asigura 
transmiterea de date dinspre actorii 
implicați în activitățile de pescuit și de 
comercializare a produselor obținute din 
pescuit spre autoritățile relevante ale 
statelor membre și ale Uniunii, inclusiv 
achiziționarea și instalarea componentelor 
necesare pentru sistemele electronice de 
înregistrare și raportare (ERS), sistemele 
de monitorizare a navelor (VMS) și 
sistemele de identificare automată (AIS) 
utilizate pentru control;

(b) dezvoltarea, achiziționarea și instalarea 
componentelor, inclusiv a hardware-ului 
și a software-ului, necesare pentru a se 
asigura transmiterea de date dinspre actorii 
implicați în activitățile de pescuit și de 
comercializare a produselor obținute din 
pescuit spre autoritățile relevante ale 
statelor membre și ale Uniunii, inclusiv 
achiziționarea și instalarea componentelor 
necesare pentru sistemele electronice de 
înregistrare și raportare (ERS), sistemele 
de monitorizare a navelor (VMS) și 
sistemele de identificare automată (AIS) 
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utilizate pentru control;

Or. pt

Amendamentul 2074
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) achiziționarea și instalarea 
componentelor necesare pentru a se asigura 
transmiterea de date dinspre actorii 
implicați în activitățile de pescuit și de 
comercializare a produselor obținute din 
pescuit spre autoritățile relevante ale 
statelor membre și ale Uniunii, inclusiv 
achiziționarea și instalarea componentelor 
necesare pentru sistemele electronice de 
înregistrare și raportare (ERS), sistemele 
de monitorizare a navelor (VMS) și 
sistemele de identificare automată (AIS) 
utilizate pentru control;

(b) dezvoltarea, achiziționarea și instalarea 
componentelor necesare pentru a se asigura 
transmiterea de date dinspre actorii 
implicați în activitățile de pescuit și de 
comercializare a produselor obținute din 
pescuit spre autoritățile relevante ale 
statelor membre și ale Uniunii, inclusiv 
achiziționarea și instalarea componentelor 
necesare pentru sistemele electronice de 
înregistrare și raportare (ERS), sistemele 
de monitorizare a navelor (VMS) și 
sistemele de identificare automată (AIS) 
utilizate pentru control;

Or. es

Amendamentul 2075
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) achiziționarea și instalarea 
componentelor necesare pentru a se asigura 
transmiterea de date dinspre actorii 
implicați în activitățile de pescuit și de 
comercializare a produselor obținute din 
pescuit spre autoritățile relevante ale 
statelor membre și ale Uniunii, inclusiv 
achiziționarea și instalarea componentelor 

(b) dezvoltarea, achiziționarea și instalarea 
componentelor necesare pentru a se asigura 
transmiterea de date dinspre actorii 
implicați în activitățile de pescuit și de 
comercializare a produselor obținute din 
pescuit spre autoritățile relevante ale 
statelor membre și ale Uniunii, inclusiv 
achiziționarea și instalarea componentelor 
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necesare pentru sistemele electronice de 
înregistrare și raportare (ERS), sistemele 
de monitorizare a navelor (VMS) și 
sistemele de identificare automată (AIS) 
utilizate pentru control;

necesare pentru sistemele electronice de 
înregistrare și raportare (ERS), sistemele 
de monitorizare a navelor (VMS) și 
sistemele de identificare automată (AIS) 
utilizate pentru control;

Or. es

Amendamentul 2076
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) achiziționarea și instalarea 
componentelor necesare pentru a se asigura 
trasabilitatea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, astfel cum sunt 
definite la articolul 58 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului;

(c) dezvoltarea, achiziționarea și instalarea 
componentelor, inclusiv a hardware-ului 
și a software-ului, necesare pentru a se 
asigura trasabilitatea produselor obținute 
din pescuit și din acvacultură, astfel cum 
sunt definite la articolul 58 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului;

Or. pt

Amendamentul 2077
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) achiziționarea și instalarea 
componentelor necesare pentru a se asigura 
trasabilitatea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, astfel cum sunt 
definite la articolul 58 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului;

(c) dezvoltarea, achiziționarea și instalarea 
componentelor necesare pentru a se asigura 
trasabilitatea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, astfel cum sunt 
definite la articolul 58 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului;

Or. es
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Amendamentul 2078
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) achiziționarea și instalarea 
componentelor necesare pentru a se asigura 
trasabilitatea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, astfel cum sunt 
definite la articolul 58 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului;

(c) dezvoltarea, achiziționarea și instalarea 
componentelor necesare pentru a se asigura 
trasabilitatea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, astfel cum sunt 
definite la articolul 58 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului;

Or. es

Amendamentul 2079
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) modernizarea și achiziționarea navelor, 
aeronavelor și elicopterelor de patrulă, cu 
condiția ca acestea să fie utilizate cel puțin 
60 % din timp în vederea controlării 
pescăriilor;

(e) modernizarea și achiziționarea navelor, 
aeronavelor și elicopterelor de patrulă, cu 
condiția ca acestea să fie utilizate pentru 
controlul activităților de pescuit cel puțin 
60 % din timpul total de utilizare a 
echipamentului, calculat anual;

Or. pt

Amendamentul 2080
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) modernizarea și achiziționarea navelor, 
aeronavelor și elicopterelor de patrulă, cu 
condiția ca acestea să fie utilizate cel puțin 
60 % din timp în vederea controlării 
pescăriilor;

(e) modernizarea și achiziționarea navelor, 
aeronavelor și elicopterelor de patrulă, cu 
condiția ca acestea să fie utilizate cel puțin 
60 % din timp pe an în vederea controlării 
activităților de pescuit;

Or. el

Amendamentul 2081
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) punerea în aplicare a unor proiecte-pilot 
referitoare la controlul pescăriilor, inclusiv 
analiza ADN a peștilor sau dezvoltarea de 
site-uri internet referitoare la control;

(g) dezvoltarea de sisteme inovatoare de 
control și punerea în aplicare a unor 
proiecte-pilot referitoare la controlul 
activităților de pescuit, inclusiv analiza 
ADN a peștilor sau dezvoltarea de site-uri 
internet referitoare la control;

Or. pt

Amendamentul 2082
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) punerea în aplicare a unor proiecte-pilot 
referitoare la controlul pescăriilor, inclusiv 
analiza ADN a peștilor sau dezvoltarea de 
site-uri internet referitoare la control;

(g) dezvoltarea de noi sisteme și punerea în 
aplicare a unor proiecte-pilot referitoare la 
controlul activităților de pescuit, inclusiv 
analiza ADN a peștilor sau dezvoltarea de 
site-uri internet referitoare la control;



AM\923822RO.doc 9/181 PE502.260v01-00

RO

Or. es

Amendamentul 2083
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) punerea în aplicare a unor proiecte-pilot 
referitoare la controlul pescăriilor, inclusiv 
analiza ADN a peștilor sau dezvoltarea de 
site-uri internet referitoare la control;

(g) dezvoltarea de proiecte inovatoare de 
monitorizare și punerea în aplicare a unor 
proiecte-pilot referitoare la controlul 
activităților de pescuit, inclusiv analiza 
ADN a peștilor sau dezvoltarea de site-uri 
internet referitoare la control;

Or. es

Amendamentul 2084
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) costurile operaționale generate de 
controlul intensificat al stocurilor care fac 
obiectul programelor specifice de 
inspecție și control instituite în temeiul 
articolului 95 din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009 al Consiliului;

Or. pt

Justificare

Costurile operaționale legate de inspectarea activităților de pescuit ar trebui să fie eligibile 
în cadrul EMFF.
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Amendamentul 2085
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) costurile operaționale legate de 
inspectarea activităților de pescuit.

Or. pt

Amendamentul 2086
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) toate costurile operaționale legate de 
misiunile de inspecție, echipamentele de 
siguranță și formarea inspectorilor, 
organizarea și participarea la reuniuni și 
închirierea sau achiziționarea de mijloace 
de inspecție de către statele membre;

Or. pt

Justificare

Ca și în cazul gestionării directe (articolul 86a), costurile operaționale legate de inspectarea 
activităților de pescuit ar trebui sa fie, de asemenea, eligibile în cazul gestionării partajate.

Amendamentul 2087
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera ja (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) costurile operaționale suportate în 
cursul desfășurării controlului 
intensificat pentru stocurile care fac 
obiectul unor programe specifice de 
inspecție și control instituite în 
conformitate cu articolul 95 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului;

Or. en

Amendamentul 2088
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) costurile operaționale cauzate de 
consolidarea controlului activităților de 
pescuit care fac obiectul unor programe 
specifice de inspecție și control în 
conformitate cu articolul 95 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului.

Or. es

Amendamentul 2089
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) costurile operaționale legate de 
punerea în aplicare a unui plan de 
acțiune stabilit în conformitate cu 
articolul 102 alineatul (4) din 
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Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Or. en

Amendamentul 2090
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Costurile operaționale generate de 
controlul intensificat al stocurilor care fac 
obiectul programelor de inspecție și 
control.

Or. pt

Amendamentul 2091
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile enumerate la alineatul (2) 
literele (h), (i) și (j) din prezentul articol 
sunt eligibile pentru sprijin doar dacă sunt 
legate de activitățile de control desfășurate 
de o autoritate publică.

(3) Măsurile enumerate la alineatul (2) 
literele (h), (i), (j) și (ja) din prezentul 
articol sunt eligibile pentru sprijin doar 
dacă sunt legate de activitățile de control 
desfășurate de o autoritate publică.

Or. pt

Amendamentul 2092
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul măsurilor enumerate la 
alineatul (2) literele (d) și (h) din prezentul 
articol, doar unul dintre statele membre 
implicate este desemnat ca agenție de plăți.

(4) În cazul măsurilor enumerate la 
alineatul (2) literele (d) și (h) din prezentul 
articol, doar unul dintre statele membre 
implicate este desemnat ca autoritate de 
gestionare.

Or. pt

Amendamentul 2093
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 78 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 78a
Acțiuni colective în vederea consolidării și 

uniformizării controalelor
(1) În scopul consolidării și uniformizării 
controalelor, EMFF poate sprijini 
punerea în aplicare a proiectelor 
transnaționale care vizează dezvoltarea și 
testarea unor sisteme interstatale de 
control, inspecție și executare, prevăzute 
la articolul 46 din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului] 
și menționate în Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009 al Consiliului din 
20 noiembrie 2009 de stabilire a unui 
sistem comunitar de control pentru 
asigurarea respectării normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului.
(2) În special, sunt eligibile următoarele 
tipuri de operațiuni:
(a) programele internaționale de formare 
pentru personalul responsabil cu 
monitorizarea, controlul și supravegherea 
activităților de pescuit;
(b) inițiativele, inclusiv organizarea 
grupurilor de lucru și elaborarea de 
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suporturi informaționale, care vizează 
uniformizarea interpretării 
regulamentelor europene și a controalelor 
aferente.

Or. fr

Amendamentul 2094
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) EMFF sprijină colectarea, gestionarea 
și utilizarea datelor primare din domeniile 
biologic, tehnic, de mediu și 
socioeconomic în cadrul programului 
multianual al Uniunii menționat la 
articolul 37 alineatul (5) din [Regulamentul 
privind politica comună în domeniul 
pescuitului].

(1) EMFF sprijină colectarea, gestionarea, 
analiza și utilizarea datelor primare din 
domeniile biologic, tehnic, de mediu și 
socioeconomic în cadrul programului 
multianual al Uniunii menționat la 
articolul 37 alineatul (5) din [Regulamentul 
privind politica comună în domeniul 
pescuitului].

Or. fr

Amendamentul 2095
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) EMFF sprijină colectarea, gestionarea 
și utilizarea datelor primare din domeniile 
biologic, tehnic, de mediu și 
socioeconomic în cadrul programului 
multianual al Uniunii menționat la 
articolul 37 alineatul (5) din [Regulamentul 
privind politica comună în domeniul 
pescuitului].

(1) EMFF sprijină colectarea, gestionarea 
și utilizarea datelor din domeniile biologic, 
tehnic, de mediu și socioeconomic în 
cadrul programului multianual al Uniunii 
menționat la articolul 37 alineatul (5) din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului], asigurând o 
contribuție financiară adecvată și 
suficientă către statele membre.
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Or. pt

Amendamentul 2096
Kriton Arsenis, Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) EMFF sprijină colectarea, gestionarea 
și utilizarea datelor primare din domeniile 
biologic, tehnic, de mediu și 
socioeconomic în cadrul programului 
multianual al Uniunii menționat la 
articolul 37 alineatul (5) din [Regulamentul 
privind politica comună în domeniul 
pescuitului].

(1) EMFF sprijină colectarea, gestionarea 
și utilizarea datelor primare din domeniile 
biologic, tehnic, de mediu și 
socioeconomic necesare pentru 
gestionarea ecosistemică și sustenabilă a 
pescuitului și acvaculturii, inclusiv a 
datelor necesare pentru refacerea și 
menținerea populațiilor de specii 
capturate deasupra nivelurilor care pot 
furniza MSY și pentru atingerea unei 
stări ecologice bune până în 2020, astfel 
cum se prevede în Directiva 2008/56/CE, 
în cadrul programului multianual al 
Uniunii menționat la articolul 37 alineatul 
(5) din [Regulamentul privind politica 
comună în domeniul pescuitului].

Or. en

Amendamentul 2097
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea și utilizarea datelor pentru 
analize științifice și punerea în aplicare a 
PCP;

(a) culegerea, prelucrarea, gestionarea și 
utilizarea datelor pentru analize științifice 
și punerea în aplicare a PCP;

Or. pt
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Justificare

Costurile operaționale aferente culegerii și prelucrării informațiilor ar trebui să fie eligibile 
în cadrul EMFF.

Amendamentul 2098
Julie Girling, Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea și utilizarea datelor pentru 
analize științifice și punerea în aplicare a 
PCP;

(a) colectarea, gestionarea și utilizarea 
datelor pentru analize științifice și punerea 
în aplicare a PCP;

Or. en

Amendamentul 2099
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea și utilizarea datelor pentru 
analize științifice și punerea în aplicare a 
PCP;

(a) culegerea, gestionarea și utilizarea 
datelor pentru analize științifice și punerea 
în aplicare a PCP;

Or. pt

Amendamentul 2100
George Lyon, Chris Davies, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea și utilizarea datelor pentru 
analize științifice și punerea în aplicare a 

(a) gestionarea, colectarea și utilizarea 
datelor pentru analize științifice și punerea 
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PCP; în aplicare a PCP;

Or. en

Amendamentul 2101
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea și utilizarea datelor pentru 
analize științifice și punerea în aplicare a 
PCP;

(a) culegerea, gestionarea și utilizarea 
datelor pentru analize științifice și punerea 
în aplicare a PCP;

Or. es

Amendamentul 2102
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea și utilizarea datelor pentru 
analize științifice și punerea în aplicare a 
PCP;

(a) culegerea, gestionarea și utilizarea 
datelor pentru analize științifice și punerea 
în aplicare a PCP;

Or. es

Amendamentul 2103
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea și utilizarea datelor pentru 
analize științifice și punerea în aplicare a 

(a) culegerea, gestionarea și utilizarea 
datelor pentru analize științifice și punerea 
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PCP; în aplicare a PCP;

Or. el

Amendamentul 2104
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) achiziționarea și/sau dezvoltarea de 
tehnologii, inclusiv hardware și software, 
necesare pentru culegerea, gestionarea și 
utilizarea datelor menționate mai sus;

Or. pt

Amendamentul 2105
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) programele naționale multianuale de 
eșantionare;

(b) programele naționale și transnaționale 
multianuale de eșantionare;

Or. pt

Amendamentul 2106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) programele naționale multianuale de (b) programele naționale și subnaționale 



AM\923822RO.doc 19/181 PE502.260v01-00

RO

eșantionare; multianuale de eșantionare;

Or. es

Amendamentul 2107
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) programele naționale multianuale de 
eșantionare;

(b) programele naționale și transnaționale 
multianuale de eșantionare;

Or. es

Amendamentul 2108
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) programele naționale multianuale de 
eșantionare;

(b) programele naționale și transnaționale 
multianuale de eșantionare;

Or. el

Amendamentul 2109
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea pe mare a pescăriilor 
comerciale și recreative;

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Or. pt

Amendamentul 2110
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea pe mare a pescăriilor 
comerciale și recreative;

(c) monitorizarea pe mare a activităților de 
pescuit comerciale și recreative, inclusiv 
monitorizarea capturilor accidentale de 
organisme marine și păsări;

Or. es

Amendamentul 2111
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) impactul socioeconomic asupra 
creării de locuri e muncă în sectorul 
pescuitului și al prelucrării peștelui;

Or. es

Amendamentul 2112
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) organizarea și gestionarea 
reuniunilor de experți în domeniul 
pescuitului;
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Or. pt

Amendamentul 2113
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) gestionarea programelor de lucru 
anuale în ceea ce privește competențele 
tehnice și științifice în domeniul 
pescuitului, prelucrarea transmiterii de 
date și a seturilor de date și lucrările 
pregătitoare pentru emiterea de avize 
științifice;

Or. pt

Amendamentul 2114
Pat the Cope Gallagher

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) participarea unor reprezentanți ai 
statelor membre la reuniunile regionale de 
coordonare menționate la articolul 37 
alineatul (4) din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului], 
la reuniunile organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului la care UE este 
cocontractant sau observator sau la 
reuniunile organismelor internaționale 
responsabile cu furnizarea de consultanță 
științifică.

(e) participarea unor reprezentanți ai 
statelor membre la reuniunile regionale de 
coordonare menționate la articolul 37 
alineatul (4) din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului], 
la reuniunile organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului la care UE este 
cocontractant sau observator sau la 
reuniunile organismelor internaționale 
responsabile cu furnizarea de consultanță 
științifică, economică sau tehnică.

Or. en
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Justificare

Facilitarea participării la reuniunile referitoare la culegerea de date.

Amendamentul 2115
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) participarea unor reprezentanți ai 
statelor membre la reuniunile regionale de 
coordonare menționate la articolul 37 
alineatul (4) din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului], 
la reuniunile organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului la care UE este 
cocontractant sau observator sau la 
reuniunile organismelor internaționale 
responsabile cu furnizarea de consultanță 
științifică.

(e) participarea unor reprezentanți ai 
statelor membre și a experților științifici ai 
acestora la reuniunile regionale de 
coordonare menționate la articolul 37 
alineatul (4) din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului], 
la reuniunile organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului la care UE este 
cocontractant sau observator sau la 
reuniunile organismelor internaționale 
responsabile cu furnizarea de consultanță 
științifică.

Or. fr

Amendamentul 2116
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) participarea unor reprezentanți ai 
statelor membre la reuniunile regionale de 
coordonare menționate la articolul 37 
alineatul (4) din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului], 
la reuniunile organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului la care UE este 
cocontractant sau observator sau la 

(e) participarea unor reprezentanți ai 
statelor membre și ai autorităților 
subnaționale la reuniunile regionale de 
coordonare menționate la articolul 37 
alineatul (4) din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului], 
la reuniunile organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului la care UE este 
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reuniunile organismelor internaționale 
responsabile cu furnizarea de consultanță 
științifică.

cocontractant sau observator sau la 
reuniunile organismelor internaționale 
responsabile cu furnizarea de consultanță 
științifică.

Or. es

Amendamentul 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) participarea unor reprezentanți ai 
statelor membre la reuniunile regionale de 
coordonare menționate la articolul 37 
alineatul (4) din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului], 
la reuniunile organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului la care UE este 
cocontractant sau observator sau la 
reuniunile organismelor internaționale 
responsabile cu furnizarea de consultanță 
științifică.

(e) participarea unor reprezentanți ai 
statelor membre și ai regiunilor cu 
competențe în domeniu la reuniunile 
regionale de coordonare menționate la 
articolul 37 alineatul (4) din [Regulamentul 
privind politica comună în domeniul 
pescuitului], la reuniunile organizațiilor 
regionale de gestionare a pescuitului la 
care UE este cocontractant sau observator 
sau la reuniunile organismelor 
internaționale responsabile cu furnizarea de 
consultanță științifică.

Or. es

Amendamentul 2118
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) îmbunătățirea sistemelor de culegere 
și de gestionare a datelor și 
implementarea unor studii-pilot în 
vederea îmbunătățirii sistemelor existente 
de culegere și gestionare a datelor.
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Or. pt

Amendamentul 2119
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) costurile operaționale aferente 
culegerii și prelucrării informațiilor.

Or. pt

Amendamentul 2120
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) îmbunătățirea sistemelor de culegere 
și gestionare a datelor și realizarea de 
studii experimentale în vederea 
îmbunătățirii sistemelor existente de 
culegere și gestionare a datelor.

Or. es

Amendamentul 2121
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 79 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79a
Asistența tehnică la inițiativa statelor 

membre
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(1) La inițiativa unui stat membru, EMFF 
poate sprijini, în limita a 6 % din 
cuantumul total al programului 
operațional:
(a) măsurile de asistență tehnică 
menționate la articolul 52 alineatul (1) 
din [Regulamentul (UE) nr. [...] de 
stabilire a unor dispoziții comune];
(b) instituirea unor rețele naționale 
pentru diseminarea de informații, 
consolidarea capacităților, schimbul de 
bune practici și sprijinirea cooperării 
între FLAG pe teritoriul lor.
(2) În cazuri excepționale și în 
circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, limita menționată la 
alineatul (1) poate fi depășită.

Or. pt

Amendamentul 2122
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 79 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79a
Obiective specifice

(1) Scopul finanțării prevăzute la 
prezentul capitol este acela de a sprijini 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
politicii maritime integrate, inclusiv:
(a) supravegherea maritimă integrată 
(SMI), în special dezvoltarea mediului 
comun pentru schimbul de informații 
(CISE);
(b) promovarea protecției mediului marin, 
mai ales a biodiversității acestuia, și a 
zonelor marine protejate, cum ar fi 
siturile Natura 2000, într-o măsură mai 
mare decât se prevede la articolul 35, 
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utilizarea sustenabilă a resurselor marine 
și costiere și definirea limitelor 
activităților umane sustenabile care 
afectează mediul marin în conformitate 
cu Directiva-cadru privind strategia 
pentru mediul marin;
(c) amenajarea spațiului maritim și 
gestionarea integrată a zonelor costiere;
(d) promovarea unei abordări integrate a 
afacerilor maritime și o mai mare 
sensibilizare a publicului, a organismelor 
publice și a sectorului privat cu privire la 
afacerile maritime.
(2) Modificarea unui program operațional 
nu are ca efect nicio modificare a alocării 
resurselor menționate la articolul 15 
alineatul (7).

Or. pl

Amendamentul 2123
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 79 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79a
Sancțiuni

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 150 
în vederea sancționării unui stat membru 
prin înghețarea și/sau reducerea 
fondurilor provenite din EMFF, în cazul 
în care un stat membru:
1. nu își îndeplinește obligațiile 
referitoare la culegerea și transmiterea 
datelor sau nu comunică capacitatea 
reală a flotei sale de pescuit;
2. nu poate să rezolve problemele legate 
de pescuitul INN din apele sale și/sau din 
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cadrul flotei sale de pescuit.

Or. en

Justificare

Întrucât statele membre nu își îndeplinesc întotdeauna obligațiile de raportare, este necesar 
un instrument eficient pentru a spori gradul de îndeplinire a acestor dispoziții UE comune.

Amendamentul 2124
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 79 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79b
Operațiuni eligibile

(1) EMFF poate sprijini operațiuni care 
respectă obiectivele stabilite la articolul 
79a, de exemplu:
(a) acțiuni care permit îndeplinirea 
obiectivelor supravegherii maritime 
integrate, în special a obiectivelor CISE;
(b) protecția mediului marin, mai ales a 
biodiversității acestuia și a zonelor marine 
protejate, cum ar fi siturile Natura 2000, 
în conformitate cu obligațiile stabilite de 
Directivele 92/43/CEE și 2009/14/CE;
(c) culegerea mai multor informații cu 
privire la starea mediului marin, în 
vederea instituirii programelor de 
monitorizare și a măsurilor prevăzute de 
Directiva-cadru privind strategia pentru 
mediul marin, în conformitate cu 
cerințele stabilite de prezenta directivă;
(d) acțiuni care promovează dezvoltarea și 
implementarea amenajării spațiului 
maritim și a gestionării integrate a zonei 
de coastă;
(e) activități de informare și de 
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promovare.
(2) Remunerația persoanelor angajate în 
administrațiile naționale nu este 
considerată cost operațional eligibil.

Or. pl

Amendamentul 2125
João Ferreira

Propunere de regulament
Titlul 5 – capitolul 6 a (nou) – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL VIa
Politica maritimă integrată

Or. pt

Amendamentul 2126
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Titlul 5 – capitolul 6 a (nou) – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul VIa
Măsuri aferente politicii maritime 

integrate finanțate în cadrul gestiunii 
partajate

Or. fr

Justificare

Este esențial să se creeze puncte de legătură între activitățile de pescuit și acvacultură și 
punerea în aplicare a politicii maritime integrate. Acest lucru nu aduce atingere măsurilor de 
gestiune directă prevăzute de Comisie. Introducerea unui capitol privind PMI în gestiune 
partajată vizează consolidarea punerii sale în aplicare în diferitele state membre prin 
integrarea unei componente privind PMI în cadrul programelor operaționale.
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Amendamentul 2127
João Ferreira

Propunere de regulament
Titlul 5 – capitolul 6 a (nou) – articolul 79 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79a
Domeniul de aplicare geografic

Prin derogare de la articolul 2 din 
prezentul regulament, prezentul capitol se 
aplică și operațiunilor desfășurate în 
afara teritoriului Uniunii Europene.

Or. pt

A se vedea formularea de la articolul 80 din COM(2011)0804.

Amendamentul 2128
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Titlul 5 – capitolul 6 a (nou) – articolul 79 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79a
Domeniul de aplicare geografic

Prin derogare de la articolul 2 din 
prezentul regulament, prezentul capitol se 
aplică și operațiunilor desfășurate în 
afara teritoriului Uniunii Europene.

Or. fr

A se vedea formularea de la articolul 80 din COM(2011)0804.

Justificare

Este esențial să se creeze puncte de legătură între activitățile de pescuit și acvacultură și 
punerea în aplicare a politicii maritime integrate. Acest lucru nu aduce atingere măsurilor de 
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gestiune directă prevăzute de Comisie. Introducerea unui capitol privind PMI în gestiune 
partajată vizează consolidarea punerii sale în aplicare în diferitele state membre prin 
integrarea unei componente privind PMI în cadrul programelor operaționale.

Amendamentul 2129
João Ferreira

Propunere de regulament
Titlul 5 – capitolul 6 a (nou) – articolul 79 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79b
Domeniu de aplicare și obiective

Sprijinul prevăzut în prezentul capitol 
contribuie la dezvoltarea și punerea în 
aplicare a politicii maritime integrate a 
Uniunii. Acest sprijin:
(a) promovează dezvoltarea și punerea în 
aplicare a guvernanței integrate a 
afacerilor maritime și costiere la nivel 
local, regional, național și internațional, 
la nivelul UE și la nivel de bazin maritim, 
în special prin:
(i) promovarea acțiunilor care 
încurajează statele membre și regiunile 
UE să dezvolte, să introducă sau să pună 
în aplicare guvernanța maritimă 
integrată;
(ii) promovarea dialogului și a cooperării 
cu și între statele membre și părțile 
interesate cu privire la problemele marine 
și maritime, inclusiv prin dezvoltarea 
unor strategii la nivel de bazin maritim;
(iii) promovarea unor platforme și rețele 
de cooperare transsectorială, care să 
includă reprezentanți ai autorităților 
publice, ai autorităților regionale și 
locale, ai industriei și ai sectorului 
turistic, părți interesate din domeniul 
cercetării, cetățeni, organizații ale 
societății civile și partenerii sociali;
(iv) promovarea schimbului de bune 
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practici și a dialogului la nivel 
internațional, inclusiv a dialogului 
bilateral cu țări terțe, fără a se aduce 
atingere altor acorduri sau aranjamente 
care ar putea exista între UE și țările terțe 
în cauză;
(v) sensibilizarea autorităților publice, a 
sectorului privat și a publicului larg 
privind abordarea integrată a afacerilor 
maritime și sporirea vizibilității acestei 
abordări;
(b) contribuie la dezvoltarea inițiativelor 
transsectoriale reciproc avantajoase 
pentru sectoare maritime și/sau politici 
sectoriale diferite, ținând cont de 
instrumentele și inițiativele existente și 
dezvoltându-le, de exemplu:
(i) supravegherea maritimă integrată, 
pentru sporirea eficacității și eficienței 
prin schimbul de informații transsectorial 
și transfrontalier, ținând cont de sistemele 
existente și viitoare;
(ii) amenajarea spațiului maritim și 
gestionarea integrată a zonelor costiere;
(iii) dezvoltarea progresivă a unei baze de 
cunoștințe privind mediul marin care să 
fie de foarte bună calitate, cuprinzătoare 
și accesibilă publicului și care să faciliteze 
schimbul, reutilizarea și diseminarea 
acestor date și cunoștințe între diverse 
grupuri de utilizatori;
(c) sprijină creșterea economică 
sustenabilă, ocuparea forței de muncă, 
inovarea și noile tehnologii în cadrul 
sectoarelor maritime emergente și viitoare 
în regiunile costiere, în mod 
complementar față de activitățile 
sectoriale și naționale existente;
(d) promovează protecția mediului marin, 
mai ales biodiversitatea acestuia și zonele 
marine protejate, de exemplu siturile 
Natura 2000, precum și utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și 
costiere, urmărind definirea mai în 
detaliu a limitelor sustenabilității 
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activităților umane care au un impact 
asupra mediului marin, în special în 
cadrul Directivei-cadru „Strategia pentru 
mediul marin”.

Or. pt

A se vedea formularea de la articolul 81 din COM(2011)0804.

Amendamentul 2130
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Titlul 5 – capitolul 6 a (nou) – articolul 79 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79b
Domeniu de aplicare și obiective specifice
Sprijinul în temeiul prezentului capitol 
contribuie la dezvoltarea și punerea în 
aplicare a politicii maritime integrate a 
Uniunii pe teritoriile sale. EMFF prevede 
în special posibilitatea de:
1. a consolida participarea părților 
interesate la punerea în aplicare a PMI;
Sunt eligibile următoarele operațiuni:
(a) cartografierea zonelor de pescuit sau 
de acvacultură;
(b) evaluarea socioeconomică a 
activităților de pescuit sau de acvacultură;
(c) participarea la procesele de 
consultare;
(d) experimentarea metodelor de 
gestionare;
(e) cooperarea transfrontalieră sau 
transnațională între organizațiile de 
pescari, inclusiv cu organizații din 
Uniune aparținând țărilor terțe;
2. a sprijini punerea în aplicare a 
amenajării spațiului maritim și a 
gestionării integrate a zonelor costiere, 
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prin promovarea:
(a) demersurilor regionale sau locale de 
creare a unor rețele ale părților implicate;
(b) acțiunilor-pilot, în special în domeniul 
prevenirii și combaterii poluării, precum 
și în domeniul siguranței maritime;
(c) protecției mediului marin, în special a 
biodiversității sale și a zonelor maritime 
protejate, cum ar fi siturile rețelei Natura 
2000;
(d) cunoștințelor privind mediul marin în 
vederea dezvoltării de programe de 
supraveghere și de măsurare;
3) având în vedere caracterul transversal 
al PMI, beneficiarii sprijinului în temeiul 
prezentului capitol sunt asociații formate 
din diferiți actori din domeniul maritim. 
Este vorba în special de pescari și 
acvacultori, de organisme științifice, de 
autorități regionale, de organizații 
profesionale și de asociații.

Or. fr

Justificare

Este esențial să se creeze puncte de legătură între activitățile de pescuit și acvacultură și 
punerea în aplicare a politicii maritime integrate. Acest lucru nu aduce atingere măsurilor de 
gestiune directă prevăzute de Comisie. Introducerea unui capitol privind PMI în gestiune 
partajată vizează consolidarea punerii sale în aplicare în diferitele state membre prin 
integrarea unei componente privind PMI în cadrul programelor operaționale.

Amendamentul 2131
João Ferreira

Propunere de regulament
Titlul 5 – capitolul 6 a (nou) – articolul 79 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79c
Operațiuni eligibile
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(1) EMFF poate sprijini operațiuni în 
conformitate cu obiectivele prevăzute la 
articolul 81, de exemplu:
(a) studii;
(b) proiecte, inclusiv proiectele pilot și 
proiectele de cooperare;
informarea publicului și împărtășirea de 
bune practici, campanii de sensibilizare și 
activități de comunicare și diseminare 
conexe, precum campaniile de publicitate, 
evenimentele, dezvoltarea și întreținerea 
site-urilor internet, platforme pentru 
părțile interesate, inclusiv comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale
(a) Uniunii, în măsura în care acestea 
sunt legate de obiectivele generale ale 
prezentului regulament;
(b) conferințe, seminarii și ateliere;
(c) schimb de bune practici, activități de 
coordonare, inclusiv rețele de schimb de 
informații și mecanisme de coordonare a 
strategiilor din bazinele maritime;
(d) dezvoltarea, operarea și întreținerea de 
sisteme și rețele informatice care să facă 
posibilă colectarea, gestionarea, 
validarea, analizarea și schimbul de date 
în domeniul pescuitului, dezvoltarea unor 
metode de eșantionare a acestor date, 
precum și interconectarea la sistemele 
transsectoriale de schimburi de date.
(2) În vederea îndeplinirii obiectivului 
specific de dezvoltare a operațiunilor 
transsectoriale menționate la articolul 81 
litera (b), EMFF poate sprijini:
(a) dezvoltarea și punerea în aplicare a 
unor instrumente tehnice pentru 
supravegherea maritimă integrată, în 
special pentru sprijinirea utilizării, 
operării și întreținerii unui sistem 
descentralizat de schimb de informații în 
domeniul maritim (CISE), în special prin 
interconectarea sistemelor existente sau 
viitoare;
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(b) activitățile de coordonare și cooperare 
între statele membre, cu obiectivul de a 
dezvolta amenajarea spațiului maritim și 
supravegherea maritimă integrată, 
inclusiv cheltuielile legate de sistemele și 
practicile de partajare și monitorizare a 
datelor, activitățile de evaluare, instituirea 
și funcționarea rețelelor de experți și 
instituirea unui program ce vizează 
consolidarea capacităților statelor 
membre de a pune în aplicare amenajarea 
spațiului maritim;
(c) instrumentele tehnice pentru 
înființarea și funcționarea unei rețele 
europene operaționale de observare și 
date privind mediul marin, ce vizează 
facilitarea colectării, asamblării, controlul 
calității, reutilizarea și distribuția datelor 
privind mediul marin, prin cooperarea 
între instituțiile statelor membre implicate 
în rețea.

Or. pt

A se vedea formularea de la articolul 82 din COM(2011)0804.

Amendamentul 2132
João Ferreira

Propunere de regulament
Capitolul I – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL I eliminat
Politica maritimă integrată

Or. pt

Amendamentul 2133
João Ferreira
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Propunere de regulament
Articolul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80
Domeniul de aplicare geografic

Prin derogare de la articolul 2 din 
prezentul regulament, prezentul capitol se 
aplică și operațiunilor desfășurate în 
afara teritoriului Uniunii Europene.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2134
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 81
Domeniu de aplicare și obiective

Sprijinul prevăzut în prezentul capitol 
contribuie la dezvoltarea și punerea în 
aplicare a politicii maritime integrate a 
Uniunii. Acest sprijin:
(a) promovează dezvoltarea și punerea în 
aplicare a guvernanței integrate a 
afacerilor maritime și costiere la nivel 
local, regional, național și internațional, 
la nivelul UE și la nivel de bazin maritim, 
în special prin:
(i) promovarea acțiunilor care 
încurajează statele membre și regiunile 
UE să dezvolte, să introducă sau să pună 
în aplicare guvernanța maritimă 
integrată;
(ii) promovarea dialogului și a cooperării 
cu și între statele membre și părțile 
interesate cu privire la problemele marine 
și maritime, inclusiv prin dezvoltarea 

eliminat
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unor strategii la nivel de bazin maritim;
(iii) promovarea unor platforme și rețele 
de cooperare transsectorială, care să 
includă reprezentanți ai autorităților 
publice, ai autorităților regionale și 
locale, ai industriei și ai sectorului 
turistic, părți interesate din domeniul 
cercetării, cetățeni, organizații ale 
societății civile și partenerii sociali;
(iv) promovarea schimbului de bune 
practici și a dialogului la nivel 
internațional, inclusiv a dialogului 
bilateral cu țări terțe, fără a se aduce 
atingere altor acorduri sau aranjamente 
care ar putea exista între UE și țările terțe 
în cauză;
(v) sensibilizarea autorităților publice, a 
sectorului privat și a publicului larg 
privind abordarea integrată a afacerilor 
maritime și sporirea vizibilității acestei 
abordări.
(b) contribuie la dezvoltarea inițiativelor 
transsectoriale reciproc avantajoase 
pentru sectoare maritime și/sau politici 
sectoriale diferite, ținând cont de 
instrumentele și inițiativele existente și 
dezvoltându-le, de exemplu:
(i) supravegherea maritimă integrată, 
pentru sporirea eficacității și eficienței 
prin schimbul de informații transsectorial 
și transfrontalier, ținând cont de sistemele 
existente și viitoare;
(ii) amenajarea spațiului maritim și 
gestionarea integrată a zonelor costiere;
(iii) dezvoltarea progresivă a unei baze de 
cunoștințe privind mediul marin care să 
fie de foarte bună calitate, cuprinzătoare 
și accesibilă publicului și care să faciliteze 
schimbul, reutilizarea și diseminarea 
acestor date și cunoștințe între diverse 
grupuri de utilizatori.
(c) sprijină creșterea economică 
sustenabilă, ocuparea forței de muncă, 
inovarea și noile tehnologii în cadrul 
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sectoarelor maritime emergente și viitoare 
în regiunile costiere, în mod 
complementar față de activitățile 
sectoriale și naționale existente.
(d) promovează protecția mediului marin, 
mai ales biodiversitatea acestuia și zonele 
marine protejate, de exemplu siturile 
Natura 2000, precum și utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și 
costiere, urmărind definirea mai în 
detaliu a limitelor sustenabilității 
activităților umane care au un impact 
asupra mediului marin, în special în 
cadrul Directivei-cadru „Strategia pentru 
mediul marin”.

Or. pt

Amendamentul 2135
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut în prezentul capitol 
contribuie la dezvoltarea și punerea în 
aplicare a politicii maritime integrate a 
Uniunii. Acest sprijin:

Sprijinul prevăzut în prezentul capitol 
stimulează dezvoltarea și punerea în 
aplicare a politicii maritime integrate a 
Uniunii și contribuie la acestea. Acest 
sprijin:

Or. es

Amendamentul 2136
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut în prezentul capitol 
contribuie la dezvoltarea și punerea în 

Sprijinul prevăzut în prezentul capitol 
contribuie la consolidarea dezvoltării și 
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aplicare a politicii maritime integrate a 
Uniunii. Acest sprijin:

punerii în aplicare a politicii maritime 
integrate a Uniunii. Acest sprijin:

Or. pt

Amendamentul 2137
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) promovarea acțiunilor care încurajează 
statele membre și regiunile UE să dezvolte, 
să introducă sau să pună în aplicare 
guvernanța maritimă integrată;

(i) promovarea acțiunilor care încurajează 
statele membre și regiunile acestora să 
dezvolte, să introducă sau să pună în 
aplicare guvernanța maritimă integrată;

Or. pt

Amendamentul 2138
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea dialogului și a cooperării 
cu și între statele membre și părțile 
interesate cu privire la problemele marine 
și maritime, inclusiv prin dezvoltarea unor 
strategii la nivel de bazin maritim;

(ii) promovarea dialogului și a cooperării 
cu și între statele membre și părțile 
interesate cu privire la problemele marine 
și maritime, inclusiv prin dezvoltarea și 
implementarea unor strategii integrate la 
nivel de bazin maritim, ținând seama de o 
abordare echilibrată în toate bazinele 
maritime, precum și de caracteristicile 
specifice ale bazinelor maritime și 
submaritime și de strategiile 
macroregionale relevante, după caz;

Or. pt
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Amendamentul 2139
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea dialogului și a cooperării 
cu și între statele membre și părțile 
interesate cu privire la problemele marine 
și maritime, inclusiv prin dezvoltarea unor 
strategii la nivel de bazin maritim;

(ii) promovarea dialogului și a cooperării 
cu și între statele membre și părțile 
interesate cu privire la problemele marine 
și maritime, inclusiv prin dezvoltarea unor 
strategii privind bazinele maritime;

Or. es

Amendamentul 2140
Guido Milana

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) în scopul îmbunătățirii cooperării cu 
țările vecine și a gestionării stocurilor 
comune, se încheie acorduri de cooperare 
pentru pescuit sustenabil cu aceste țări; 
aceste acorduri de cooperare nu vizează 
obținerea de drepturi de pescuit pentru 
navele din UE, ci ajungerea la o situație 
în care UE să poată furniza finanțare și 
asistență tehnică în vederea aplicării unor 
norme de gestionare sustenabilă 
comparabile cu cele din UE în țara terță 
parteneră;

Or. it

Amendamentul 2141
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) promovarea unor platforme și rețele de 
cooperare transsectorială, care să includă 
reprezentanți ai autorităților publice, ai 
autorităților regionale și locale, ai 
industriei și ai sectorului turistic, părți 
interesate din domeniul cercetării, cetățeni, 
organizații ale societății civile și partenerii 
sociali;

(iii) promovarea unor platforme și rețele de 
cooperare transsectorială, care să includă 
reprezentanți ai autorităților publice 
naționale, ai autorităților regionale și 
locale, ai industriei și ai sectorului turistic, 
părți interesate din domeniul cercetării, 
cetățeni, organizații ale societății civile și 
partenerii sociali;

Or. pt

Amendamentul 2142
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) promovarea unor platforme și rețele de 
cooperare transsectorială, care să includă 
reprezentanți ai autorităților publice, ai 
autorităților regionale și locale, ai 
industriei și ai sectorului turistic, părți 
interesate din domeniul cercetării, cetățeni, 
organizații ale societății civile și partenerii 
sociali;

(iii) promovarea unor platforme și rețele de 
cooperare transsectorială, care să includă 
reprezentanți ai autorităților publice, ai 
autorităților regionale și locale, ai 
industriei și ai sectorului turistic, părți 
interesate din domeniul cercetării, cetățeni, 
organizații ale societății civile și partenerii 
sociali, în special în cadrul strategiilor 
individuale pentru bazinele maritime;

Or. fr

Amendamentul 2143
Guido Milana

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) promovarea unor platforme și rețele de 
cooperare transsectorială, care să includă 
reprezentanți ai autorităților publice, ai 
autorităților regionale și locale, ai 
industriei și ai sectorului turistic, părți 
interesate din domeniul cercetării, cetățeni, 
organizații ale societății civile și partenerii 
sociali;

(iii) promovarea unor platforme și rețele de 
cooperare transsectorială, care să includă 
reprezentanți ai autorităților publice, ai 
autorităților regionale și locale, ai 
industriei și ai sectorului turistic, părți 
interesate din domeniul cercetării, cetățeni, 
organizații ale societății civile și partenerii 
sociali, îndeosebi în cadrul strategiilor 
privind bazinele maritime;

Or. it

Amendamentul 2144
Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Koumoutsakos, Gesine Meissner, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) promovarea schimbului de bune 
practici și a dialogului la nivel 
internațional, inclusiv a dialogului bilateral 
cu țări terțe, fără a se aduce atingere altor 
acorduri sau aranjamente care ar putea 
exista între UE și țările terțe în cauză;

(iv) promovarea schimbului de bune 
practici și a dialogului la nivel 
internațional, inclusiv a dialogului bilateral 
cu țări terțe, ținând seama de Convenția 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării 
(UNCLOS) și de convențiile 
internaționale existente relevante bazate 
pe UNCLOS, fără a se aduce atingere altor 
acorduri sau aranjamente care ar putea 
exista între UE și țările terțe în cauză; acest 
dialog include, după caz, dezbateri 
efective privind ratificarea și punerea în 
aplicare a UNCLOS;

Or. en

Amendamentul 2145
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuie la dezvoltarea inițiativelor 
transsectoriale reciproc avantajoase pentru 
sectoare maritime și/sau politici sectoriale 
diferite, ținând cont de instrumentele și 
inițiativele existente și dezvoltându-le, de 
exemplu:

(b) contribuie la dezvoltarea inițiativelor 
transsectoriale reciproc avantajoase pentru 
sectoare marine și/sau politici sectoriale 
diferite, ținând cont de instrumentele și 
inițiativele existente și dezvoltându-le, de 
exemplu:

Or. es

Amendamentul 2146
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) supravegherea maritimă integrată, 
pentru sporirea eficacității și eficienței prin 
schimbul de informații transsectorial și 
transfrontalier, ținând cont de sistemele 
existente și viitoare;

(i) supravegherea maritimă integrată în 
vederea consolidării utilizării spațiului 
maritim în condiții de siguranță, 
securitate și sustenabilitate, prin sporirea 
eficacității și eficienței prin schimbul de 
informații transsectorial și transfrontalier, 
ținând cont de sistemele și mecanismele de 
cooperare existente și viitoare;

Or. pt

Amendamentul 2147
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 81 - paragraful 1 - litera b - punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) supravegherea maritimă integrată, 
pentru sporirea eficacității și eficienței prin 
schimbul de informații transsectorial și 

(i) supravegherea maritimă integrată, 
pentru sporirea securității, eficacității și 
eficienței prin schimbul de informații 
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transfrontalier, ținând cont de sistemele 
existente și viitoare;

transsectorial și transfrontalier, ținând cont 
de mecanismele și sistemele de cooperare 
existente și viitoare; promovarea celei mai 
bune utilizări a programelor existente în 
UE și în statele membre, pentru a 
optimiza resursele existente, profitând de 
sinergiile existente și evitând dublarea 
eforturilor;

Or. es

Amendamentul 2148
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) amenajarea spațiului maritim și 
gestionarea integrată a zonelor costiere;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2149
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dezvoltarea progresivă a unei baze de 
cunoștințe privind mediul marin care să fie 
de foarte bună calitate, cuprinzătoare și 
accesibilă publicului și care să faciliteze 
schimbul, reutilizarea și diseminarea 
acestor date și cunoștințe între diverse 
grupuri de utilizatori.

(iii) dezvoltarea progresivă a unei baze de 
date și de cunoștințe privind mediul marin 
care să fie de foarte bună calitate, 
cuprinzătoare și accesibilă publicului și 
care să faciliteze schimbul, reutilizarea și 
diseminarea acestor date și cunoștințe între 
diverse grupuri de utilizatori, evitându-se 
astfel dublarea eforturilor; în acest scop, 
trebuie să se apeleze ori de câte ori este 
posibil la programele existente la nivelul 
statelor membre și al Uniunii Europene;
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Or. pt

Amendamentul 2150
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dezvoltarea progresivă a unei baze de 
cunoștințe privind mediul marin care să fie 
de foarte bună calitate, cuprinzătoare și 
accesibilă publicului și care să faciliteze 
schimbul, reutilizarea și diseminarea 
acestor date și cunoștințe între diverse 
grupuri de utilizatori.

(iii) dezvoltarea progresivă a unei baze de 
cunoștințe privind mediul marin care să fie 
de foarte bună calitate, cuprinzătoare și 
accesibilă publicului și care să reducă 
dublarea eforturilor și să faciliteze 
schimbul, reutilizarea și diseminarea 
acestor date și cunoștințe între diverse 
grupuri de utilizatori.

Or. el

Amendamentul 2151
Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Koumoutsakos, Gesine Meissner, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) promovează îmbunătățirea cooperării 
dintre statele membre mai ales prin 
schimbul de informații și de bune practici 
între diferitele funcții de pază de coastă, 
cu scopul de a realiza economii de scară 
și de a crea beneficii pentru Uniune. Ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
consolidării colaborării sau integrării 
diferitelor funcții de pază de coastă în 
perspectiva creării unei paze de coastă 
europene.

Or. en
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Amendamentul 2152
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijină creșterea economică 
sustenabilă, ocuparea forței de muncă, 
inovarea și noile tehnologii în cadrul 
sectoarelor maritime emergente și viitoare 
în regiunile costiere, în mod complementar 
față de activitățile sectoriale și naționale 
existente.

(c) sprijină creșterea economică 
sustenabilă, ocuparea forței de muncă, 
inovarea și noile tehnologii în cadrul 
sectoarelor maritime, precum și în 
regiunile costiere, insulare și 
ultraperiferice din Uniunea Europeană, 
în mod complementar față de activitățile 
sectoriale și naționale existente.

Or. pt

Amendamentul 2153
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijină creșterea economică 
sustenabilă, ocuparea forței de muncă, 
inovarea și noile tehnologii în cadrul 
sectoarelor maritime emergente și viitoare 
în regiunile costiere, în mod complementar 
față de activitățile sectoriale și naționale 
existente.

(c) sprijină creșterea economică 
sustenabilă, ocuparea forței de muncă, 
inovarea și noile tehnologii în cadrul 
sectoarelor maritime emergente și viitoare 
în regiunile costiere, insulare și 
ultraperiferice din Uniune, în mod 
complementar față de activitățile sectoriale 
și naționale existente.

Or. el

Amendamentul 2154
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) favorizează dezvoltarea capitalului 
uman în sectorul maritim, în special prin 
încurajarea cooperării și schimburilor în 
domeniul formării;

Or. fr

Amendamentul 2155
Guido Milana

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovează protecția mediului marin, 
mai ales biodiversitatea acestuia și zonele 
marine protejate, de exemplu siturile 
Natura 2000, precum și utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și costiere, 
urmărind definirea mai în detaliu a 
limitelor sustenabilității activităților 
umane care au un impact asupra mediului 
marin, în special în cadrul Directivei-
cadru „Strategia pentru mediul marin”.

(d) promovează protecția mediului marin, 
mai ales biodiversitatea acestuia și zonele 
marine protejate, de exemplu siturile 
Natura 2000, precum și utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și costiere, 
prin aplicarea unei abordări ecosistemice 
în ceea ce privește gestionarea activităților 
umane, în conformitate cu obiectivul 
privind o stare ecologică bună menționat 
în Directiva-cadru „Strategia pentru 
mediul marin”.

Or. it

Amendamentul 2156
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 82

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82 eliminat
Operațiuni eligibile
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(1) EMFF poate sprijini operațiuni în 
conformitate cu obiectivele prevăzute la 
articolul 81, de exemplu:
(a) studii;
(b) proiecte, inclusiv proiectele pilot și 
proiectele de cooperare;
(c) informarea publicului și împărtășirea 
de bune practici, campanii de 
sensibilizare și activități de comunicare și 
diseminare conexe, precum campaniile de 
publicitate, evenimentele, dezvoltarea și 
întreținerea site-urilor internet, platforme 
pentru părțile interesate, inclusiv 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele generale 
ale prezentului regulament;
(d) conferințe, seminarii și ateliere;
(e) schimb de bune practici, activități de 
coordonare, inclusiv rețele de schimb de 
informații și mecanisme de coordonare a 
strategiilor din bazinele maritime;
(f) dezvoltarea, operarea și întreținerea de 
sisteme și rețele informatice care să facă 
posibilă colectarea, gestionarea, 
validarea, analizarea și schimbul de date 
în domeniul pescuitului, dezvoltarea unor 
metode de eșantionare a acestor date, 
precum și interconectarea la sistemele 
transsectoriale de schimburi de date;
(2) În vederea îndeplinirii obiectivului 
specific de dezvoltare a operațiunilor 
transsectoriale menționate la articolul 81 
litera (b), EMFF poate sprijini:
(a) dezvoltarea și punerea în aplicare a 
unor instrumente tehnice pentru 
supravegherea maritimă integrată, în 
special pentru sprijinirea utilizării, 
operării și întreținerii unui sistem 
descentralizat de schimb de informații în 
domeniul maritim (CISE), în special prin 
interconectarea sistemelor existente sau 
viitoare;
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(b) activitățile de coordonare și cooperare 
între statele membre, cu obiectivul de a 
dezvolta amenajarea spațiului maritim și 
supraveghere maritimă integrată, inclusiv 
cheltuielile legate de sistemele și practicile 
de partajare și monitorizare a datelor, 
activitățile de evaluare, instituirea și 
funcționarea rețelelor de experți și 
instituirea unui program ce vizează 
consolidarea capacităților statelor 
membre de a pune în aplicare amenajarea 
spațiului maritim;
(c) instrumentele tehnice pentru 
înființarea și funcționarea unei rețele 
europene operaționale de observare și 
date privind mediul marin, ce vizează 
facilitarea colectării, asamblării, controlul 
calității, reutilizarea și distribuția datelor 
privind mediul marin, prin cooperarea 
între instituțiile statelor membre implicate 
în rețea.

Or. pt

Amendamentul 2157
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) studii; (a) studii, proiecte, inclusiv proiecte-pilot;

Or. es

Amendamentul 2158
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiecte, inclusiv proiectele pilot și 
proiectele de cooperare;

(b) proiecte, din faza de elaborare până la 
implementare, inclusiv proiectele pilot și 
proiectele de cooperare la nivel național și 
transfrontalier;

Or. pt

Amendamentul 2159
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiecte, inclusiv proiectele pilot și 
proiectele de cooperare;

(b) schimb de bune practici, activități de 
coordonare, inclusiv rețele de schimb de 
informații și mecanisme de coordonare a 
strategiilor din bazinele maritime;

Or. es

Amendamentul 2160
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informarea publicului și împărtășirea de 
bune practici, campanii de sensibilizare și 
activități de comunicare și diseminare 
conexe, precum campaniile de publicitate, 
evenimentele, dezvoltarea și întreținerea 
site-urilor internet, platforme pentru părțile 
interesate, inclusiv comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele generale ale 
prezentului regulament;

(c) informarea publicului și împărtășirea de 
bune practici și programe de cercetare 
europene eficiente și relevante, campanii 
de sensibilizare și activități de comunicare 
și diseminare conexe, precum campaniile 
de publicitate, evenimentele, dezvoltarea și 
întreținerea site-urilor internet, platforme 
pentru părțile interesate, inclusiv 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele generale 
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ale prezentului regulament;

Or. el

Amendamentul 2161
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) conferințe, seminarii și ateliere; (d) conferințe, seminarii, forumuri și 
ateliere;

Or. pt

Amendamentul 2162
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) schimb de bune practici, activități de 
coordonare, inclusiv rețele de schimb de 
informații și mecanisme de coordonare a 
strategiilor din bazinele maritime;

(e) schimb de bune practici, activități de 
coordonare, inclusiv rețele de schimb de 
informații și sprijin pentru dezvoltarea 
strategiilor din bazinele maritime;

Or. pt

Amendamentul 2163
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) schimb de bune practici, activități de 
coordonare, inclusiv rețele de schimb de 

(e) schimb de bune practici, activități de 
coordonare, inclusiv rețele de schimb de 
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informații și mecanisme de coordonare a 
strategiilor din bazinele maritime;

informații și sprijinirea dezvoltării 
strategiilor din bazinele maritime;

Or. el

Amendamentul 2164
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dezvoltarea, operarea și întreținerea de 
sisteme și rețele informatice care să facă 
posibilă colectarea, gestionarea, validarea, 
analizarea și schimbul de date în domeniul 
pescuitului, dezvoltarea unor metode de 
eșantionare a acestor date, precum și 
interconectarea la sistemele transsectoriale 
de schimburi de date;

(f) dezvoltarea, operarea și întreținerea de 
sisteme și rețele informatice care să facă 
posibilă colectarea, gestionarea, validarea, 
analizarea și schimbul de date, dezvoltarea 
unor metode de eșantionare a acestor date, 
precum și interconectarea la sistemele 
transsectoriale de schimburi de date;

Or. pt

Amendamentul 2165
Guido Milana

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) proiecte de formare pentru 
dezvoltarea cunoștințelor, calificare 
profesională și măsuri menite să 
promoveze dezvoltarea profesională în 
sectorul maritim;

Or. it

Amendamentul 2166
Isabelle Thomas
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Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) asistența tehnică în temeiul 
articolului 51 din Regulamentul de 
stabilire a unor dispoziții comune.

Or. fr

Amendamentul 2167
Guido Milana

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) furnizarea/identificarea 
instrumentelor adecvate pentru 
gestionarea integrată a zonelor costiere, 
pentru amenajarea spațiului maritim și 
pentru gestionarea resurselor comune la 
nivel de bazin maritim;

Or. it

Amendamentul 2168
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îndeplinirii obiectivului 
specific de dezvoltare a operațiunilor 
transsectoriale menționate la articolul 81 
litera (b), EMFF poate sprijini:

(2) În vederea îndeplinirii obiectivului 
specific de dezvoltare a operațiunilor 
transfrontaliere și transsectoriale 
menționate la articolul 81 literele (b) și 
(ba), EMFF poate sprijini:

Or. el
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Amendamentul 2169
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îndeplinirii obiectivului 
specific de dezvoltare a operațiunilor 
transsectoriale menționate la articolul 81 
litera (b), EMFF poate sprijini:

(2) În vederea îndeplinirii obiectivului 
specific de dezvoltare a operațiunilor 
transfrontaliere și transsectoriale 
menționate la articolul 81 litera (b), EMFF 
poate sprijini:

Or. pt

Amendamentul 2170
Guido Milana

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activitățile de coordonare și cooperare 
între statele membre, cu obiectivul de a 
dezvolta amenajarea spațiului maritim și 
supraveghere maritimă integrată, inclusiv 
cheltuielile legate de sistemele și practicile 
de partajare și monitorizare a datelor, 
activitățile de evaluare, instituirea și 
funcționarea rețelelor de experți și 
instituirea unui program ce vizează 
consolidarea capacităților statelor membre 
de a pune în aplicare amenajarea spațiului 
maritim;

(b) activitățile de coordonare și cooperare 
între statele membre și, după caz, între 
statele membre și regiuni, cu obiectivul de 
a dezvolta amenajarea spațiului maritim și 
supraveghere maritimă integrată, inclusiv 
cheltuielile legate de sistemele și practicile 
de partajare și monitorizare a datelor, 
activitățile de evaluare, instituirea și 
funcționarea rețelelor de experți și 
instituirea unui program ce vizează 
consolidarea capacităților statelor membre 
de a pune în aplicare amenajarea spațiului 
maritim;

Or. it

Amendamentul 2171
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instrumentele tehnice pentru înființarea 
și funcționarea unei rețele europene 
operaționale de observare și date privind 
mediul marin, ce vizează facilitarea 
colectării, asamblării, controlul calității, 
reutilizarea și distribuția datelor privind 
mediul marin, prin cooperarea între 
instituțiile statelor membre implicate în 
rețea.

(c) instrumentele tehnice pentru înființarea 
și funcționarea unei rețele europene 
operaționale de observare și date privind 
mediul marin, ce vizează facilitarea 
colectării, achiziției, asamblării, 
controlului calității, reutilizării și 
distribuției datelor și cunoștințelor privind 
mediul marin, prin cooperarea între 
instituțiile statelor membre implicate în 
rețea.

Or. pt

Amendamentul 2172
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instrumentele tehnice pentru înființarea 
și funcționarea unei rețele europene 
operaționale de observare și date privind 
mediul marin, ce vizează facilitarea 
colectării, asamblării, controlul calității, 
reutilizarea și distribuția datelor privind 
mediul marin, prin cooperarea între 
instituțiile statelor membre implicate în 
rețea.

(c) instrumentele tehnice pentru înființarea 
și funcționarea unei rețele europene 
operaționale de observare și date privind 
mediul marin, ce vizează facilitarea 
colectării, achiziției, asamblării, 
controlului calității, reutilizării și 
distribuției datelor și cunoștințelor privind 
mediul marin, prin cooperarea între 
instituțiile statelor membre implicate în 
rețea.

Or. fr

Amendamentul 2173
George Lyon, Chris Davies, Nils Torvalds
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Propunere de regulament
Articolul 84 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consultanța științifică în cadrul PCP; (a) culegerea, gestionarea și diseminarea 
consultanței științifice în cadrul PCP;

Or. en

Amendamentul 2174
Guido Milana

Propunere de regulament
Articolul 84 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsurile specifice de control și 
executare în cadrul PCP;

(b) măsurile specifice de control și 
executare în cadrul PCP, inclusiv 
inspecțiile la locul de muncă.

Or. it

Amendamentul 2175
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Articolul 84 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuțiile voluntare la organizațiile 
internaționale; 

(c) contribuțiile voluntare la organizațiile 
internaționale; contribuțiile voluntare și 
obligatorii la organizațiile regionale de 
pescuit ar trebui finanțate utilizându-se 
aceleași criterii stabilite de cadrul 
financiar comun;

Or. es

Amendamentul 2176
Struan Stevenson
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Propunere de regulament
Articolul 84 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) cunoașterea pieței; (e) cunoașterea pieței, inclusiv instituirea 
piețelor electronice;

Or. en

Amendamentul 2177
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Articolul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 84a
Măsuri de conservare

În vederea asigurării unei puneri în 
aplicare eficiente a măsurilor de 
conservare în temeiul articolelor 17 și 21 
din [Regulamentul privind politica 
comună în domeniul pescuitului], EMFF 
poate sprijini inițiative întreprinse de 
către statele membre pentru a coopera și a 
implementa măsuri comune care vizează 
atingerea obiectivelor și țintelor convenite 
în cadrul planurilor multianuale stabilite 
în temeiul articolelor 9, 10 și 11 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului];

Or. en

Amendamentul 2178
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) EMFF poate sprijini furnizarea de 
rezultate științifice, în special proiectele de 
cercetare aplicată legate direct de 
furnizarea avizelor și a consultanței 
științifice, în vederea luării de decizii bune 
și eficiente cu privire la gestionarea 
pescăriilor în cadrul PCP.

(1) EMFF sprijină furnizarea de rezultate 
științifice, în special proiectele de cercetare 
aplicată legate direct de furnizarea avizelor 
și a consultanței științifice, în vederea luării 
de decizii bune și eficiente cu privire la 
gestionarea pescăriilor în cadrul PCP.

Or. pt

Amendamentul 2179
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) studiile și proiectele pilot necesare 
pentru punerea în aplicare și dezvoltarea 
PCP, inclusiv privind tipurile alternative de 
tehnici de gestionare sustenabilă a 
pescuitului;

(a) studiile și proiectele pilot necesare 
pentru punerea în aplicare și dezvoltarea 
PCP, inclusiv privind tipurile alternative de 
tehnici de gestionare sustenabilă a 
pescuitului și acvaculturii;

Or. pt

Amendamentul 2180
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) studiile și proiectele pilot necesare 
pentru punerea în aplicare și dezvoltarea 
PCP, inclusiv privind tipurile alternative de 
tehnici de gestionare sustenabilă a 
pescuitului;

(a) studiile și proiectele pilot necesare 
pentru punerea în aplicare și dezvoltarea 
PCP, inclusiv privind tipurile alternative de 
tehnici de gestionare sustenabilă a 
pescuitului, inclusiv în cadrul consiliilor 
consultative regionale;



AM\923822RO.doc 59/181 PE502.260v01-00

RO

Or. fr

Amendamentul 2181
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) studii necesare pentru punerea în 
aplicare și dezvoltarea PCP în zone 
sensibile din punct de vedere 
biogeografic;

Or. pt

Amendamentul 2182
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) participarea experților la reuniunile 
privind aspectele științifice și tehnice 
legate de pescării și în cadrul grupurilor de 
lucru formate din experți, precum și în 
cadrul organismelor consultative 
internaționale și la reuniunile la care va fi 
necesară contribuția unor experți în 
domeniul pescăresc;

(c) participarea experților la reuniunile 
privind aspectele științifice și tehnice 
legate de activitatea de pescuit și în cadrul 
grupurilor de lucru formate din experți, 
precum și în cadrul organismelor 
consultative internaționale și la reuniunile 
la care va fi necesară contribuția unor 
experți în domeniul pescuitului și 
acvaculturii;

Or. pt

Amendamentul 2183
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) finanțarea navelor de cercetare care 
derulează programe de cercetare 
științifică în zone din afara UE în care 
UE operează în temeiul acordurilor de 
pescuit;

Or. en

Amendamentul 2184
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) activitățile de cooperare între statele 
membre în domeniul colectării de date, 
inclusiv crearea și funcționarea bazelor de 
date regionalizate pentru stocarea, 
gestionarea și utilizarea datelor care vor 
avantaja cooperarea regională și vor 
îmbunătăți activitățile de colectare și 
gestionare a datelor, precum și expertiza 
științifică în sprijinul gestionării 
pescăriilor.

(e) activitățile de cooperare între statele 
membre în domeniul colectării de date, 
implicând diverse părți interesate de la 
nivel regional și inclusiv crearea și 
funcționarea bazelor de date regionalizate 
pentru stocarea, gestionarea și utilizarea 
datelor care vor avantaja cooperarea 
regională și vor îmbunătăți activitățile de 
colectare și gestionare a datelor, precum și 
expertiza științifică în sprijinul gestionării 
pescăriilor.

Or. pt

Amendamentul 2185
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea ) instituirea piețelor electronice în 
scopul unei mai bune coordonări a 
informațiilor între operatorii și 
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procesatorii de pe piață;

Or. en

Amendamentul 2186
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) achiziționarea în comun, de către mai 
multe state membre din aceeași zonă 
geografică, a unor nave, aeronave și 
elicoptere de patrulă, cu condiția ca acestea 
să fie utilizate cel puțin 60 % din timp 
pentru controlul pescăriilor;

(a) achiziționarea în comun, de către mai 
multe state membre din aceeași zonă 
geografică, a unor nave, aeronave și 
elicoptere de patrulă, cu condiția ca acestea 
să fie utilizate pentru controlul 
activităților de pescuit cel puțin 60 % din 
timpul total de utilizare a echipamentului, 
calculat anual;

Or. pt

Amendamentul 2187
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cheltuielile legate de evaluarea și 
dezvoltarea unor noi tehnologii de control;

(b) cheltuielile legate de evaluarea și 
dezvoltarea unor noi tehnologii de control, 
precum și a unor proceduri pentru 
schimbul de date dintre autorități și 
instituții care au responsabilități în 
domenii precum securitatea, salvarea și 
controlul în Uniunea Europeană;

Or. es
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Amendamentul 2188
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 88 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consilii consultative Consilii și comitete consultative

Or. es

Amendamentul 2189
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 88 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consilii consultative Consilii consultative și organizații legate 
de pescuitul la scară mică, dispuse să-și 
asume parte din responsabilitatea punerii 
în aplicare a PCP

Or. pt

Amendamentul 2190
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) EMFF poate suporta cheltuielile de 
funcționare ale consiliilor consultative 
instituite prin articolul 52 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului].

(1) EMFF suportă cheltuielile de 
funcționare și de expertiză ale consiliilor 
consultative regionale instituite prin 
articolul 52 din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului].

Or. fr
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Justificare

În vederea consolidării rolului consiliilor consultative și a asigurării unei dezvoltări uniforme 
a diferitelor consilii, este esențial să li se garanteze bugetul de funcționare.

Amendamentul 2191
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) EMFF poate suporta cheltuielile de 
funcționare ale consiliilor consultative 
instituite prin articolul 52 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului].

(1) EMFF suportă cheltuielile de 
funcționare ale Comitetului consultativ 
pentru pescuit și acvacultură și ale 
consiliilor consultative instituite prin 
articolul 52 din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului], 
precum și pe cele ale unui comitet și/sau 
consiliu consultativ pentru piețe, 
schimburi comerciale și industrie.

Or. es

Amendamentul 2192
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) EMFF poate suporta cheltuielile de 
funcționare ale consiliilor consultative 
instituite prin articolul 52 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului].

(1) EMFF suportă cheltuielile de 
funcționare necesare ale consiliilor 
consultative instituite prin articolul 52 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului], pentru a asigura 
îndeplinirea integrală și eficientă a 
sarcinilor acestora.

Or. pt
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Amendamentul 2193
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) EMFF poate contribui la suportarea 
cheltuielilor de funcționare ale consiliilor 
consultative regionale (CCR) care 
promovează implicarea și participarea 
organizațiilor de pescari, organizațiilor de 
producători și asociațiilor societății civile.

Or. pt

Amendamentul 2194
Pat the Cope Gallagher

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) EMFF suportă cheltuielile de 
funcționare, tehnice și științifice aferente 
realizării de studii care să stea la baza 
recomandărilor consiliilor consultative, 
instituite prin articolul 52 din 
[Regulamentul (UE) nr. privind politica 
comună în domeniul pescuitului].

Or. en

Justificare

Este esențial să existe o finanțare directă suficientă pentru funcționarea eficace a consiliilor 
consultative, atât în scopuri administrative, cât și pentru comandarea unor rapoarte tehnice 
și științifice.

Amendamentul 2195
Antolín Sánchez Presedo
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Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un consiliu consultativ cu personalitate 
juridică poate solicita sprijin din partea 
Uniunii în calitate de organism care 
urmărește un obiectiv de interes european 
general.

(2) Un consiliu și/sau un comitet 
consultativ cu personalitate juridică poate 
solicita sprijin din partea Uniunii în calitate 
de organism care urmărește un obiectiv de 
interes european general.

Or. es

Amendamentul 2196
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) EMFF 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

Amendamentul 2197
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 89 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 EMFF poate sprijini dezvoltarea și 
diseminarea de către Comisie a 
informațiilor legate de piața produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură, în 
conformitate cu articolul 49 din 

EMFF poate sprijini dezvoltarea și 
diseminarea de către Comisie a 
informațiilor legate de piața produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură, în 
conformitate cu articolul 49 din 
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[Regulamentul (UE) nr. privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură].

[Regulamentul (UE) nr. privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură], inclusiv instituirea piețelor 
electronice în scopul unei mai bune 
coordonări a informațiilor între operatorii 
și procesatorii de pe piață;

Or. en

Amendamentul 2198
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 91 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) punerea în aplicare a acordurilor 
pentru pescuit sustenabil și participarea 
Uniunii la organizațiile regionale de 
gestionare a pescuitului;

(b) pregătirea, monitorizarea și evaluarea 
acordurilor pentru pescuit sustenabil și 
participarea Uniunii la organizațiile 
regionale de gestionare a pescuitului; 
măsurile în cauză constau în studii, 
reuniuni, intervenții ale experților, costuri 
cu angajații temporari, activități de 
informare și orice alte cheltuieli 
administrative sau legate de asistența 
științifică sau tehnică efectuate de 
Comisiei;

Or. pt

Amendamentul 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La inițiativa unui stat membru, EMFF 
poate sprijini, în limita unui plafon de 5 % 
din cuantumul total al programului 
operațional:

(1) La inițiativa unui stat membru, EMFF 
poate sprijini, în limita unui plafon de 6 % 
din cuantumul total al programului 
operațional:
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Or. pt

Amendamentul 2200
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) instituirea unor rețele naționale care 
vizează diseminarea de informații, 
consolidarea capacităților, schimbul de 
bune practici și sprijinirea cooperării între 
FLAG pe teritoriul lor.

(b) instituirea unor rețele naționale care 
vizează diseminarea de informații, 
consolidarea capacităților, schimbul de 
bune practici și sprijinirea cooperării între 
FLAG.

Or. pl

Amendamentul 2201
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Costurile legate de organismul de 
certificare nu sunt eligibile în temeiul 
alineatului (1).

eliminat

Or. pl

Amendamentul 2202
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Costurile legate de organismul de 
certificare nu sunt eligibile în temeiul 
alineatului (1).

(3) Costurile legate de organismul de 
certificare sunt eligibile în temeiul 
alineatului (1).
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Or. pt

Amendamentul 2203
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata minimă a contribuției din EMFF 
este de 20 %.

eliminat

Or. fr

Justificare

Este vorba de o greșeală confirmată de Comisie. Astfel, propoziția nu are sens.

Amendamentul 2204
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Rata minimă a contribuției din EMFF 
este de 20 %.

eliminat

Or. en

Justificare

eliminare – greșeală a COM

Amendamentul 2205
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 100 % din cheltuielile publice eligibile 
pentru sprijin în temeiul ajutorului pentru 
depozitare menționat la articolul 70;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2206
Julie Girling, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 100 % din cheltuielile publice eligibile 
pentru sprijin în temeiul ajutorului pentru 
depozitare menționat la articolul 70;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2207
Pat the Cope Gallagher

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 100 % din cheltuielile publice eligibile 
pentru sprijin în temeiul ajutorului pentru 
depozitare menționat la articolul 70;

(a) 100 % din cheltuielile publice eligibile 
pentru pregătirea planurilor de producție 
și de comercializare menționate la 
articolul 69 și 100 % din cheltuielile 
publice eligibile pentru sprijin în temeiul 
ajutorului pentru depozitare menționat la 
articolul 70;

Or. en
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Justificare

Planurile de producție și de comercializare reprezintă o componentă esențială a PCP 
reformate și trebuie susținute direct în procent de 100 % pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru toate organizațiile de producători din întreaga Uniune 
Europeană.

Amendamentul 2208
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 50 % din cheltuielile publice eligibile 
pentru sprijinul menționat la articolul 78 
alineatul (2) litera (e);

(c) 50 % din cheltuielile publice eligibile 
pentru sprijinul menționat la articolul 33a, 
articolul 33b, articolul 39 alineatul (2) și 
articolul 78 alineatul (2) litera (e);

Or. pt

Amendamentul 2209
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 50 % din cheltuielile publice eligibile 
pentru sprijinul menționat la articolul 78 
alineatul (2) litera (e);

(c) 50 % din cheltuielile publice eligibile 
pentru sprijinul menționat la articolul 39 
alineatul (2) și la articolul 78 alineatul (2) 
și litera (e);

Or. es

Justificare

Consecință a amendamentului la articolul 39 alineatul (2), care include posibilitatea 
acordării de sprijin pentru înlocuirea motoarelor în anumite condiții.
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Amendamentul 2210
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) 75 % din cheltuielile publice eligibile 
pentru sprijinul menționat la articolele 
33a, 33b și 33c;
.

Or. es

Justificare

Se asigură concordanța cu crearea unor noi articole care prevăd acordarea de sprijin pentru 
dezmembrare și încetare temporară, acțiuni foarte importante pentru adaptarea capacității 
flotei și a efortului de pescuit la resursele disponibile, precum și cu articolul 33 referitor la 
circumstanțele excepționale.

Amendamentul 2211
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 80 % din cheltuielile publice eligibile 
pentru sprijinul menționat la articolul 78 
alineatul (2) literele (a)-(d) și (f)-(j);

(d) 90 % din cheltuielile publice eligibile 
pentru sprijinul menționat la articolul 78 
alineatul (2) literele (a)-(d) și (f)-(j);

Or. pt

Justificare

Rata maximă a contribuției din EMFF în ceea ce privește activitățile de control nu ar trebui 
să fie inferioară celei prevăzute în prezent în regulamentul de stabilire a măsurilor financiare 
privind PCP.
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Amendamentul 2212
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 65 % din cheltuielile eligibile pentru 
sprijinul menționat la articolul 79.

(e) 80 % din cheltuielile eligibile pentru 
sprijinul menționat la articolul 79.

Or. pt

Justificare

Reforma politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) în curs de desfășurare implică 
cerințe mult mai mari în ceea ce privește culegerea datelor, astfel încât este esențial să se 
majoreze rata de cofinanțare pentru această măsură de monitorizare din cadrul PCP.

Amendamentul 2213
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 65 % din cheltuielile eligibile pentru 
sprijinul menționat la articolul 79.

(e) 80 % din cheltuielile eligibile pentru 
sprijinul menționat la articolul 79.

Or. pt

Justificare

Rata maximă a contribuției din EMFF în ceea ce privește culegerea și gestionarea datelor ar 
trebui să reflecte importanța sporită a acestor activități în cadrul viitoarei PCP.

Amendamentul 2214
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 65 % din cheltuielile eligibile pentru 
sprijinul menționat la articolul 79.

(e) 80 % din cheltuielile eligibile pentru 
sprijinul menționat la articolul 79.

Or. es

Amendamentul 2215
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) 75 % din cheltuielile eligibile pentru 
sprijinul menționat la articolul 79b.

Or. pt

Amendamentul 2216
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) plus 10 puncte procentuale adăugate 
la rata maximă a contribuției din EMFF, 
în cazul în care sunt finanțate de către 
EMFF operațiuni în insulele grecești 
periferice și în regiunile ultraperiferice 
care, din cauza distanței, sunt 
defavorizate;

Or. pt
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Amendamentul 2217
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) 100 % pentru măsurile de asistență 
tehnică implementate la inițiativa 
Comisiei sau în numele acesteia.

Or. pt

Amendamentul 2218
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 95 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intensitatea ajutoarelor publice (Nu privește versiunea în limba română.)
(amendament lingvistic)

Or. el

Amendamentul 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre aplică o intensitate 
maximă a ajutorului public de 50 % din 
cheltuielile eligibile totale ale operațiunii.

(1) Statele membre aplică o intensitate 
maximă a ajutorului public de 60 % din 
cheltuielile eligibile totale ale operațiunii.

Or. pt
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Justificare

Având în vedere situația economică actuală și criza generală cu care se confruntă țările UE 
și ținând seama de faptul că EMFF urmărește să promoveze dezvoltarea și competitivitatea 
sectoarelor pescuitului și acvaculturii, ar trebui menținută intensitatea maximă de 60 % a 
ajutorului public, în vigoare pentru Fondul european pentru pescuit anterior.

Amendamentul 2220
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre aplică o intensitate 
maximă a ajutorului public de 50 % din 
cheltuielile eligibile totale ale operațiunii.

(1) Statele membre pot aplica o intensitate 
maximă a ajutorului public de 50 % din 
cheltuielile eligibile totale ale operațiunii.

Or. es

Justificare

În contextul crizei economice, când e posibil ca statele membre să nu dispună de suficiente 
resurse, este important să se introducă un grad de flexibilitate, având în vedere faptul că un 
procent fix ar putea duce la excluderea multor proiecte.

Amendamentul 2221
Iliana Malinova Iotova

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre aplică o intensitate 
maximă a ajutorului public de 50 % din 
cheltuielile eligibile totale ale operațiunii.

(1) Statele membre aplică o intensitate 
maximă a ajutorului public de 60 % din 
cheltuielile eligibile totale ale operațiunii.

Or. bg
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Amendamentul 2222
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre aplică o intensitate 
maximă a ajutorului public de 50 % din 
cheltuielile eligibile totale ale operațiunii.

(1) Statele membre pot aplica o intensitate 
maximă a ajutorului public de 50 % din 
cheltuielile eligibile totale ale operațiunii.

Or. en

Amendamentul 2223
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre aplică o intensitate a ajutorului 
public de 100 % din cheltuielile publice 
eligibile ale operațiunii, în cazul în care:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot aplica o intensitate a 
ajutorului public de 100 % din cheltuielile 
publice eligibile ale operațiunii, în cazul în 
care:

Or. es

Justificare

În contextul crizei economice, când e posibil ca statele membre să nu dispună de suficiente 
resurse, este important să se introducă un grad de flexibilitate, având în vedere faptul că un 
procent fix ar putea duce la excluderea multor proiecte.

Amendamentul 2224
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre aplică o intensitate a ajutorului 
public de 100 % din cheltuielile publice 
eligibile ale operațiunii, în cazul în care:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot aplica o intensitate a 
ajutorului public de 100 % din cheltuielile 
eligibile ale operațiunii, în cazul în care:

Or. en

Amendamentul 2225
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre aplică o intensitate a ajutorului 
public de 100 % din cheltuielile publice 
eligibile ale operațiunii, în cazul în care:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre aplică o intensitate a contribuției 
publice de 100 % din cheltuielile publice 
eligibile ale operațiunii, în cazul în care:

Or. es

Amendamentul 2226
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) investiția are loc în regiuni care fac 
obiectul obiectivului de convergență din 
cadrul politicii de coeziune;

Or. pt

Amendamentul 2227
Carmen Fraga Estévez
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Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) operațiunea este legată de măsurile 
prevăzute la articolele 33a, 33b și 33c;

Or. es

Justificare

Se asigură concordanța cu noile articole 33a, 33b și 33c.

Amendamentul 2228
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) operațiunea este legată de ajutorul 
pentru depozitare menționat la articolul 
70;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2229
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) operațiunea are legătură cu primele 
prevăzute la articolele 33a și 33b și cu 
compensațiile prevăzute la articolele 53, 
54 și 55;

Or. pt
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Amendamentul 2230
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) operațiunea este legată de primele 
prevăzute la articolul 33A sau la articolul 
33B și de compensațiile prevăzute la 
articolul 53, 54 sau 55.

Or. en

Amendamentul 2231
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) în regiunile ultraperiferice, 
beneficiarul este un organism de drept 
privat care are misiuni de serviciu public 
sau reprezintă interesele generale ale 
sectorului și are misiunea de a realiza 
operațiuni de interes colectiv.

Or. fr

Amendamentul 2232
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) operațiunea este legată de măsurile 
de politică maritimă integrată prevăzute la 
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articolul 79b.

Or. pt

Amendamentul 2233
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) operațiunea este legată de măsurile 
de politică maritimă integrată prevăzute la 
articolul 79b.

Or. en

Amendamentul 2234
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot aplica o intensitate a ajutorului 
public între 50 % și maximum 100 % din 
cheltuielile eligibile totale când 
operațiunea este pusă în aplicare în temeiul 
titlului V capitolul III și îndeplinește unul 
dintre următoarele criterii:

(3) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot aplica o intensitate a ajutorului 
public între 50 % și maximum 100 % din 
cheltuielile eligibile totale când 
operațiunea este pusă în aplicare în temeiul 
titlului V capitolele I, II și III și 
îndeplinește unul dintre următoarele 
criterii:

Or. fr

Justificare

Trebuie extins domeniul de aplicare al derogării menționate la alineatul (3) la capitolele I și 
II din prezentul regulament, pentru a nu periclita punerea în practică a anumitor proiecte de 
interes colectiv deosebit de inovatoare, întrucât aceste proiecte contribuie în mod deosebit la 
punerea în aplicare a PCP.
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Amendamentul 2235
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot aplica o intensitate a ajutorului 
public între 50 % și maximum 100 % din 
cheltuielile eligibile totale când 
operațiunea este pusă în aplicare în temeiul 
titlului V capitolul III și îndeplinește unul 
dintre următoarele criterii:

(3) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot aplica o intensitate a ajutorului 
public între 50 % și maximum 100 % din 
cheltuielile eligibile totale când 
operațiunea este pusă în aplicare în temeiul 
titlului V capitolele I, II și III și IV și 
îndeplinește unul dintre următoarele 
criterii:

Or. es

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care această subvenție să nu se aplice operațiunilor care 
îndeplinesc criteriile referitoare la interesul colectiv, inovare sau acces la rezultate, cu 
excepția celor legate de acvacultură. Prin urmare, se propune extinderea domeniului de 
aplicare al alineatului, pentru a include toate operațiunile de la titlul V.

Amendamentul 2236
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot aplica o intensitate a ajutorului 
public între 50 % și maximum 100 % din 
cheltuielile eligibile totale când 
operațiunea este pusă în aplicare în temeiul 
titlului V capitolul III și îndeplinește unul 
dintre următoarele criterii:

(3) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot aplica o intensitate a ajutorului 
public între 50 % și maximum 100 % din 
cheltuielile eligibile totale când 
operațiunea este pusă în aplicare în temeiul 
titlului V capitolele I, II și IV și 
îndeplinește toate criteriile următoare:

Or. en
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Amendamentul 2237
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) beneficiar colectiv; eliminat

Or. en

Amendamentul 2238
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acces public la rezultatele operațiunii; (c) acces public la rezultatele operațiunii în 
conformitate cu articolul 143.

Or. en

Amendamentul 2239
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) caracteristici inovatoare ale 
proiectului la nivel local.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2240
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot aplica o intensitate a 
ajutorului public între 50 % și 
maximum 100 % din cheltuielile eligibile 
totale când operațiunea este pusă în 
aplicare în temeiul titlului V capitolele I, 
II și IV și îndeplinește toate criteriile 
următoare:
(a) interes colectiv și
(b) acces public la rezultatele operațiunii 
în conformitate cu articolul 143.

Or. pt

Amendamentul 2241
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Având în vedere natura economică 
specifică a insulelor grecești periferice și 
a regiunilor ultraperiferice, 
întreprinderile din aceste regiuni nu sunt 
afectate de variațiile intensității ajutorului 
public, conform tipologiei acesteia 
prevăzute în anexa I.

Or. pt

Amendamentul 2242
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Intensitatea minimă a ajutorului 
public este de 20 % din cheltuielile 
eligibile totale ale operațiunii.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 2243
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă normele generale prevăzute la 
articolul 72 din [Regulamentul (UE) 
nr. […] de stabilire a unor dispoziții 
comune] și în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a programului operațional, 
Comisia plătește un cuantum inițial de 
prefinanțare pentru întreaga perioadă de 
programare. Acest cuantum reprezintă 4 % 
din contribuția din bugetul Uniunii la 
programul operațional în cauză. Cuantumul 
poate fi împărțit în două tranșe, în funcție 
de disponibilitatea bugetară.

(1) Pe lângă normele generale prevăzute la 
articolul 72 din [Regulamentul (UE) 
nr. […] de stabilire a unor dispoziții 
comune] și în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a programului operațional, 
Comisia plătește un cuantum inițial de 
prefinanțare pentru întreaga perioadă de 
programare. Acest cuantum reprezintă 7 % 
din contribuția din bugetul Uniunii la 
programul operațional în cauză. Cuantumul 
poate fi împărțit în două tranșe, în funcție 
de disponibilitatea bugetară.

Or. pt

Justificare

Din cauza dificultăților cu care se confruntă sectorul, ar trebui menținută rata de 
prefinanțare de 7 % (în vigoare în prezent în cadrul FEP) din cuantumul total al fondurilor 
pentru perioada de programare a EMFF (2014 – 2020).

Amendamentul 2244
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela
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Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă normele generale prevăzute la 
articolul 72 din [Regulamentul (UE) 
nr. […] de stabilire a unor dispoziții 
comune] și în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a programului operațional, 
Comisia plătește un cuantum inițial de 
prefinanțare pentru întreaga perioadă de 
programare. Acest cuantum reprezintă 4 % 
din contribuția din bugetul Uniunii la 
programul operațional în cauză. Cuantumul 
poate fi împărțit în două tranșe, în funcție 
de disponibilitatea bugetară.

(1) Pe lângă normele generale prevăzute la 
articolul 72 din [Regulamentul (UE) 
nr. […] de stabilire a unor dispoziții 
comune] și în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a programului operațional, 
Comisia plătește un cuantum inițial de 
prefinanțare pentru întreaga perioadă de 
programare. Acest cuantum reprezintă 7 % 
din contribuția din bugetul Uniunii la 
programul operațional în cauză. Cuantumul 
poate fi împărțit în două tranșe, în funcție 
de disponibilitatea bugetară.

Or. es

Amendamentul 2245
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă normele generale prevăzute la 
articolul 72 din [Regulamentul (UE) 
nr. […] de stabilire a unor dispoziții 
comune] și în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a programului operațional, 
Comisia plătește un cuantum inițial de 
prefinanțare pentru întreaga perioadă de 
programare. Acest cuantum reprezintă 4 % 
din contribuția din bugetul Uniunii la 
programul operațional în cauză. Cuantumul 
poate fi împărțit în două tranșe, în funcție 
de disponibilitatea bugetară.

(1) Pe lângă normele generale prevăzute la 
articolul 72 din [Regulamentul (UE) 
nr. […] de stabilire a unor dispoziții 
comune] și în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a programului operațional, 
Comisia plătește un cuantum inițial de 
prefinanțare pentru întreaga perioadă de 
programare. Acest cuantum reprezintă 7 % 
din contribuția din bugetul Uniunii la 
programul operațional în cauză. Cuantumul 
poate fi împărțit în două tranșe, în funcție 
de disponibilitatea bugetară.

Or. es
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Justificare

Situația actuală de criză nu pare cel mai potrivit moment pentru a reduce procentele de 
prefinanțare, motiv pentru care se propune menținerea procentului de 7 %.

Amendamentul 2246
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă normele generale prevăzute la 
articolul 72 din [Regulamentul (UE) 
nr. […] de stabilire a unor dispoziții 
comune] și în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a programului operațional, 
Comisia plătește un cuantum inițial de 
prefinanțare pentru întreaga perioadă de 
programare. Acest cuantum reprezintă 4 % 
din contribuția din bugetul Uniunii la 
programul operațional în cauză. Cuantumul 
poate fi împărțit în două tranșe, în funcție 
de disponibilitatea bugetară.

(1) Pe lângă normele generale prevăzute la 
articolul 72 din [Regulamentul (UE) 
nr. […] de stabilire a unor dispoziții 
comune] și în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a programului operațional, 
Comisia plătește un cuantum inițial de 
prefinanțare pentru întreaga perioadă de 
programare. Acest cuantum reprezintă 7 % 
din contribuția din bugetul Uniunii la 
programul operațional în cauză. Cuantumul 
poate fi împărțit în două tranșe, în funcție 
de disponibilitatea bugetară.

Or. fr

Justificare

Se reintroduce procentul inițial din FEP de 7 %. Comisia propune reducerea procentului 
prefinanțării la 4 %, în vederea alinierii tuturor fondurilor (cadrul strategic comun), însă 
EMFF are un tip foarte diferit de pachet față de celelalte fonduri și, prin urmare, procentul 
de 4 % nu se justifică în raport cu volumele în cauză.

Amendamentul 2247
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă normele generale prevăzute la (1) Pe lângă normele generale prevăzute la 
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articolul 72 din [Regulamentul (UE) 
nr. […] de stabilire a unor dispoziții 
comune] și în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a programului operațional, 
Comisia plătește un cuantum inițial de 
prefinanțare pentru întreaga perioadă de 
programare. Acest cuantum reprezintă 4 % 
din contribuția din bugetul Uniunii la 
programul operațional în cauză. Cuantumul 
poate fi împărțit în două tranșe, în funcție 
de disponibilitatea bugetară.

articolul 72 din [Regulamentul (UE) 
nr. […] de stabilire a unor dispoziții 
comune] și în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a programului operațional, 
Comisia plătește un cuantum inițial de 
prefinanțare pentru întreaga perioadă de 
programare. Acest cuantum reprezintă 7 % 
din contribuția din bugetul Uniunii la 
programul operațional în cauză. Cuantumul 
poate fi împărțit în două tranșe, în funcție 
de disponibilitatea bugetară.

Or. es

Amendamentul 2248
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 97

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 97 eliminat
Anul contabil

Anul contabil cuprinde cheltuielile plătite 
și veniturile primite și introduse în 
conturile bugetului EMFF de către 
agenția de plăți cu privire la anul „N” de 
la data de 16 octombrie a anului „N-1” și 
până la data de 15 octombrie a anului 
„N”.

Or. pt

Justificare

EMFF ar trebui să păstreze modelul actual de gestionare, la fel ca fondurile structurale, spre 
deosebire de FEADR, astfel încât să nu genereze costuri suplimentare sau întârzieri ale 
punerii în aplicare a programului. Așa-numita „agenție de plăți” este o entitate care nu se 
limitează la plata sprijinului, având funcții specifice stabilite în regulamentele UE, care 
necesită respectarea unei serii de norme și proceduri administrative complexe, fără valoare 
adăugată pentru gestionarea fondului.
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Amendamentul 2249
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 97

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 97 eliminat
Anul contabil

Anul contabil cuprinde cheltuielile plătite 
și veniturile primite și introduse în 
conturile bugetului EMFF de către 
agenția de plăți cu privire la anul „N” de 
la data de 16 octombrie a anului „N-1” și 
până la data de 15 octombrie a anului 
„N”.

Or. pt

Amendamentul 2250
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 97

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 97 eliminat
Anul contabil

Anul contabil cuprinde cheltuielile plătite 
și veniturile primite și introduse în 
conturile bugetului EMFF de către 
agenția de plăți cu privire la anul „N” de 
la data de 16 octombrie a anului „N-1” și 
până la data de 15 octombrie a anului 
„N”.

Or. pt

Amendamentul 2251
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transmiterea către Comisie a unei 
declarații de cheltuieli semnată de agenția 
de plăți acreditată, în conformitate cu 
articolul 124 alineatul (1) litera (c);

(a) transmiterea către Comisie a unei 
declarații de cheltuieli semnată de 
autoritatea de certificare;

Or. pt

Justificare

EMFF ar trebui să păstreze modelul actual de gestionare, la fel ca fondurile structurale, spre 
deosebire de FEADR, astfel încât să nu genereze costuri suplimentare sau întârzieri ale 
punerii în aplicare a programului. Așa-numita „agenție de plăți” este o entitate care nu se 
limitează la plata sprijinului, având funcții specifice stabilite în regulamentele UE, care 
necesită respectarea unei serii de norme și proceduri administrative complexe, fără valoare 
adăugată pentru gestionarea fondului.

Amendamentul 2252
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transmiterea către Comisie a unei 
declarații de cheltuieli semnată de agenția 
de plăți acreditată, în conformitate cu 
articolul 124 alineatul (1) litera (c);

(a) transmiterea către Comisie a unei 
declarații de cheltuieli semnată de 
autoritatea de certificare;

Or. pt

Amendamentul 2253
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transmiterea către Comisie a unei 
declarații de cheltuieli semnată de agenția 
de plăți acreditată, în conformitate cu 
articolul 124 alineatul (1) litera (c);

(a) transmiterea către Comisie a unei 
declarații de cheltuieli semnată de 
autoritate;

Or. pt

Amendamentul 2254
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă vreuna dintre cerințele prevăzute 
la alineatul (3) nu este îndeplinită, Comisia 
informează imediat agenția de plăți 
acreditată cu privire la acest lucru. Dacă 
una din cerințele stabilite la alineatul (3) 
litera (a) sau (c) nu este îndeplinită, 
declarația de cheltuieli nu este admisibilă.

(4) Dacă vreuna dintre cerințele prevăzute 
la alineatul (3) nu este îndeplinită, Comisia 
informează în termen de 15 zile agenția de 
plăți acreditată cu privire la acest lucru. 
Dacă una din cerințele stabilite la 
alineatul (3) litera (a) sau (c) nu este 
îndeplinită, declarația de cheltuieli nu este 
admisibilă.

Or. es

Justificare

Consecințele neîndeplinirii vreuneia dintre cerințe sunt destul de semnificative pentru a 
elimina orice posibilitate de interpretare, drept pentru care se propune stabilirea unui termen 
concret.

Amendamentul 2255
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă vreuna dintre cerințele prevăzute (4) Dacă vreuna dintre cerințele prevăzute 
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la alineatul (3) nu este îndeplinită, Comisia 
informează imediat agenția de plăți 
acreditată cu privire la acest lucru. Dacă 
una din cerințele stabilite la alineatul (3) 
litera (a) sau (c) nu este îndeplinită, 
declarația de cheltuieli nu este admisibilă.

la alineatul (3) nu este îndeplinită, Comisia 
informează imediat autoritatea de 
certificare cu privire la acest lucru.

Or. pt

Justificare

EMFF ar trebui să păstreze modelul actual de gestionare, la fel ca fondurile structurale, spre 
deosebire de FEADR, astfel încât să nu genereze costuri suplimentare sau întârzieri ale 
punerii în aplicare a programului. Așa-numita „agenție de plăți” este o entitate care nu se 
limitează la plata sprijinului, având funcții specifice stabilite în regulamentele UE, care 
necesită respectarea unei serii de norme și proceduri administrative complexe, fără valoare 
adăugată pentru gestionarea fondului.

Amendamentul 2256
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă vreuna dintre cerințele prevăzute 
la alineatul (3) nu este îndeplinită, Comisia 
informează imediat agenția de plăți 
acreditată cu privire la acest lucru. Dacă 
una din cerințele stabilite la alineatul (3) 
litera (a) sau (c) nu este îndeplinită, 
declarația de cheltuieli nu este admisibilă.

(4) Dacă vreuna dintre cerințele prevăzute 
la alineatul (3) nu este îndeplinită, Comisia 
informează imediat autoritatea de 
certificare cu privire la acest lucru.

Or. pt

Amendamentul 2257
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă vreuna dintre cerințele prevăzute 
la alineatul (3) nu este îndeplinită, Comisia 
informează imediat agenția de plăți 
acreditată cu privire la acest lucru. Dacă 
una din cerințele stabilite la alineatul (3) 
litera (a) sau (c) nu este îndeplinită, 
declarația de cheltuieli nu este admisibilă.

(4) Dacă vreuna dintre cerințele prevăzute 
la alineatul (3) nu este îndeplinită, Comisia 
informează imediat autoritatea de 
certificare cu privire la acest lucru.

Or. pt

Amendamentul 2258
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă vreuna dintre cerințele prevăzute 
la alineatul (3) nu este îndeplinită, Comisia 
informează imediat agenția de plăți 
acreditată cu privire la acest lucru. Dacă 
una din cerințele stabilite la alineatul (3) 
litera (a) sau (c) nu este îndeplinită, 
declarația de cheltuieli nu este admisibilă.

(4) Dacă vreuna dintre cerințele prevăzute 
la alineatul (3) nu este îndeplinită, Comisia 
informează în termen de 15 zile agenția de 
plăți acreditată cu privire la acest lucru. 
Dacă una din cerințele stabilite la 
alineatul (3) litera (a) sau (c) nu este 
îndeplinită, declarația de cheltuieli nu este 
admisibilă.

Or. es

Amendamentul 2259
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioadele stabilite de Comisie prin acte 
de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 151 alineatul (2), 

În perioadele stabilite de Comisie prin acte 
de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 151 alineatul (2), 
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agențiile de plăți acreditate întocmesc și 
transmit Comisiei declarațiile intermediare 
de cheltuieli aferente programelor 
operaționale.

autoritatea de certificare întocmește și 
transmite Comisiei declarațiile 
intermediare de cheltuieli aferente 
programelor operaționale.

Or. pt

Justificare

EMFF ar trebui să păstreze modelul actual de gestionare, la fel ca fondurile structurale, spre 
deosebire de FEADR, astfel încât să nu genereze costuri suplimentare sau întârzieri ale 
punerii în aplicare a programului. Așa-numita „agenție de plăți” este o entitate care nu se 
limitează la plata sprijinului, având funcții specifice stabilite în regulamentele UE, care 
necesită respectarea unei serii de norme și proceduri administrative complexe, fără valoare 
adăugată pentru gestionarea fondului.

Amendamentul 2260
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioadele stabilite de Comisie prin acte 
de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 151 alineatul (2), 
agențiile de plăți acreditate întocmesc și 
transmit Comisiei declarațiile intermediare 
de cheltuieli aferente programelor 
operaționale.

În perioadele stabilite de Comisie prin acte 
de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 151 alineatul (2), 
autoritatea de certificare întocmește și 
transmite Comisiei declarațiile 
intermediare de cheltuieli aferente 
programelor operaționale.

Or. pt

Amendamentul 2261
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 6 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioadele stabilite de Comisie prin acte 
de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 151 alineatul (2), 
agențiile de plăți acreditate întocmesc și 
transmit Comisiei declarațiile intermediare 
de cheltuieli aferente programelor 
operaționale.

În perioadele stabilite de Comisie prin acte 
de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 151 alineatul (2), 
autoritatea de certificare întocmește și 
transmite Comisiei declarațiile 
intermediare de cheltuieli aferente 
programelor operaționale.

Or. pt

Amendamentul 2262
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Declarațiile de cheltuieli intermediare 
aferente cheltuielilor efectuate începând 
cu data de 16 octombrie sunt înscrise în 
bugetul anului următor.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2263
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Declarațiile de cheltuieli intermediare 
aferente cheltuielilor efectuate începând 
cu data de 16 octombrie sunt înscrise în 
bugetul anului următor.

eliminat

Or. pt
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Amendamentul 2264
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Declarațiile de cheltuieli intermediare 
aferente cheltuielilor efectuate începând 
cu data de 16 octombrie sunt înscrise în 
bugetul anului următor.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2265
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) După primirea ultimului raport 
intermediar anual privind aplicarea unui 
program operațional, Comisia efectuează 
plata soldului, în funcție de disponibilitatea 
resurselor, pe baza planului financiar în 
vigoare, a conturilor anuale pentru ultimul 
an de execuție a programului operațional în 
cauză și a deciziei de verificare și închidere 
aferente. Respectivele conturi sunt 
prezentate Comisiei în cel mult 6 luni de la 
data finală de eligibilitate a cheltuielilor și 
cuprind cheltuielile suportate de agenția 
de plăți până la ultima dată de eligibilitate 
a cheltuielilor.

(1) După primirea ultimului raport 
intermediar anual privind aplicarea unui 
program operațional, Comisia efectuează 
plata soldului, în funcție de disponibilitatea 
resurselor, pe baza planului financiar în 
vigoare, a conturilor anuale pentru ultimul 
an de execuție a programului operațional în 
cauză și a deciziei de verificare și închidere 
aferente. Respectivele conturi sunt 
prezentate Comisiei în cel mult nouă luni 
de la data finală de eligibilitate a 
cheltuielilor.

Or. pt

Amendamentul 2266
Luis Manuel Capoulas Santos
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Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) După primirea ultimului raport 
intermediar anual privind aplicarea unui 
program operațional, Comisia efectuează 
plata soldului, în funcție de disponibilitatea 
resurselor, pe baza planului financiar în 
vigoare, a conturilor anuale pentru ultimul 
an de execuție a programului operațional în 
cauză și a deciziei de verificare și închidere 
aferente. Respectivele conturi sunt 
prezentate Comisiei în cel mult 6 luni de la 
data finală de eligibilitate a cheltuielilor și 
cuprind cheltuielile suportate de agenția 
de plăți până la ultima dată de eligibilitate 
a cheltuielilor.

(1) După primirea ultimului raport 
intermediar anual privind aplicarea unui 
program operațional, Comisia efectuează 
plata soldului, în funcție de disponibilitatea 
resurselor, pe baza planului financiar în 
vigoare, a conturilor anuale pentru ultimul 
an de execuție a programului operațional în 
cauză și a deciziei de verificare și închidere 
aferente. Respectivele conturi sunt 
prezentate Comisiei în cel mult nouă luni 
de la data finală de eligibilitate a 
cheltuielilor.

Or. pt

Amendamentul 2267
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) După primirea ultimului raport 
intermediar anual privind aplicarea unui 
program operațional, Comisia efectuează 
plata soldului, în funcție de disponibilitatea 
resurselor, pe baza planului financiar în 
vigoare, a conturilor anuale pentru ultimul 
an de execuție a programului operațional în 
cauză și a deciziei de verificare și închidere 
aferente. Respectivele conturi sunt 
prezentate Comisiei în cel mult 6 luni de la 
data finală de eligibilitate a cheltuielilor și 
cuprind cheltuielile suportate de agenția 
de plăți până la ultima dată de eligibilitate 
a cheltuielilor.

(1) După primirea ultimului raport 
intermediar anual privind aplicarea unui 
program operațional, Comisia efectuează 
plata soldului, în funcție de disponibilitatea 
resurselor, pe baza planului financiar în 
vigoare, a conturilor anuale pentru ultimul 
an de execuție a programului operațional în 
cauză și a deciziei de verificare și închidere 
aferente. Respectivele conturi sunt 
prezentate Comisiei în cel mult 6 luni de la 
data finală de eligibilitate a cheltuielilor.
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Or. pt

Amendamentul 2268
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plata soldului se face în termen de șase 
luni de la data la care Comisia consideră 
că informațiile și documentele menționate 
la alineatul (1) pot fi primite, iar ultimul 
cont anual a fost verificat și închis. Sumele 
care mai sunt angajate după data plății 
soldului se dezangajează de către Comisie 
în termen de șase luni, fără a se aduce 
atingere articolului 100.

(2) Plata soldului se face în termen de șase 
luni începând cu luna în care Comisia 
consideră că informațiile și documentele 
menționate la alineatul (1) pot fi primite, 
iar ultimul cont anual a fost verificat și 
închis. Sumele care mai sunt angajate după 
data plății soldului se dezangajează de 
către Comisie în termen de șase luni, fără a 
se aduce atingere articolului 100.

Or. es

Amendamentul 2269
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când euro devine moneda unui 
stat membru, procedura de conversie 
descrisă la alineatul (3) rămâne în vigoare 
pentru toate cheltuielile contabilizate de 
agenția de plăți înaintea datei de intrare în 
vigoare a ratei fixe de schimb între moneda 
națională și euro.

(4) Atunci când euro devine moneda unui 
stat membru, procedura de conversie 
descrisă la alineatul (3) rămâne în vigoare 
pentru toate cheltuielile contabilizate de 
autoritatea de certificare înaintea datei de 
intrare în vigoare a ratei fixe de schimb 
între moneda națională și euro.

Or. pt

Justificare

EMFF ar trebui să păstreze modelul actual de gestionare, la fel ca fondurile structurale, spre 
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deosebire de FEADR, astfel încât să nu genereze costuri suplimentare sau întârzieri ale 
punerii în aplicare a programului. Așa-numita „agenție de plăți” este o entitate care nu se 
limitează la plata sprijinului, având funcții specifice stabilite în regulamentele UE, care 
necesită respectarea unei serii de norme și proceduri administrative complexe, fără valoare 
adăugată pentru gestionarea fondului.

Amendamentul 2270
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când euro devine moneda unui 
stat membru, procedura de conversie 
descrisă la alineatul (3) rămâne în vigoare 
pentru toate cheltuielile contabilizate de 
agenția de plăți înaintea datei de intrare în 
vigoare a ratei fixe de schimb între moneda 
națională și euro.

(4) Atunci când euro devine moneda unui 
stat membru, procedura de conversie 
descrisă la alineatul (3) rămâne în vigoare 
pentru toate cheltuielile contabilizate de 
autoritatea de certificare înaintea datei de 
intrare în vigoare a ratei fixe de schimb 
între moneda națională și euro.

Or. pt

Amendamentul 2271
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când euro devine moneda unui 
stat membru, procedura de conversie 
descrisă la alineatul (3) rămâne în vigoare 
pentru toate cheltuielile contabilizate de 
agenția de plăți înaintea datei de intrare în 
vigoare a ratei fixe de schimb între moneda 
națională și euro.

(4) Atunci când euro devine moneda unui 
stat membru, procedura de conversie 
descrisă la alineatul (3) rămâne în vigoare 
pentru toate cheltuielile contabilizate de 
autoritatea de certificare înaintea datei de 
intrare în vigoare a ratei fixe de schimb 
între moneda națională și euro.

Or. pt
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Amendamentul 2272
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă normele generale prevăzute 
la articolul 55 alineatul (1) din 
[Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a 
unor dispoziții comune], plățile efectuate 
de către beneficiari se atestă prin facturi și 
documente care dovedesc plata.

(1) Plățile efectuate de către beneficiari se 
atestă prin facturi și documente care 
dovedesc plata.

Or. pt

Amendamentul 2273
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă normele generale prevăzute 
la articolul 55 alineatul (1) din 
[Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a 
unor dispoziții comune], plățile efectuate 
de către beneficiari se atestă prin facturi și 
documente care dovedesc plata.

(1) Plățile efectuate de către beneficiari se 
atestă prin facturi și documente care 
dovedesc plata.

Or. pt

Amendamentul 2274
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă normele generale prevăzute 
la articolul 55 alineatul (1) din 

(1) Plățile efectuate de către beneficiari se 
atestă prin facturi și documente care 
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[Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a 
unor dispoziții comune], plățile efectuate 
de către beneficiari se atestă prin facturi și 
documente care dovedesc plata.

dovedesc plata.

Or. pt

Amendamentul 2275
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la articolul 55 
alineatul (7) din [Regulamentul (UE) nr. 
[...] de stabilire a unor dispoziții comune], 
cheltuielile care devin eligibile datorită 
unei modificări a programului în temeiul 
articolului 22 alineatul (2) sunt eligibile 
doar de la data de 1 ianuarie a anului 
următor transmiterii modificării.

(3)Prin derogare de la articolul 55 
alineatul (7) din [Regulamentul (UE) nr. 
[...] de stabilire a unor dispoziții comune], 
cheltuielile care devin eligibile datorită 
unei modificări a programului în temeiul 
articolului 22 alineatul (2) sunt eligibile 
doar de la data transmiterii modificării.

Or. es

Justificare

Ar trebui observat faptul că atunci când autoritatea de gestionare transmite o modificare, o 
face de obicei în scopul adaptării la noi circumstanțe care nu au putut fi prevăzute, motiv 
pentru care trebuie implementată cât mai repede cu putință.

Amendamentul 2276
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la articolul 55 
alineatul (7) din [Regulamentul (UE) nr. 
[...] de stabilire a unor dispoziții comune], 

(3) Prin derogare de la articolul 55 
alineatul (7) din [Regulamentul (UE) nr. 
[...] de stabilire a unor dispoziții comune], 
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cheltuielile care devin eligibile datorită 
unei modificări a programului în temeiul 
articolului 22 alineatul (2) sunt eligibile 
doar de la data de 1 ianuarie a anului 
următor transmiterii modificării.

cheltuielile care devin eligibile datorită 
unei modificări a programului în temeiul 
articolului 22 alineatul (2), cu excepția 
motivelor de urgență bine justificate, sunt 
eligibile doar de la data de 1 ianuarie a 
anului următor transmiterii modificării.

Or. es

Amendamentul 2277
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 103

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103 eliminat
Calcularea costurilor simplificate, a 

costurilor suplimentare sau a pierderilor 
de venituri

În cazul în care ajutorul se acordă pe 
baza costurilor simplificate, a costurilor 
suplimentare sau a pierderilor de venituri, 
statele membre se asigură că toate 
calculele relevante sunt adecvate, exacte 
și stabilite în prealabil, pe baza unui 
calcul just, echitabil și verificabil.

Or. pt

Amendamentul2278
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul beneficiarilor publici, 
avansurile se plătesc către municipalități, 
către autoritățile regionale și asociațiile 
acestora și către organismele de drept 

(2) În cazul beneficiarilor publici, 
avansurile se plătesc către municipalități, 
către autoritățile regionale și asociațiile 
acestora și către organismele de drept 
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public. public, iar în regiunile ultraperiferice, 
către organismele de drept privat care au 
misiuni de serviciu public sau reprezintă 
interesele generale ale sectorului și au 
misiunea de a realiza operațiuni de 
interes colectiv.

Or. fr

Amendamentul 2279
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul beneficiarilor privați, 
avansurile se acordă întreprinderilor de 
pescuit și acvacultură, organizațiilor de 
producători și organizațiilor de pescari, 
organizațiile de pescuit la scară mică și 
costier având prioritate.

Or. pt

Justificare

Avansurile pot fi foarte utile pentru a facilita accesul la finanțare și pentru a rezolva 
eventualele probleme temporare în ceea ce privește lichiditățile, în special în cazul 
organizațiilor mai mici care se confruntă cu dificultăți mai accentuate, cum ar fi organizațiile 
de pescuit la scară mică și costier.

Amendamentul 2280
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Beneficiarul trebuie să îndeplinească în 
continuare cerințele de admisibilitate 

(1) Beneficiarul trebuie să îndeplinească în 
continuare cerințele de admisibilitate 
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menționate la articolul 12 alineatul (1), 
după depunerea cererii și pe parcursul 
întregii perioade de aplicare a operațiunii 
și, în cazul anumitor tipuri de operațiuni, 
pe parcursul unei perioade neprecizate 
după efectuarea ultimei plăți.

menționate la articolul 12 alineatul (1), 
după depunerea cererii și pe parcursul 
întregii perioade de aplicare a operațiunii și 
pe parcursul unei perioade neprecizate 
după efectuarea ultimei plăți.

Or. en

Amendamentul 2281
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 150 în ceea ce privește 
identificarea:
(a) tipurilor de operațiuni în cazul cărora 
trebuie îndeplinite condițiile de 
admisibilitate după efectuarea ultimei 
plăți și
(b) perioadei menționate la alineatul (1).
Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul 
ca încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care 
reface și menține populațiile speciilor 
capturate deasupra nivelurilor care pot 
produce MSY, sustenabilitatea stocurilor 
în cauză sau conservarea mediului marin.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2282
Luis Manuel Capoulas Santos



PE502.260v01-00 104/181 AM\923822RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 150 în ceea ce privește 
identificarea:

eliminat

(a) tipurilor de operațiuni în cazul cărora 
trebuie îndeplinite condițiile de 
admisibilitate după efectuarea ultimei 
plăți și
(b) perioadei menționate la alineatul (1).
Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul 
ca încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care 
reface și menține populațiile speciilor 
capturate deasupra nivelurilor care pot 
produce MSY, sustenabilitatea stocurilor 
în cauză sau conservarea mediului marin.

Or. pt

Amendamentul 2283
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 150 în ceea ce privește 
identificarea:

eliminat

(a) tipurilor de operațiuni în cazul cărora 
trebuie îndeplinite condițiile de 
admisibilitate după efectuarea ultimei 
plăți și
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(b) perioadei menționate la alineatul (1).

Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul 
ca încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care 
reface și menține populațiile speciilor 
capturate deasupra nivelurilor care pot 
produce MSY, sustenabilitatea stocurilor 
în cauză sau conservarea mediului marin.

Or. pt

Amendamentul 2284
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot produce 
MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză 
sau conservarea mediului marin.

Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate la 
un nivel mai mare sau egal decât 
nivelurile care pot asigura atingerea 
MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză 
sau conservarea mediului marin.

Or. fr

Amendamentul 2285
Alain Cadec
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Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot produce 
MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză 
sau conservarea mediului marin.

Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate la 
niveluri care pot produce MSY, 
sustenabilitatea stocurilor în cauză sau 
conservarea mediului marin.

Or. fr

Amendamentul 2286
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot produce 
MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză 
sau conservarea mediului marin.

Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
cel puțin la niveluri care pot produce 
MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză 
sau conservarea mediului marin.

Or. es

Amendamentul 2287
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset
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Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot produce 
MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză 
sau conservarea mediului marin.

Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot produce 
MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză 
sau conservarea mediului marin, pe baza 
abordării precaute și ecosistemice a 
gestionării pescuitului.

Or. en

Amendamentul 2288
Kriton Arsenis, Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot produce 
MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză 
sau conservarea mediului marin.

Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot produce 
MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză, 
conservarea mediului marin sau atingerea 
și menținerea unei stări ecologice bune 
până în 2020.

Or. en
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Amendamentul 2289
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că a fost instituit 
un sistem de gestiune și control pentru 
programul operațional, care garantează 
alocarea și separarea clară a funcțiilor între 
autoritatea de gestionare, agenția de plăți 
și organismul de certificare. Statele 
membre au responsabilitatea de a se 
asigura că sistemul funcționează în mod 
eficace pe toată durata aplicării 
programului.

Statele membre se asigură că a fost instituit 
un sistem de gestiune și control pentru 
programul operațional, care garantează 
alocarea și separarea clară a funcțiilor între 
autoritatea de gestionare și autoritatea de 
certificare. Statele membre au 
responsabilitatea de a se asigura că 
sistemul funcționează în mod eficace pe 
toată durata aplicării programului.

Or. pt

Justificare

EMFF ar trebui să păstreze modelul actual de gestionare, la fel ca fondurile structurale, spre 
deosebire de FEADR, astfel încât să nu genereze costuri suplimentare sau întârzieri ale 
punerii în aplicare a programului. Așa-numita „agenție de plăți” este o entitate care nu se 
limitează la plata sprijinului, având funcții specifice stabilite în regulamentele UE, care 
necesită respectarea unei serii de norme și proceduri administrative complexe, fără valoare 
adăugată pentru gestionarea fondului.

Amendamentul 2290
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că a fost instituit 
un sistem de gestiune și control pentru 
programul operațional, care garantează 
alocarea și separarea clară a funcțiilor între 
autoritatea de gestionare, agenția de plăți 

Statele membre se asigură că a fost instituit 
un sistem de gestiune și control pentru 
programul operațional, care garantează 
alocarea și separarea clară a funcțiilor între 
autoritatea de gestionare și autoritatea de 
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și organismul de certificare. Statele 
membre au responsabilitatea de a se 
asigura că sistemul funcționează în mod 
eficace pe toată durata aplicării 
programului.

certificare. Statele membre au 
responsabilitatea de a se asigura că 
sistemul funcționează în mod eficace pe 
toată durata aplicării programului.

Or. pt

Amendamentul 2291
Joăo Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că a fost instituit 
un sistem de gestiune și control pentru 
programul operațional, care garantează 
alocarea și separarea clară a funcțiilor între 
autoritatea de gestionare, agenția de plăți 
și organismul de certificare. Statele 
membre au responsabilitatea de a se 
asigura că sistemul funcționează în mod 
eficace pe toată durata aplicării 
programului.

Statele membre se asigură că a fost instituit 
un sistem de gestiune și control pentru 
programul operațional, care garantează 
alocarea și separarea clară a funcțiilor între 
autoritatea de gestionare și autoritatea de 
certificare. Statele membre au 
responsabilitatea de a se asigura că 
sistemul funcționează în mod eficace pe 
toată durata aplicării programului.

Or. pt

Amendamentul 2292
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre se asigură că a fost 
instituit un sistem de gestiune și control 
pentru programul operațional, care 
garantează alocarea și separarea clară a 
funcțiilor între autoritatea de gestionare, 

În conformitate cu principiul gestiunii 
partajate, statele membre și Comisia sunt 
responsabile de gestionarea și controlul 
programelor în conformitate cu 
responsabilitățile lor respective prevăzute 
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agenția de plăți și organismul de 
certificare. Statele membre au 
responsabilitatea de a se asigura că 
sistemul funcționează în mod eficace pe 
toată durata aplicării programului.

în prezentul regulament. Având în vedere 
că în prezentul regulament se prevede o 
abordare bazată pe un program 
operațional unic, activitățile de gestionare 
și control țin seama de circumstanțele la 
nivel național, inclusiv de nivelul adecvat 
pentru punerea în aplicare și de 
organismul responsabil cu punerea în 
aplicare. În acest scop, statele membre pot 
desemna autorități de gestionare 
partenere care au responsabilitatea 
juridică de punere în aplicare la nivel 
subnațional și care vor coordona alinierea 
EMFF la alte fonduri europene, astfel 
cum sunt identificate în cadrul strategic 
comun.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează armonizarea textului cu cel al dispozițiilor comune și consolidează 
responsabilitatea comună pentru gestiunea partajată între statele membre și Comisie.  De 
asemenea, identifică necesitatea ca gestionarea și punerea în aplicare să aibă loc la nivelul 
corespunzător, ținând cont de circumstanțele de la nivel național, având în vedere faptul că 
se prevede o abordare bazată pe un program operațional unic (care este contrară celei 
aferente Fondului pentru dezvoltare rurală și fondurilor structurale).

Amendamentul 2293
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autoritatea de gestionare, care poate fi 
un organism de drept public sau privat, 
acționând la nivel național sau regional, 
sau statul membru, când exercită el însuși 
această funcție, și care este responsabilă 
de gestionarea programului în cauză;

(a) autoritatea de gestionare și autoritatea 
parteneră de gestionare responsabilă cu 
punerea în aplicare a programului sau a 
unor elementele ale programului respectiv;

Or. en
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Justificare

EMFF trebuie să funcționeze în cadrul ordinii constituționale existente în fiecare stat membru 
în parte. Posibilitatea existenței unor autorități partenere de gestionare suplimentare ține 
seama de situația din statele membre cu sisteme juridice multiple și în care competența de 
gestionare a pescuitului se împarte între diferite organisme legislative.

Amendamentul 2294
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autoritatea de gestionare, care poate fi 
un organism de drept public sau privat, 
acționând la nivel național sau regional, 
sau statul membru, când exercită el însuși 
această funcție, și care este responsabilă de 
gestionarea programului în cauză;

(a) autoritatea de gestionare, care poate fi 
un organism de drept public sau privat, 
acționând la nivel național sau regional, 
sau statul membru sau regiunea, atunci 
când exercită el/ea însuși/însăși această 
funcție, și care este responsabilă de 
gestionarea programului în cauză;

Or. es

Amendamentul 2295
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) agenția de plăți acreditată în sensul 
articolului 109;

(b) autoritatea de certificare care certifică 
declarațiile de cheltuieli și cererile de 
plată adresate Comisiei;

Or. pt

Amendamentul 2296
Joăo Ferreira
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Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) agenția de plăți acreditată în sensul 
articolului 109;

(b) autoritatea de certificare care certifică 
declarațiile de cheltuieli și cererile de 
plată adresate Comisiei;

Or. pt

Amendamentul 2297
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) agenția de plăți acreditată în sensul 
articolului 109;

(b) autoritatea de certificare care certifică 
declarațiile de cheltuieli și cererile de 
plată adresate Comisiei;

Or. pt

Justificare

EMFF ar trebui să păstreze modelul actual de gestionare, la fel ca fondurile structurale, spre 
deosebire de FEADR, astfel încât să nu genereze costuri suplimentare sau întârzieri ale 
punerii în aplicare a programului. Așa-numita „agenție de plăți” este o entitate care nu se 
limitează la plata sprijinului, având funcții specifice stabilite în regulamentele UE, care 
necesită respectarea unei serii de norme și proceduri administrative complexe, fără valoare 
adăugată pentru gestionarea fondului.

Amendamentul 2298
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organismul de certificare, în sensul (c) autoritatea de audit.
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articolului 112.

Or. pt

Amendamentul 2299
Joăo Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organismul de certificare, în sensul 
articolului 112.

(c) autoritatea de audit.

Or. pt

Amendamentul 2300
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organismul de certificare, în sensul 
articolului 112.

(c) autoritatea de audit.

Or. pt

Amendamentul 2301
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre definesc în mod clar 
sarcinile autorității de gestionare, ale 
agenției de plăți și, în cadrul dezvoltării 
locale durabile, ale grupurilor de acțiune 

(2) Statele membre definesc în mod clar 
sarcinile autorității de gestionare și, în 
cadrul dezvoltării locale durabile, ale 
grupurilor de acțiune locală menționate la 
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locală menționate la articolul 62, cu privire 
la aplicarea criteriilor de eligibilitate și de 
selecție și la procedura de selecție a 
proiectelor.

articolul 62, cu privire la aplicarea 
criteriilor de eligibilitate și de selecție și la 
procedura de selecție a proiectelor.

Or. pt

Amendamentul 2302
Joăo Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre definesc în mod clar 
sarcinile autorității de gestionare, ale 
agenției de plăți și, în cadrul dezvoltării 
locale durabile, ale grupurilor de acțiune 
locală menționate la articolul 62, cu privire 
la aplicarea criteriilor de eligibilitate și de 
selecție și la procedura de selecție a 
proiectelor.

(2) Statele membre definesc în mod clar 
sarcinile autorității de gestionare, în cadrul 
dezvoltării locale durabile, ale grupurilor 
de acțiune locală menționate la articolul 62, 
cu privire la aplicarea criteriilor de 
eligibilitate și de selecție și la procedura de 
selecție a proiectelor.

Or. pt

Amendamentul 2303
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre definesc în mod clar 
sarcinile autorității de gestionare, ale 
agenției de plăți și, în cadrul dezvoltării 
locale durabile, ale grupurilor de acțiune 
locală menționate la articolul 62, cu privire 
la aplicarea criteriilor de eligibilitate și de 
selecție și la procedura de selecție a 
proiectelor.

(2) Statele membre definesc în mod clar 
sarcinile autorității de gestionare și, în 
cadrul dezvoltării locale durabile, ale 
grupurilor de acțiune locală menționate la 
articolul 62, cu privire la aplicarea 
criteriilor de eligibilitate și de selecție și la 
procedura de selecție a proiectelor.

Or. pt
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Justificare

EMFF ar trebui să păstreze modelul actual de gestionare, la fel ca fondurile structurale, spre 
deosebire de FEADR, astfel încât să nu genereze costuri suplimentare sau întârzieri ale 
punerii în aplicare a programului. Așa-numita „agenție de plăți” este o entitate care nu se 
limitează la plata sprijinului, având funcții specifice stabilite în regulamentele UE, care 
necesită respectarea unei serii de norme și proceduri administrative complexe, fără valoare 
adăugată pentru gestionarea fondului.

Amendamentul 2304
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre definesc în mod clar 
sarcinile autorității de gestionare, ale 
agenției de plăți și, în cadrul dezvoltării 
locale durabile, ale grupurilor de acțiune 
locală menționate la articolul 62, cu 
privire la aplicarea criteriilor de 
eligibilitate și de selecție și la procedura 
de selecție a proiectelor.

(2) Statele membre definesc în mod clar 
sarcinile autorității de gestionare și, după 
caz, ale autorității partenere de 
gestionare, ale agenției de plăți acreditate 
sau ale agenției de plăți și ale grupurilor 
de acțiune locală.

Or. en

Amendamentul 2305
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de gestionare este 
responsabilă cu gestionarea și punerea în 
aplicare eficientă, eficace și corectă a 
programului și este responsabilă, în 
special:

(1) Autoritatea de gestionare și, după caz, 
autoritatea parteneră de gestionare sunt 
responsabile cu gestionarea și punerea în 
aplicare eficientă, eficace și corectă a 
programului și sunt responsabile, în 
special:

Or. en
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Justificare

Identifică posibilele roluri și responsabilități ale autorității partenere de gestionare 
suplimentare, în concordanță cu cele ale autorității de gestionare.

Amendamentul 2306
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să pună trimestrial la dispoziția 
Comisiei datele relevante privind 
operațiunile selectate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile cheie ale 
beneficiarului și ale operațiunii;

(b) să pună anual la dispoziția Comisiei 
datele relevante privind operațiunile 
selectate pentru finanțare, inclusiv 
caracteristicile cheie ale beneficiarului și 
ale operațiunii;

Or. pt

Amendamentul 2307
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să pună trimestrial la dispoziția 
Comisiei datele relevante privind 
operațiunile selectate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile cheie ale 
beneficiarului și ale operațiunii;

(b) să pună anual la dispoziția Comisiei 
datele relevante privind operațiunile 
selectate pentru finanțare, inclusiv 
caracteristicile cheie ale beneficiarului și 
ale operațiunii;

Or. es

Amendamentul 2308
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 (b) să pună trimestrial la dispoziția 
Comisiei datele relevante privind 
operațiunile selectate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile cheie ale 
beneficiarului și ale operațiunii;

 (b) să pună anual la dispoziția Comisiei 
datele relevante privind operațiunile 
selectate pentru finanțare, inclusiv 
caracteristicile cheie ale beneficiarului și 
ale operațiunii;

Or. es

Justificare

Scopul acestui amendament este eliminarea sarcinilor administrative inutile.

Amendamentul 2309
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să pună trimestrial la dispoziția 
Comisiei datele relevante privind 
operațiunile selectate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile cheie ale 
beneficiarului și ale operațiunii;

(b) să pună anual la dispoziția Comisiei 
datele relevante privind operațiunile 
selectate pentru finanțare, inclusiv 
caracteristicile cheie ale beneficiarului și 
ale operațiunii;

Or. es

Amendamentul 2310
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să pună trimestrial la dispoziția 
Comisiei datele relevante privind 
operațiunile selectate pentru finanțare, 

(b) să pună anual la dispoziția Comisiei 
datele relevante privind operațiunile 
selectate pentru finanțare, inclusiv 
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inclusiv caracteristicile cheie ale 
beneficiarului și ale operațiunii;

caracteristicile cheie ale beneficiarului și 
ale operațiunii;

Or. el

Amendamentul 2311
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sunt informați în legătură cu obligațiile 
ce le revin ca urmare a acordării ajutorului 
și utilizează fie un sistem separat de 
contabilitate, fie un cod contabil adecvat 
pentru toate tranzacțiile aferente 
operațiunii;

(i) sunt informate de obligațiile ce le revin 
ca urmare a acordării ajutorului și 
utilizează fie un sistem separat de 
contabilitate, fie o codificare contabilă 
adecvată pentru toate tranzacțiile aferente 
operațiunii, în conformitate cu cerințele 
naționale referitoare la contabilitate;

Or. pt

Amendamentul 2312
Joăo Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sunt informați în legătură cu obligațiile 
ce le revin ca urmare a acordării ajutorului 
și utilizează fie un sistem separat de 
contabilitate, fie un cod contabil adecvat 
pentru toate tranzacțiile aferente 
operațiunii;

(i) sunt informate de obligațiile ce le revin 
ca urmare a acordării ajutorului și 
utilizează fie un sistem separat de 
contabilitate, fie o codificare contabilă 
adecvată pentru toate tranzacțiile aferente 
operațiunii, în conformitate cu cerințele 
naționale referitoare la contabilitate;

Or. pt
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Amendamentul 2313
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sunt informați în legătură cu obligațiile 
ce le revin ca urmare a acordării ajutorului 
și utilizează fie un sistem separat de 
contabilitate, fie un cod contabil adecvat 
pentru toate tranzacțiile aferente 
operațiunii;

(i) sunt informate de obligațiile ce le revin 
ca urmare a acordării ajutorului și 
utilizează fie un sistem separat de 
contabilitate, fie o codificare contabilă 
adecvată pentru toate tranzacțiile aferente 
operațiunii, în conformitate cu cerințele 
naționale referitoare la contabilitate;

Or. pt

Amendamentul 2314
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să se asigure că planul de evaluare 
menționat la articolul 49 din 
[Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a 
unor dispoziții comune] este elaborat și că 
evaluarea ex post menționată la articolul 
140 se desfășoară în termenele prevăzute la 
articolul menționat, să se asigure că 
evaluările respective sunt în conformitate 
cu sistemul de monitorizare și evaluare 
menționat la articolul 131 și să le transmită 
comitetului de monitorizare menționat la 
articolul 136 și Comisiei;

(e) să se asigure că planul de evaluare 
menționat la articolul 49 din 
[Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a 
unor dispoziții comune] este elaborat și că 
evaluarea ex post menționată la articolul 
141 se desfășoară în termenele prevăzute la 
articolul menționat, să se asigure că 
evaluările respective sunt în conformitate 
cu sistemul de monitorizare și evaluare 
menționat la articolul 131 și să le transmită 
comitetului de monitorizare menționat la 
articolul 136 și Comisiei;

Or. el

Amendamentul 2315
Luis Manuel Capoulas Santos



PE502.260v01-00 120/181 AM\923822RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) să garanteze faptul că agenția de plăți 
primește toate informațiile necesare, în 
special în ceea ce privește procedurile 
aplicate și controalele efectuate în legătură 
cu operațiunile selectate pentru finanțare, 
înainte ca plățile să fie autorizate;

(h) să garanteze faptul că autoritatea de 
certificare primește toate informațiile 
necesare, în special în ceea ce privește 
procedurile aplicate și controalele efectuate 
în legătură cu operațiunile selectate pentru 
finanțare, înainte ca plățile să fie 
autorizate;

Or. pt

Amendamentul 2316
Joăo Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) să garanteze faptul că agenția de plăți 
primește toate informațiile necesare, în 
special în ceea ce privește procedurile 
aplicate și controalele efectuate în legătură 
cu operațiunile selectate pentru finanțare, 
înainte ca plățile să fie autorizate;

(h) să garanteze faptul că autoritatea de 
certificare primește toate informațiile 
necesare, în special în ceea ce privește 
procedurile aplicate și controalele efectuate 
în legătură cu operațiunile selectate pentru 
finanțare, înainte ca plățile să fie 
autorizate;

Or. pt

Amendamentul 2317
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) să garanteze faptul că agenția de plăți 
primește toate informațiile necesare, în 
special în ceea ce privește procedurile 

(h) să garanteze faptul că autoritatea de 
certificare primește toate informațiile 
necesare, în special în ceea ce privește 
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aplicate și controalele efectuate în legătură 
cu operațiunile selectate pentru finanțare, 
înainte ca plățile să fie autorizate;

procedurile aplicate și controalele efectuate 
în legătură cu operațiunile selectate pentru 
finanțare, înainte ca plățile să fie 
autorizate;

Or. pt

Justificare

EMFF ar trebui să păstreze modelul actual de gestionare, la fel ca fondurile structurale, spre 
deosebire de FEADR, astfel încât să nu genereze costuri suplimentare sau întârzieri ale 
punerii în aplicare a programului. Așa-numita „agenție de plăți” este o entitate care nu se 
limitează la plata sprijinului, având funcții specifice stabilite în regulamentele UE, care 
necesită respectarea unei serii de norme și proceduri administrative complexe, fără valoare 
adăugată pentru gestionarea fondului.

Amendamentul 2318
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru sau autoritatea de 
gestionare poate desemna unul sau mai 
multe organisme intermediare, inclusiv 
autorități regionale sau locale sau 
organizații neguvernamentale, să 
gestioneze sau să pună în aplicare 
operațiunile din cadrul programului 
operațional.

(2) Autoritatea de gestionare sau 
autoritatea parteneră de gestionare poate 
desemna unul sau mai multe organisme 
intermediare, inclusiv autorități regionale 
sau locale sau organizații 
neguvernamentale, să gestioneze sau să 
pună în aplicare operațiunile din cadrul 
programului operațional.

Or. en

Justificare

Identifică posibilele roluri și responsabilități ale autorității partenere de gestionare 
suplimentare, în concordanță cu cele ale autorității de gestionare.

Amendamentul 2319
Ian Hudghton
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Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când o parte dintre sarcinile sale 
sunt delegate unui alt organism, autoritatea 
de gestionare păstrează întreaga 
responsabilitate în ceea ce privește 
eficiența și corectitudinea gestionării și 
îndeplinirii sarcinilor în cauză. Autoritatea 
de gestionare se asigură că sunt prevăzute 
dispoziții corespunzătoare care să permită 
celuilalt organism să obțină toate datele și 
informațiile necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor respective.

(3) Atunci când o parte dintre sarcinile sale 
sunt delegate unui alt organism, autoritatea 
de gestionare sau autoritatea parteneră de 
gestionare păstrează întreaga 
responsabilitate în ceea ce privește 
eficiența și corectitudinea gestionării și 
îndeplinirii sarcinilor în cauză. Autoritatea 
de gestionare se asigură că sunt prevăzute 
dispoziții corespunzătoare care să permită 
celuilalt organism să obțină toate datele și 
informațiile necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor respective.

Or. en

Justificare

Identifică posibilele roluri și responsabilități ale autorității partenere de gestionare 
suplimentare, în concordanță cu cele ale autorității de gestionare.

Amendamentul 2320
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 109
Acreditarea și retragerea acreditării 

agenției de plăți
(1) Agenția de plăți este un departament 
sau organism dedicat al statelor membre 
responsabil cu gestionarea și controlul 
cheltuielilor. Cu excepția plăților, 
îndeplinirea sarcinilor respective poate fi 
delegată.
(2) Statele membre acreditează ca agenții 
de plăți departamente sau organisme care 

eliminat
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îndeplinesc criteriile de acreditare care 
urmează a fi stabilite de Comisie în 
temeiul articolului 111 alineatul (2).
(3) Persoana responsabilă cu agenția de 
plăți acreditată elaborează informațiile 
enumerate la articolul 75 alineatul (1) 
literele (a), (b) și (c) din 
[Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a 
unor dispoziții comune].
(4) Atunci când o agenție de plăți 
acreditată nu întrunește sau nu mai 
întrunește unul sau mai multe dintre 
criteriile de acreditare menționate la 
alineatul (2), statul membru retrage 
acreditarea dacă agenția de plăți nu 
realizează schimbările necesare într-o 
perioadă de timp care urmează a fi 
determinată în funcție de gravitatea 
problemei.
(5) Agențiile de plăți gestionează și 
asigură controlul operațiunilor legate de 
intervenția publică de care răspund și își 
mențin responsabilitatea generală în 
domeniul respectiv.

Or. pt

Amendamentul 2321
Joăo Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 109 eliminat
Acreditarea și retragerea acreditării 

agenției de plăți

(1) Agenția de plăți este un departament 
sau organism dedicat al statelor membre 
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responsabil cu gestionarea și controlul 
cheltuielilor. Cu excepția plăților, 
îndeplinirea sarcinilor respective poate fi 
delegată.
(2) Statele membre acreditează ca agenții 
de plăți departamente sau organisme care 
îndeplinesc criteriile de acreditare care 
urmează a fi stabilite de Comisie în 
temeiul articolului 111 alineatul (2).
(3) Persoana responsabilă cu agenția de 
plăți acreditată elaborează informațiile 
enumerate la articolul 75 alineatul (1) 
literele (a), (b) și (c) din 
[Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a 
unor dispoziții comune].
(4) Atunci când o agenție de plăți 
acreditată nu întrunește sau nu mai 
întrunește unul sau mai multe dintre 
criteriile de acreditare menționate la 
alineatul (2), statul membru retrage 
acreditarea dacă agenția de plăți nu 
realizează schimbările necesare într-o 
perioadă de timp care urmează a fi 
determinată în funcție de gravitatea 
problemei.
(5) Agențiile de plăți gestionează și 
asigură controlul operațiunilor legate de 
intervenția publică de care răspund și își 
mențin responsabilitatea generală în 
domeniul respectiv.

Or. pt

Amendamentul 2322
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 109
Acreditarea și retragerea acreditării 

eliminat
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agenției de plăți
(1) Agenția de plăți este un departament 
sau organism dedicat al statelor membre 
responsabil cu gestionarea și controlul 
cheltuielilor. Cu excepția plăților, 
îndeplinirea sarcinilor respective poate fi 
delegată.
(2) Statele membre acreditează ca agenții 
de plăți departamente sau organisme care 
îndeplinesc criteriile de acreditare care 
urmează a fi stabilite de Comisie în 
temeiul articolului 111 alineatul (2).
(3) Persoana responsabilă cu agenția de 
plăți acreditată elaborează informațiile 
enumerate la articolul 75 alineatul (1) 
literele (a), (b) și (c) din 
[Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a 
unor dispoziții comune].
(4) Atunci când o agenție de plăți 
acreditată nu întrunește sau nu mai 
întrunește unul sau mai multe dintre 
criteriile de acreditare menționate la 
alineatul (2), statul membru retrage 
acreditarea dacă agenția de plăți nu 
realizează schimbările necesare într-o 
perioadă de timp care urmează a fi 
determinată în funcție de gravitatea 
problemei.
(5) Agențiile de plăți gestionează și 
asigură controlul operațiunilor legate de 
intervenția publică de care răspund și își 
mențin responsabilitatea generală în 
domeniul respectiv.

Or. pt

Justificare

EMFF ar trebui să păstreze modelul actual de gestionare, la fel ca fondurile structurale, spre 
deosebire de FEADR, astfel încât să nu genereze costuri suplimentare sau întârzieri ale 
punerii în aplicare a programului. Așa-numita „agenție de plăți” este o entitate care nu se 
limitează la plata sprijinului, având funcții specifice stabilite în regulamentele UE, care 
necesită respectarea unei serii de norme și proceduri administrative complexe, fără valoare 
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adăugată pentru gestionarea fondului.

Amendamentul 2323
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 109 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția de plăți este un departament 
sau organism dedicat al statelor membre 
responsabil cu gestionarea și controlul 
cheltuielilor. Cu excepția plăților, 
îndeplinirea sarcinilor respective poate fi 
delegată.

(1) Agenția de plăți este un departament 
sau organism dedicat al statelor membre 
responsabil cu gestionarea și controlul 
cheltuielilor. Cu excepția plăților, 
îndeplinirea sarcinilor respective poate fi 
delegată către agenții intermediare de 
plăți.

Or. es

Justificare

Este necesar să se respecte nivelul intermediar de competențe care există în anumite state 
membre datorită structurii lor administrativ-constituționale, motiv pentru care ar trebui 
introdusă ideea agențiilor intermediare de plăți.

Amendamentul 2324
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Articolul 109 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția de plăți este un departament 
sau organism dedicat al statelor membre 
responsabil cu gestionarea și controlul 
cheltuielilor. Cu excepția plăților, 
îndeplinirea sarcinilor respective poate fi 
delegată.

(1) Agenția de plăți este un departament 
sau organism dedicat al statelor membre 
responsabil cu gestionarea și controlul 
cheltuielilor.

Or. en
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Justificare

Oferă flexibilitate în ceea ce privește programele regionale din statele membre.

Amendamentul 2325
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Articolul 109 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre acreditează ca agenții 
de plăți departamente sau organisme care 
îndeplinesc criteriile de acreditare care 
urmează a fi stabilite de Comisie în temeiul 
articolului 111 alineatul (2).

(2) Statele membre acreditează ca agenții 
de plăți departamente sau organisme care 
îndeplinesc criteriile de acreditare care 
urmează a fi stabilite de Comisie în temeiul 
articolului 111 alineatul (2). Cu toate 
acestea, în cazul programelor 
operaționale pentru care valoarea totală a 
sprijinului din partea EMFF nu depășește 
250 000 000 EUR, nu va fi necesar ca 
agenția de plăți să fie acreditată.

Or. en

Justificare

Pragul identificat reflectă abordarea din dispozițiile comune privind separarea funcțiilor și 
necesitatea existenței unor autorități de audit separate în cazul depășirii cifrei menționate. 
Prin urmare, astfel se ține seama de punerea în aplicare a programului la nivel subnațional 
de administrație și se oferă flexibilitatea necesară.

Amendamentul 2326
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 111
Competențele Comisiei

Pentru a se asigura buna funcționare a 

eliminat
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sistemului prevăzut la articolul 106, se 
deleagă Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 150 cu privire la:
(a) condițiile minime pentru acreditarea 
agențiilor de plăți în ceea ce privește 
mediul intern, activitățile de control 
desfășurate, informarea și comunicarea și 
monitorizarea, precum și normele privind 
procedura de acordare și de retragere a 
acreditării;
(b) normele legate de supraveghere și 
procedura de revizuire a acreditării 
agențiilor de plăți;
(c) obligațiile agențiilor de plăți privind 
conținutul responsabilităților lor de 
gestionare și control.

Or. pt

Amendamentul 2327
Joăo Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 111 eliminat
Competențele Comisiei

Pentru a se asigura buna funcționare a 
sistemului prevăzut la articolul 106, se 
deleagă Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 150 cu privire la:
(a) condițiile minime pentru acreditarea 
agențiilor de plăți în ceea ce privește 
mediul intern, activitățile de control 
desfășurate, informarea și comunicarea și 
monitorizarea, precum și normele privind 
procedura de acordare și de retragere a 
acreditării;
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(b) normele legate de supraveghere și 
procedura de revizuire a acreditării 
agențiilor de plăți;
(c) obligațiile agențiilor de plăți privind 
conținutul responsabilităților lor de 
gestionare și control.

Or. pt

Amendamentul 2328
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 111 eliminat
Competențele Comisiei

Pentru a se asigura buna funcționare a 
sistemului prevăzut la articolul 106, se 
deleagă Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 150 cu privire la:
(a) condițiile minime pentru acreditarea 
agențiilor de plăți în ceea ce privește 
mediul intern, activitățile de control 
desfășurate, informarea și comunicarea și 
monitorizarea, precum și normele privind 
procedura de acordare și de retragere a 
acreditării;
(b) normele legate de supraveghere și 
procedura de revizuire a acreditării 
agențiilor de plăți;
(c) obligațiile agențiilor de plăți privind 
conținutul responsabilităților lor de 
gestionare și control.

Or. pt
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Amendamentul 2329
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Articolul 111 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condițiile minime pentru acreditarea 
agențiilor de plăți în ceea ce privește 
mediul intern, activitățile de control 
desfășurate, informarea și comunicarea și 
monitorizarea, precum și normele privind 
procedura de acordare și de retragere a 
acreditării;

(a) condițiile minime pentru acreditarea 
agențiilor de plăți sau a agenției de plăți în 
ceea ce privește mediul intern, activitățile 
de control desfășurate, informarea și 
comunicarea și monitorizarea, precum și 
normele privind procedura de acordare și 
de retragere a acreditării;

Or. en

Justificare

Acest amendament simplifică cerințele impuse statelor membre identificând posibilitatea 
instituirii unei agenții de plăți în locul obligației privind o agenție de plăți acreditată 
complexă din punct de vedere administrativ.  Prin urmare, amendamentul oferă o mai mare 
flexibilitate statelor membre și aduce simplificări, în ceea ce privește administrarea 
programului EMFF.

Amendamentul 2330
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 112 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Organismele de certificare Autoritate de audit

Or. pt

Amendamentul 2331
Joăo Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 112 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Organismele de certificare Autoritate de audit

Or. pt

Amendamentul 2332
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 112 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele de certificare Autoritate de audit

Or. pt

Amendamentul 2333
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul de certificare este un 
organism de audit public sau privat 
desemnat de statul membru, care 
furnizează un aviz privind declarația de 
asigurare de gestiune, referindu-se la 
exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea 
conturilor anuale ale agenției de plăți, la 
buna funcționare a sistemului de control 
intern al acesteia, la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, 
precum și la respectarea principiului bunei 
gestiuni financiare. Organismul de 
certificare este independent din punct de 
vedere operațional de agenția de plăți în 
cauză, de autoritatea de gestionare și de 
autoritatea care a acreditat respectiva 
agenție de plăți.

(1) Autoritatea de audit este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente, precum și la respectarea 
principiului bunei gestiuni financiare. 
Aceasta este independentă din punct de 
vedere operațional de autoritatea de 
gestionare și de autoritatea de certificare.
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Or. pt

Amendamentul 2334
Joăo Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul de certificare este un 
organism de audit public sau privat 
desemnat de statul membru, care 
furnizează un aviz privind declarația de 
asigurare de gestiune, referindu-se la 
exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea 
conturilor anuale ale agenției de plăți, la 
buna funcționare a sistemului de control 
intern al acesteia, la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, 
precum și la respectarea principiului bunei 
gestiuni financiare. Organismul de 
certificare este independent din punct de 
vedere operațional de agenția de plăți în 
cauză, de autoritatea de gestionare și de 
autoritatea care a acreditat respectiva 
agenție de plăți.

(1) Autoritatea de audit este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente, precum și la respectarea 
principiului bunei gestiuni financiare. 
Aceasta este independentă din punct de 
vedere operațional de autoritatea de 
gestionare și de autoritatea de certificare.

Or. pt

Amendamentul 2335
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul de certificare este un 
organism de audit public sau privat 
desemnat de statul membru, care 
furnizează un aviz privind declarația de 
asigurare de gestiune, referindu-se la 
exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea 

(1) Autoritatea de audit este un organism 
de audit public sau privat desemnat de 
statul membru, care furnizează un aviz 
privind declarația de asigurare de gestiune, 
referindu-se la exhaustivitatea, exactitatea 
și veridicitatea conturilor anuale ale 
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conturilor anuale ale agenției de plăți, la 
buna funcționare a sistemului de control 
intern al acesteia, la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, 
precum și la respectarea principiului bunei 
gestiuni financiare. Organismul de 
certificare este independent din punct de 
vedere operațional de agenția de plăți în 
cauză, de autoritatea de gestionare și de 
autoritatea care a acreditat respectiva 
agenție de plăți.

agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente, precum și la respectarea 
principiului bunei gestiuni financiare. 
Aceasta este independentă din punct de 
vedere operațional de autoritatea de 
gestionare și de autoritatea de certificare.

Or. pt

Amendamentul 2336
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul de certificare este un 
organism de audit public sau privat 
desemnat de statul membru, care 
furnizează un aviz privind declarația de 
asigurare de gestiune, referindu-se la 
exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea 
conturilor anuale ale agenției de plăți, la 
buna funcționare a sistemului de control 
intern al acesteia, la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, 
precum și la respectarea principiului bunei 
gestiuni financiare. Organismul de 
certificare este independent din punct de 
vedere operațional de agenția de plăți în 
cauză, de autoritatea de gestionare și de 
autoritatea care a acreditat respectiva 
agenție de plăți.

(1) Organismul de certificare este un 
organism de audit public sau privat 
desemnat de statul membru, care 
furnizează un aviz privind declarația de 
asigurare de gestiune, referindu-se la 
exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea 
conturilor anuale ale agenției de plăți, la 
buna funcționare a sistemului de control 
intern al acesteia, la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, 
precum și la respectarea principiului bunei 
gestiuni financiare. Organismul de 
certificare este independent din punct de 
vedere operațional de agenția de plăți în 
cauză, de autoritatea de gestionare și de 
autoritatea care a acreditat respectiva 
agenție de plăți. Cu toate acestea, în cazul 
programelor operaționale pentru care 
valoarea totală a sprijinului din partea 
fondurilor nu depășește 
250 000 000 EUR, autoritatea de audit 
poate face parte din aceeași autoritate 
publică sau organism public ca 
autoritatea de gestionare, cu excepția 



PE502.260v01-00 134/181 AM\923822RO.doc

RO

cazului în care este acceptată în mod 
expres de Comisie în momentul adoptării 
programului.

Or. en

Justificare

Acest amendament simplifică cerințele impuse statelor membre identificând posibilitatea ca, 
în cazul programelor de dimensiuni mai mici, organismul de certificare să facă parte din 
același organism public ca autoritatea de gestionare și, prin urmare, reduce complexitatea și 
costurile administrative.  Prin urmare, amendamentul oferă o mai mare flexibilitate statelor 
membre și aduce simplificări, în ceea ce privește administrarea programului EMFF.

Amendamentul 2337
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) controale la fața locului privind 
operațiunile.

(b) controale la fața locului privind 
operațiunile, în special în cazul 
investițiilor materiale.

Or. es

Amendamentul 2338
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prin acte de punere în aplicare, 
Comisia poate adopta norme care să 
vizeze aplicarea uniformă a alineatelor (1), 
(2), (3) și (4). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 151 alineatul (3).

(7) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 150, în vederea adoptării de 
norme care să vizeze aplicarea uniformă a 
alineatelor (1) – (4).
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Or. fr

Justificare

Înlocuirea actelor de punere în aplicare cu acte delegate.

Amendamentul 2339
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 150, de stabilire 
a normelor privind pista de audit 
menționată la alineatul (1) litera (c).

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2340
Joăo Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 150, de stabilire 
a normelor privind pista de audit 
menționată la alineatul (1) litera (c).

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2341
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 150, de stabilire 
a normelor privind pista de audit 
menționată la alineatul (1) litera (c).

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2342
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 150, pentru a 
stabili a norme detaliate privind obligațiile 
statelor membre prevăzute la alineatul (1).

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2343
Joăo Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 150, pentru a 
stabili a norme detaliate privind obligațiile 
statelor membre prevăzute la alineatul (1).

eliminat

Or. pt
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Amendamentul 2344
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 150, pentru a 
stabili a norme detaliate privind obligațiile 
statelor membre prevăzute la alineatul (1).

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2345
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Articolul 116 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de patru ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 115.

Dacă recuperarea nu s-a produs în termen 
de doi ani de la data solicitării de 
recuperare sau în termen de opt ani de la 
inițierea unei acțiuni într-o instanță 
națională, consecințele financiare ale 
nerecuperării sunt suportate de statele 
membre în cauză, fără a se aduce atingere 
cerinței ca statul membru în cauză să 
continue în mod obligatoriu procedurile de 
recuperare în conformitate cu articolul 115.

Or. en

Amendamentul 2346
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile corecțiilor financiare 
aplicate cheltuielilor legate direct de 
nerespectarea articolului 105, statele 
membre decid cuantumul unei corecții 
ținând cont de gravitatea nerespectării de 
către beneficiar a normelor PCP, de 
avantajul economic obținut prin 
nerespectarea normelor PCP sau de 
importanța contribuției EMFF la activitatea 
economică a beneficiarului.

(3) În cazurile corecțiilor financiare 
aplicate cheltuielilor legate direct de 
nerespectarea articolului 105, statele 
membre decid cuantumul unei corecții 
ținând cont de gravitatea nerespectării de 
către beneficiar a normelor PCP, de 
gravitatea daunelor aduse ecosistemului, 
stocurilor de pește sau mediului marin, de 
avantajul economic obținut prin 
nerespectarea normelor PCP sau de 
importanța contribuției EMFF la activitatea 
economică a beneficiarului.

Or. en

Amendamentul 2347
Julie Girling, Struan Stevenson, Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile corecțiilor financiare 
aplicate cheltuielilor legate direct de 
nerespectarea articolului 105, statele 
membre decid cuantumul unei corecții 
ținând cont de gravitatea nerespectării de 
către beneficiar a normelor PCP, de 
avantajul economic obținut prin 
nerespectarea normelor PCP sau de 
importanța contribuției EMFF la activitatea 
economică a beneficiarului.

(3) În cazurile corecțiilor financiare 
aplicate cheltuielilor legate direct de 
nerespectarea articolului 105, statele 
membre decid cuantumul unei corecții 
ținând cont de gravitatea, amploarea, 
durata și recurența nerespectării de către 
beneficiar a normelor PCP, de avantajul 
economic obținut prin nerespectarea 
normelor PCP sau de importanța 
contribuției EMFF la activitatea economică 
a beneficiarului.

Or. en

Justificare

Gravitatea nerespectării de către un beneficiar a normelor este determinată de mai mulți 
factori: gravitatea în sine, dimensiunea, durata și recurența.
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Amendamentul 2348
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 118 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus față de elementele care permit 
întreruperea enumerate la articolul 74 
alineatul (1) literele (a)-(c) din 
[Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a 
unor dispoziții comune], ordonatorul de 
credite delegat în sensul [Regulamentului 
financiar] poate întrerupe termenul de plată 
pentru o cerere de plată intermediară 
pentru o perioadă maximă de nouă luni, 
dacă, printr-un act de punere în aplicare, 
Comisia a adoptat o decizie recunoscând că 
există dovezi care sugerează existența unui 
caz de nerespectare de către un stat 
membru a obligațiilor care îi revin în 
temeiul politicii comune în domeniul 
pescuitului, nerespectare care riscă să 
afecteze cheltuielile cuprinse într-o 
declarație de cheltuieli certificată pentru 
care se solicită plata intermediară.

În plus față de elementele care permit 
întreruperea enumerate la articolul 74 
alineatul (1) literele (a)-(c) din 
[Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a 
unor dispoziții comune], ordonatorul de 
credite delegat în sensul [Regulamentului 
financiar] poate întrerupe termenul de plată 
pentru o cerere de plată intermediară 
pentru o perioadă maximă de șase luni, 
dacă, printr-un act de punere în aplicare, 
Comisia a adoptat o decizie recunoscând că 
există dovezi care sugerează existența unui 
caz de nerespectare de către un stat 
membru a obligațiilor care îi revin în 
temeiul politicii comune în domeniul 
pescuitului, nerespectare care riscă să 
afecteze cheltuielile cuprinse într-o 
declarație de cheltuieli certificată pentru 
care se solicită plata intermediară.

Or. pt

Amendamentul 2349
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 118 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus față de elementele care permit 
întreruperea enumerate la articolul 74 
alineatul (1) literele (a)-(c) din 
[Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a 
unor dispoziții comune], ordonatorul de 
credite delegat în sensul [Regulamentului 

În plus față de elementele care permit 
întreruperea enumerate la articolul 74 
alineatul (1) literele (a)-(c) din 
[Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a 
unor dispoziții comune], ordonatorul de 
credite delegat în sensul [Regulamentului 
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financiar] poate întrerupe termenul de plată 
pentru o cerere de plată intermediară 
pentru o perioadă maximă de nouă luni, 
dacă, printr-un act de punere în aplicare, 
Comisia a adoptat o decizie recunoscând că 
există dovezi care sugerează existența unui 
caz de nerespectare de către un stat 
membru a obligațiilor care îi revin în 
temeiul politicii comune în domeniul 
pescuitului, nerespectare care riscă să 
afecteze cheltuielile cuprinse într-o 
declarație de cheltuieli certificată pentru 
care se solicită plata intermediară.

financiar] poate întrerupe termenul de plată 
pentru o cerere de plată intermediară 
pentru o perioadă maximă de șase luni, 
dacă, printr-un act de punere în aplicare, 
Comisia a adoptat o decizie recunoscând că 
există dovezi care sugerează existența unui 
caz de nerespectare de către un stat 
membru a obligațiilor care îi revin în 
temeiul politicii comune în domeniul 
pescuitului, nerespectare care riscă să 
afecteze cheltuielile cuprinse într-o 
declarație de cheltuieli certificată pentru 
care se solicită plata intermediară.

Or. pt

Amendamentul 2350
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 118 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus față de elementele care permit 
întreruperea enumerate la articolul 74 
alineatul (1) literele (a)-(c) din 
[Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a 
unor dispoziții comune], ordonatorul de 
credite delegat în sensul [Regulamentului 
financiar] poate întrerupe termenul de plată 
pentru o cerere de plată intermediară 
pentru o perioadă maximă de nouă luni, 
dacă, printr-un act de punere în aplicare, 
Comisia a adoptat o decizie recunoscând că 
există dovezi care sugerează existența unui 
caz de nerespectare de către un stat 
membru a obligațiilor care îi revin în 
temeiul politicii comune în domeniul 
pescuitului, nerespectare care riscă să 
afecteze cheltuielile cuprinse într-o 
declarație de cheltuieli certificată pentru 
care se solicită plata intermediară.

În plus față de elementele care permit 
întreruperea enumerate la articolul 74 
alineatul (1) literele (a)-(c) din 
[Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a 
unor dispoziții comune], ordonatorul de 
credite delegat în sensul [Regulamentului 
financiar] poate întrerupe termenul de plată 
pentru o cerere de plată intermediară 
pentru o perioadă maximă de nouă luni, 
dacă, printr-un act de punere în aplicare, 
Comisia a adoptat o decizie recunoscând că 
există dovezi care sugerează existența unui 
caz de nerespectare de către un stat 
membru a obligațiilor care îi revin în 
temeiul politicii comune în domeniul 
pescuitului, nerespectare care afectează în 
mod direct cheltuielile cuprinse într-o 
declarație de cheltuieli certificată pentru 
care se solicită plata intermediară.

Or. es
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Amendamentul 2351
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) statul membru nu a prezentat 
rapoartele solicitate cu privire la 
capacitatea flotei și raportul său cu 
resursele disponibile, astfel cum se 
prevede în [Regulamentul privind politica 
comună în domeniul pescuitului];

Or. en

Amendamentul 2352
Julie Girling, Struan Stevenson, Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) statele membre nu și-au îndeplinit 
obligațiile de culegere și transmitere a 
datelor și/sau obligația de a atinge un 
echilibru între capacitatea flotei și 
posibilitățile de pescuit, astfel cum se 
menționează la articolul 34 alineatul (1) 
din [Regulamentul privind politica 
comună în domeniul pescuitului].

Or. en

Amendamentul 2353
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) printr-un act de punere în aplicare, 
Comisia a adoptat o decizie recunoscând că 
statul membru nu a și-a respectat 
obligațiile în temeiul politicii comune în 
domeniul pescuitului. O astfel de 
nerespectare riscă să afecteze cheltuielile 
cuprinse în declarația de cheltuieli 
certificată pentru care se solicită plata 
intermediară;

(e) printr-un act de punere în aplicare, 
Comisia a adoptat o decizie recunoscând că 
statul membru nu a și-a respectat 
obligațiile în temeiul politicii comune în 
domeniul pescuitului. O astfel de 
nerespectare afectează în mod direct 
cheltuielile cuprinse în declarația de 
cheltuieli certificată pentru care se solicită 
plata intermediară;

Or. es

Amendamentul 2354
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sunt îndeplinite condițiile menționate 
la articolul 17 alineatul (5) și la 
articolul 20 alineatul (3) din 
Regulamentul [privind dispozițiile 
comune].

eliminat

Or. pt

Justificare

Nesuspendarea plăților în cazul unui „obiectiv intermediar” nu ține seama de faptul că, în 
general, sunt mai degrabă implicați factori precum o retragere a investițiilor, decât eficiența 
administrativă și financiară.  

Amendamentul 2355
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Printr-un act de punere în aplicare, 
Comisia poate decide suspendarea tuturor 
plăților intermediare sau a unei părți a 
acestora, după ce a dat statului membru 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile în 
termen de două luni. Printr-un act de 
punere în aplicare adoptat în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 151 alineatul (3), Comisia poate 
stabili norme detaliate privind partea 
plăților care poate fi suspendată. Aceste 
sume sunt proporționale cu natura și 
importanța deficienței, neregulii sau 
nerespectării imputabile statului membru.

(2) Printr-un act de punere în aplicare, 
Comisia poate decide suspendarea tuturor 
plăților intermediare sau a unei părți a 
acestora, după ce a dat statului membru 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile în 
termen de două luni. Printr-un act de 
punere în aplicare adoptat în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 151 alineatul (3), Comisia poate 
stabili norme detaliate privind partea 
plăților care poate fi suspendată. Aceste 
sume sunt proporționale cu natura și 
importanța deficienței, neregulii sau 
nerespectării imputabile statului membru, 
precum și cu perioada de timp care a 
trecut de când aceasta a avut loc.

Or. es

Amendamentul 2356
Joăo Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 120

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 120 eliminat
Competențele Comisiei

(1) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 150, pentru a defini cazurile de 
nerespectare menționate la articolul 118 
și la articolul 119 alineatul (1) litera (e), 
inclusiv pentru a enumera dispozițiile 
relevante din PCP care sunt esențiale 
pentru conservarea resurselor biologice 
marine.
(2) Prin acte de punere în aplicare, 
Comisia poate stabili norme detaliate 
privind procedura de întrerupere și 
suspendare. Actele de punere în aplicare 
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respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 151 alineatul (3).

Or. pt

Amendamentul 2357
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 120 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 150, pentru a defini cazurile de 
nerespectare menționate la articolul 118 
și la articolul 119 alineatul (1) litera (e), 
inclusiv pentru a enumera dispozițiile 
relevante din PCP care sunt esențiale 
pentru conservarea resurselor biologice 
marine.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2358
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 120 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 150, pentru a defini cazurile de 
nerespectare menționate la articolul 118 
și la articolul 119 alineatul (1) litera (e), 
inclusiv pentru a enumera dispozițiile 
relevante din PCP care sunt esențiale 
pentru conservarea resurselor biologice 
marine.

eliminat
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Or. pt

Amendamentul 2359
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu suficient timp înainte, Comisia 
notifică un control la fața locului statului 
membru în cauză sau statului membru pe al 
cărui teritoriu urmează să se desfășoare 
controlul. La aceste controale pot participa 
agenți ai statului membru în cauză.

(4) Cu cel puțin o lună înainte, Comisia 
notifică un control la fața locului statului 
membru în cauză sau statului membru pe al 
cărui teritoriu urmează să se desfășoare 
controlul. La aceste controale pot participa 
agenți ai statului membru în cauză.

Or. pt

Amendamentul 2360
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pun la dispoziția 
Comisiei toate informațiile referitoare la 
neregulile și cazurile de presupusă fraudă 
constatate și la pașii făcuți în vederea 
recuperării plăților necuvenite legate de 
neregulile și fraudele respective, în temeiul 
articolului 116.

(3) Statele membre pun la dispoziția 
Comisiei toate informațiile referitoare la 
neregulile și cazurile de presupusă fraudă 
constatate, dacă implică sume care 
depășesc 10 000 EUR, și la pașii făcuți în 
vederea recuperării plăților necuvenite 
legate de neregulile și fraudele respective, 
în temeiul articolului 116.

Or. pt

Amendamentul 2361
Luis Manuel Capoulas Santos
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Propunere de regulament
Articolul 123 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agențiile de plăți acreditate păstrează 
documentele justificative referitoare la 
plățile efectuate și documentele referitoare 
la desfășurarea controalelor administrative 
și fizice impuse de legislația Uniunii și pun 
documentația și informațiile la dispoziția 
Comisiei.

Autoritatea de gestionare, precum și 
celelalte autorități păstrează documentele 
justificative referitoare la plățile efectuate 
și documentele referitoare la desfășurarea 
controalelor administrative și fizice impuse 
de legislația Uniunii și pun documentația și 
informațiile la dispoziția Comisiei.

Or. pt

Amendamentul 2362
Joăo Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 123 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agențiile de plăți acreditate păstrează 
documentele justificative referitoare la 
plățile efectuate și documentele referitoare 
la desfășurarea controalelor administrative 
și fizice impuse de legislația Uniunii și pun 
documentația și informațiile la dispoziția 
Comisiei.

Autoritatea de gestionare, precum și 
celelalte autorități păstrează documentele 
justificative referitoare la plățile efectuate 
și documentele referitoare la desfășurarea 
controalelor administrative și fizice impuse 
de legislația Uniunii și pun documentația și 
informațiile la dispoziția Comisiei.

Or. pt

Amendamentul 2363
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 123 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agențiile de plăți acreditate păstrează 
documentele justificative referitoare la 
plățile efectuate și documentele referitoare 

Autoritatea de gestionare, precum și 
celelalte autorități păstrează documentele 
justificative referitoare la plățile efectuate 
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la desfășurarea controalelor administrative 
și fizice impuse de legislația Uniunii și pun 
documentația și informațiile la dispoziția 
Comisiei.

și documentele referitoare la desfășurarea 
controalelor administrative și fizice impuse 
de legislația Uniunii și pun documentația și 
informațiile la dispoziția Comisiei.

Or. pt

Amendamentul 2364
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 123 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care documentele respective 
sunt păstrate de o altă autoritate care 
acționează pe baza unei delegări din 
partea unei agenții de plăți și este 
responsabilă cu autorizarea cheltuielilor, 
autoritatea respectivă trimite agenției de 
plăți acreditate rapoarte privind numărul 
controalelor efectuate, conținutul lor și 
măsurile luate ca urmare a rezultatelor 
controalelor.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2365
Joăo Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 123 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care documentele respective 
sunt păstrate de o altă autoritate care 
acționează pe baza unei delegări din 
partea unei agenții de plăți și este 
responsabilă cu autorizarea cheltuielilor, 
autoritatea respectivă trimite agenției de 
plăți acreditate rapoarte privind numărul 
controalelor efectuate, conținutul lor și 

eliminat
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măsurile luate ca urmare a rezultatelor 
controalelor.

Or. pt

Amendamentul 2366
Maria do Céu Patrăo Neves

Propunere de regulament
Articolul 123 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care documentele respective 
sunt păstrate de o altă autoritate care 
acționează pe baza unei delegări din 
partea unei agenții de plăți și este 
responsabilă cu autorizarea cheltuielilor, 
autoritatea respectivă trimite agenției de 
plăți acreditate rapoarte privind numărul 
controalelor efectuate, conținutul lor și 
măsurile luate ca urmare a rezultatelor 
controalelor.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2367
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 124

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 124 eliminat
Verificarea și închiderea conturilor
(1) Până la data de 30 aprilie a anului 
următor exercițiului bugetar în cauză și 
pe baza informațiilor transmise în 
conformitate cu articolul 125 litera (c), 
Comisia decide, prin acte de punere în 
aplicare, în ceea ce privește verificarea și 
închiderea conturilor agențiilor de plăți 
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acreditate.
(2) Decizia de verificare și închidere a 
conturilor menționată la alineatul (1) 
vizează exhaustivitatea, exactitatea și 
veridicitatea conturilor anuale prezentate. 
Decizia se adoptă fără a aduce atingere 
deciziilor adoptate ulterior în temeiul 
articolului 128.

Or. pt

Amendamentul 2368
Joăo Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 124

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 124 eliminat
Verificarea și închiderea conturilor

(1) Până la data de 30 aprilie a anului 
următor exercițiului bugetar în cauză și 
pe baza informațiilor transmise în 
conformitate cu articolul 125 litera (c), 
Comisia decide, prin acte de punere în 
aplicare, în ceea ce privește verificarea și 
închiderea conturilor agențiilor de plăți 
acreditate.
(2) Decizia de verificare și închidere a 
conturilor menționată la alineatul (1) 
vizează exhaustivitatea, exactitatea și 
veridicitatea conturilor anuale prezentate. 
Decizia se adoptă fără a aduce atingere 
deciziilor adoptate ulterior în temeiul 
articolului 128.

Or. pt

Amendamentul 2369
Maria do Céu Patrăo Neves
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Propunere de regulament
Articolul 124

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 124 eliminat
Verificarea și închiderea conturilor

(1) Până la data de 30 aprilie a anului 
următor exercițiului bugetar în cauză și 
pe baza informațiilor transmise în 
conformitate cu articolul 125 litera (c), 
Comisia decide, prin acte de punere în 
aplicare, în ceea ce privește verificarea și 
închiderea conturilor agențiilor de plăți 
acreditate.
(2) Decizia de verificare și închidere a 
conturilor menționată la alineatul (1) 
vizează exhaustivitatea, exactitatea și 
veridicitatea conturilor anuale prezentate. 
Decizia se adoptă fără a aduce atingere 
deciziilor adoptate ulterior în temeiul 
articolului 128.

Or. pt

Amendamentul 2370
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre transmit Comisiei 
următoarele informații, declarații și 
documente:

Statele membre transmit Comisiei, la data 
indicată, următoarele informații, declarații 
și documente:

Or. pt

Amendamentul 2371
João Ferreira



AM\923822RO.doc 151/181 PE502.260v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre transmit Comisiei 
următoarele informații, declarații și 
documente:

Statele membre transmit Comisiei, la data 
indicată, următoarele informații, declarații 
și documente:

Or. pt

Amendamentul 2372
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre transmit Comisiei 
următoarele informații, declarații și 
documente:

Statele membre transmit Comisiei, la data 
indicată, următoarele informații, declarații 
și documente:

Or. pt

Amendamentul 2373
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește agenția de plăți 
acreditată:

(a) în ceea ce privește autoritățile de 
gestionare:

Or. pt

Amendamentul 2374
João Ferreira
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Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește agenția de plăți 
acreditată:

(a) în ceea ce privește autoritățile de 
gestionare:

Or. pt

Amendamentul 2375
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește agenția de plăți 
acreditată:

(a) în ceea ce privește autoritățile de 
gestionare:

Or. pt

Amendamentul 2376
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) documentul de acreditare a acesteia; (i) denumirea sa;

Or. pt

Amendamentul 2377
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera a – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) documentul de acreditare a acesteia; (i) denumirea sa;

Or. pt

Amendamentul 2378
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) documentul de acreditare a acesteia; (i) denumirea sa;

Or. pt

Amendamentul 2379
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) după caz, retragerea acreditării 
acesteia,

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2380
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) după caz, retragerea acreditării 
acesteia,

(iii) datele sale de contact;
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Or. pt

Amendamentul 2381
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) după caz, retragerea acreditării 
acesteia,

(iii) datele sale de contact;

Or. pt

Amendamentul 2382
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește organismul de 
certificare:

eliminat

(i) denumirea acestuia;
(ii) detaliile de contact ale acestuia,

Or. pt

Amendamentul 2383
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește organismul de 
certificare:

eliminat

(i) denumirea acestuia;
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(ii) detaliile de contact ale acestuia,

Or. pt

Amendamentul 2384
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) declarațiile de cheltuieli, care au și rolul 
de cereri de plată, semnate de agenția de 
plăți acreditată și însoțite de informațiile 
solicitate;

(i) declarațiile de cheltuieli, care au și rolul 
de cereri de plată, semnate și însoțite de 
informațiile solicitate;

Or. pt

Amendamentul 2385
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) declarațiile de cheltuieli, care au și rolul 
de cereri de plată, semnate de agenția de 
plăți acreditată și însoțite de informațiile 
solicitate;

(i) declarațiile de cheltuieli, care au și rolul 
de cereri de plată, semnate și însoțite de 
informațiile solicitate;

Or. pt

Amendamentul 2386
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera c – punctul i



PE502.260v01-00 156/181 AM\923822RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) declarațiile de cheltuieli, care au și rolul 
de cereri de plată, semnate de agenția de 
plăți acreditată și însoțite de informațiile 
solicitate;

(i) declarațiile de cheltuieli, care au și rolul 
de cereri de plată, semnate în mod cuvenit 
și însoțite de informațiile solicitate;

Or. pt

Amendamentul 2387
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) declarația de asigurare de gestiune și 
conturile anuale ale agențiilor de plăți 
acreditate;

(iii) declarația de asigurare de gestiune;

Or. pt

Amendamentul 2388
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) declarația de asigurare de gestiune și 
conturile anuale ale agențiilor de plăți 
acreditate;

(iii) declarația de asigurare de gestiune;

Or. pt

Amendamentul 2389
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) declarația de asigurare de gestiune și 
conturile anuale ale agențiilor de plăți 
acreditate;

(iii) declarația de asigurare de gestiune;

Or. pt

Amendamentul 2390
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 125 – paragraful 1 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) un rezumat al rezultatelor tuturor 
auditurilor și controalelor efectuate și 
disponibile.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2391
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 127 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) a declarației de asigurare de gestiune și 
a conturilor anuale ale agențiilor de plăți, 
precum și a rezultatelor tuturor auditurilor 
și controalelor efectuate și disponibile;

(ii) a declarației de asigurare de gestiune, 
precum și a rezultatelor tuturor auditurilor 
și controalelor efectuate și disponibile;

Or. pt

Amendamentul 2392
João Ferreira
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Propunere de regulament
Articolul 127 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) a declarației de asigurare de gestiune și 
a conturilor anuale ale agențiilor de plăți, 
precum și a rezultatelor tuturor auditurilor 
și controalelor efectuate și disponibile;

(ii) a declarației de asigurare de gestiune, 
precum și a rezultatelor tuturor auditurilor 
și controalelor efectuate și disponibile;

Or. pt

Amendamentul 2393
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 127 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) a declarației de asigurare de gestiune și 
a conturilor anuale ale agențiilor de plăți, 
precum și a rezultatelor tuturor auditurilor 
și controalelor efectuate și disponibile;

(ii) a declarației de asigurare de gestiune, 
precum și a rezultatelor tuturor auditurilor 
și controalelor efectuate și disponibile;

Or. pt

Amendamentul 2394
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 127 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) a numelor și datelor de identificare ale 
agențiilor de plăți acreditate și ale 
organismelor de certificare;

(iv) a numelor și datelor de identificare ale 
autorităților de gestiune și de control;

Or. pt
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Amendamentul 2395
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 127 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) a numelor și datelor de identificare ale 
agențiilor de plăți acreditate și ale 
organismelor de certificare;

(iv) a numelor și datelor de identificare ale 
autorităților de gestiune și de control;

Or. pt

Amendamentul 2396
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 127 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) a numelor și datelor de identificare ale 
agențiilor de plăți acreditate și ale 
organismelor de certificare;

(iv) a numelor și datelor de identificare ale 
autorităților de gestiune și de control;

Or. pt

Amendamentul 2397
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 128 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cheltuielile cuprinse într-o declarație 
de cheltuieli certificată sunt afectate de 
cazuri de nerespectare de către statul 
membru a unor norme ale PCP care sunt 
esențiale pentru conservarea resurselor 
biologice marine;

eliminat

Or. pt
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Amendamentul 2398
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Articolul 128 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește cazurile prevăzute la 
alineatul (1) litera (b) în caz de 
nerespectare a articolului 105 și a 
alineatului (1) litera (d), Comisia își 
fondează corecțiile financiare doar pe 
cheltuielile direct legate de nerespectarea 
normelor PCP. Comisia decide cuantumul 
unei corecții ținând cont de gravitatea 
nerespectării normelor PCP de către statul 
membru sau beneficiar, de avantajul 
economic derivat din nerespectarea 
normelor PCP sau de importanța 
contribuției EMFF la activitatea economică 
a beneficiarului.

(3) În ceea ce privește cazurile prevăzute la 
alineatul (1) litera (b) în caz de 
nerespectare a articolului 105 și a 
alineatului (1) litera (d), Comisia își 
fondează corecțiile financiare doar pe 
cheltuielile direct legate de nerespectarea 
normelor PCP. Comisia decide cuantumul 
unei corecții ținând cont de gravitatea 
daunelor aduse ecosistemului, stocurilor 
de pește sau mediului marin, de gravitatea 
nerespectării normelor PCP de către statul 
membru sau beneficiar, de avantajul 
economic derivat din nerespectarea 
normelor PCP sau de importanța 
contribuției EMFF la activitatea economică 
a beneficiarului.

Or. en

Amendamentul 2399
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 128 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care își întemeiază poziția 
pe faptele stabilite de alți auditori decât 
cei ai propriilor servicii, Comisia ajunge 
la propriile sale concluzii în ceea ce 
privește consecințele financiare ale 
faptelor respective, după examinarea 
măsurilor luate de statul membru în 
cauză în conformitate cu articolul 117, a 
notificării transmise în temeiul 

eliminat
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articolului 125 litera (c), precum și a 
răspunsurilor statului membru.

Or. pt

Justificare

Acest alineat pare să acorde credibilitate doar auditorilor Comisiei și ar trebui eliminat de la 
articolul privind aplicarea unei corecții financiare de către Comisie.  

Amendamentul 2400
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 128 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 150, pentru a:

eliminat

(a) stabili criteriile pentru fixarea 
nivelului corecției financiare care trebuie 
aplicate în cazul corecțiilor financiare 
forfetare sau extrapolate;
(b) enumera normele PCP relevante 
menționate la alineatul (1) litera (d) care 
sunt esențiale pentru conservarea 
resurselor biologice marine.

Or. pt

Amendamentul 2401
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 128 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 

eliminat
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articolul 150, pentru a:
(a) stabili criteriile pentru fixarea 
nivelului corecției financiare care trebuie 
aplicate în cazul corecțiilor financiare 
forfetare sau extrapolate;
(b) enumera normele PCP relevante 
menționate la alineatul (1) litera (d) care 
sunt esențiale pentru conservarea 
resurselor biologice marine.

Or. pt

Amendamentul 2402
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 128 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 150, pentru a:

eliminat

(a) stabili criteriile pentru fixarea 
nivelului corecției financiare care trebuie 
aplicate în cazul corecțiilor financiare 
forfetare sau extrapolate;
(b) enumera normele PCP relevante 
menționate la alineatul (1) litera (d) care 
sunt esențiale pentru conservarea 
resurselor biologice marine.

Or. pt

Amendamentul 2403
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 131 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea măsurării performanțelor 
EMFF, se instituie un sistem de 
monitorizare și evaluare comun pentru 
operațiunile EMFF în cadrul gestiunii 
partajate. Pentru a se asigura o măsurare 
eficace a performanțelor, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 150 
în ceea ce privește conținutul și 
construcția cadrului menționat.

(1) În vederea măsurării performanțelor 
EMFF, se instituie un sistem de 
monitorizare și evaluare comun pentru 
operațiunile EMFF în cadrul gestiunii 
partajate. Pentru a se asigura o măsurare 
eficace a performanțelor.

Or. pt

Amendamentul 2404
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 131 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea măsurării performanțelor 
EMFF, se instituie un sistem de 
monitorizare și evaluare comun pentru 
operațiunile EMFF în cadrul gestiunii 
partajate. Pentru a se asigura o măsurare 
eficace a performanțelor, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 150 
în ceea ce privește conținutul și 
construcția cadrului menționat.

(1) În vederea măsurării performanțelor 
EMFF, se instituie un sistem de 
monitorizare și evaluare comun pentru 
operațiunile EMFF în cadrul gestiunii 
partajate. Pentru a se asigura o măsurare 
eficace a performanțelor.

Or. pt

Amendamentul 2405
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 131 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea măsurării performanțelor 
EMFF, se instituie un sistem de 
monitorizare și evaluare comun pentru 
operațiunile EMFF în cadrul gestiunii 
partajate. Pentru a se asigura o măsurare 
eficace a performanțelor, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 150 
în ceea ce privește conținutul și 
construcția cadrului menționat.

(1) În vederea asigurării unei evaluări 
eficiente a performanțelor EMFF, se 
instituie un sistem de monitorizare și 
evaluare comun pentru operațiunile EMFF 
în cadrul gestiunii partajate.

Or. pt

Amendamentul 2406
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 131 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Impactul EMFF se măsoară în raport 
cu prioritățile Uniunii menționate la 
articolul 6.

eliminat

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
definește setul de indicatori specific 
pentru aceste priorități ale Uniunii. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 151 
alineatul (3).

Or. pt

Amendamentul 2407
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 131 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Impactul EMFF se măsoară în raport 
cu prioritățile Uniunii menționate la 
articolul 6.

eliminat

Prin acte de punere în aplicare, Comisia 
definește setul de indicatori specific 
pentru aceste priorități ale Uniunii. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 151 
alineatul (3).

Or. pt

Amendamentul 2408
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 134 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Informațiile esențiale privind punerea 
în aplicare a programului, privind fiecare 
operațiune selectată pentru finanțare, 
precum și privind operațiunile completate, 
necesare pentru monitorizare și evaluare, 
inclusiv caracteristicile cheie ale 
beneficiarului și ale proiectului, se 
înregistrează și se păstrează în format 
electronic.

(Nu privește versiunea în limba română.)

(amendament lingvistic)

Or. el

Amendamentul 2409
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 136 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea de gestionare și comitetul 
de monitorizare monitorizează programul 
operațional cu ajutorul indicatorilor 
financiari, al indicatorilor de realizare și al 
indicatorilor-țintă.

(Nu privește versiunea în limba română.)

(amendament lingvistic)

Or. el

Amendamentul 2410
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 137 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este consultat și emite un aviz în termen 
de patru luni de la decizia de aprobare a 
programului, privind criteriile de selectare 
a operațiunilor finanțate; criteriile de 
selecție se revizuiesc în funcție de nevoile 
în materie de programare;

(a) este consultat și emite un aviz în termen 
de șase luni de la decizia de aprobare a 
programului, privind criteriile de selectare 
a operațiunilor finanțate; criteriile de 
selecție se revizuiesc în funcție de nevoile 
în materie de programare;

Or. pt

Amendamentul 2411
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 137 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este consultat și emite un aviz în termen 
de patru luni de la decizia de aprobare a 
programului, privind criteriile de selectare 
a operațiunilor finanțate; criteriile de 
selecție se revizuiesc în funcție de nevoile 
în materie de programare;

(Nu privește versiunea în limba română.)



AM\923822RO.doc 167/181 PE502.260v01-00

RO

(amendament lingvistic)

Or. el

Amendamentul 2412
Iliana Malinova Iotova

Propunere de regulament
Articolul 137 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este consultat și emite un aviz în termen 
de patru luni de la decizia de aprobare a 
programului, privind criteriile de selectare 
a operațiunilor finanțate; criteriile de 
selecție se revizuiesc în funcție de nevoile 
în materie de programare;

(a) este consultat și emite un aviz în termen 
de șase luni de la decizia de aprobare a 
programului, privind criteriile de selectare 
a operațiunilor finanțate; criteriile de 
selecție se revizuiesc în funcție de nevoile 
în materie de programare;

Or. bg

Amendamentul 2413
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 137 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) examinează acțiunile de promovare a 
egalității între femei și bărbați, a șanselor 
egale și a nediscriminării, inclusiv a 
accesibilității pentru persoanele cu 
handicap;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2414
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 138 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 mai 2016 și până la data de 
31 mai a fiecărui an succesiv până în 2023 
inclusiv, statul membru prezintă Comisiei 
un raport anual privind punerea în aplicare 
a programului operațional în anul 
calendaristic precedent. Raportul prezentat 
în 2016 se referă la anii calendaristici 2014 
și 2015.

(1) Până la 30 iunie 2016 și până la data de 
30 iunie a fiecărui an succesiv până în 
2023 inclusiv, statul membru prezintă 
Comisiei un raport anual privind punerea 
în aplicare a programului operațional în 
anul calendaristic precedent. Raportul 
prezentat în 2016 se referă la anii 
calendaristici 2014 și 2015.

Or. el

Amendamentul 2415
Iliana Malinova Iotova

Propunere de regulament
Articolul 138 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 mai 2016 și până la data de 
31 mai a fiecărui an succesiv până în 2023 
inclusiv, statul membru prezintă Comisiei 
un raport anual privind punerea în aplicare 
a programului operațional în anul 
calendaristic precedent. Raportul prezentat 
în 2016 se referă la anii calendaristici 2014 
și 2015.

(1) Până la 30 iunie 2016 și până la data de 
30 iunie a fiecărui an succesiv până în 
2023 inclusiv, statul membru prezintă 
Comisiei un raport anual privind punerea 
în aplicare a programului operațional în 
anul calendaristic precedent. Raportul 
prezentat în 2016 se referă la anii 
calendaristici 2014 și 2015.

Or. bg

Amendamentul 2416
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 108 
alineatul (1) litera (i), agenția de plăți, în 
colaborare cu autoritatea de gestionare, 
este responsabilă cu:

(1) În conformitate cu articolul 108 
alineatul (1) litera (i), autoritatea de 
gestionare este responsabilă cu:
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Or. pt

Amendamentul 2417
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 108 
alineatul (1) litera (i), agenția de plăți, în 
colaborare cu autoritatea de gestionare, 
este responsabilă cu:

(1) În conformitate cu articolul 108 
alineatul (1) litera (i), autoritatea de 
gestionare este responsabilă cu:

Or. es

Justificare

Scopul acestui amendament este eliminarea sarcinilor administrative inutile și a dublării 
eforturilor. Autoritatea de gestionare este responsabilă în ultimă instanță cu gestionarea 
fondului și, prin urmare, ar trebui să dispună deja de un portal internet care să conțină 
aceste informații. Nu pare să fie nici oportună, nici eficientă, ideea ca agenția de plăți să 
trebuiască să aibă un site internet suplimentar.

Amendamentul 2418
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 108 
alineatul (1) litera (i), agenția de plăți, în 
colaborare cu autoritatea de gestionare, 
este responsabilă cu:

(1) În conformitate cu articolul 108 
alineatul (1) litera (i), autoritatea de 
gestionare este responsabilă cu:

Or. pt

Amendamentul 2419
João Ferreira
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Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 108 
alineatul (1) litera (i), agenția de plăți, în 
colaborare cu autoritatea de gestionare, 
este responsabilă cu:

(1) În conformitate cu articolul 108 
alineatul (1) litera (i), autoritatea de 
gestionare este responsabilă cu:

Or. pt

Amendamentul 2420
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 108 
alineatul (1) litera (i), agenția de plăți, în 
colaborare cu autoritatea de gestionare, 
este responsabilă cu:

(1) În conformitate cu articolul 108 
alineatul (1) litera (i), autoritatea de 
gestionare este responsabilă cu:

Or. es

Amendamentul 2421
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigurarea creării unui site internet unic 
sau a unui portal unic de internet care să 
ofere informații și acces la programele 
operaționale din fiecare stat membru;

(a) asigurarea creării unui site internet unic 
sau a unui portal unic de internet care să 
ofere informații și acces la programele 
operaționale din fiecare stat membru; 
acesta trebuie actualizat în timp util, în 
cazul operării unor modificări;

Or. ro



AM\923822RO.doc 171/181 PE502.260v01-00

RO

Amendamentul 2422
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigurarea creării unui site internet unic 
sau a unui portal unic de internet care să 
ofere informații și acces la programele 
operaționale din fiecare stat membru;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 2423
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigurarea creării unui site internet unic 
sau a unui portal unic de internet care să 
ofere informații și acces la programele 
operaționale din fiecare stat membru;

(a) asigurarea creării unui site internet unic 
sau a unui portal unic de internet care să 
ofere informații și acces ușor la 
programele operaționale din fiecare stat 
membru;

(amendament lingvistic)

Or. el

Amendamentul 2424
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informarea potențialilor beneficiari 
despre oportunitățile de finanțare din 

(b) informarea prin metode diversificate și 
accesibile, a potențialilor beneficiari 
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cadrul programului operațional; despre oportunitățile de finanțare din 
cadrul programului operațional;

Or. ro

Amendamentul 2425
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informarea potențialilor beneficiari 
despre oportunitățile de finanțare din 
cadrul programului operațional;

(b) informarea potențialilor beneficiari 
despre oportunitățile de finanțare din 
cadrul programelor operaționale;

Or. fr

Amendamentul 2426
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) orice modificare adusă informațiilor 
prevăzute la literele (a) și (b) trebuie 
adusă la cunoștința publicului cu cel 
puțin trei luni înainte de intrarea în 
vigoare a acesteia.

Or. ro

Amendamentul 2427
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de operațiuni trebuie să fie actualizată 
cel puțin o dată la trei luni.

Lista de operațiuni trebuie să fie actualizată 
anual.

Or. pt

Amendamentul 2428
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de operațiuni trebuie să fie actualizată 
cel puțin o dată la trei luni.

Lista de operațiuni trebuie să fie actualizată 
cel puțin o dată pe an.

Or. el

Amendamentul 2429
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de operațiuni trebuie să fie actualizată 
cel puțin o dată la trei luni.

Lista de operațiuni trebuie să fie actualizată 
anual.

Or. pt

Amendamentul 2430
Kriton Arsenis, Chris Davies, Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În ceea ce privește accesul la 
informațiile privind mediul se aplică 
Directiva 2003/4/CE, Regulamentul 
1049/2001/CE și Regulamentul 
1367/2006/CE.

Or. en

Amendamentul 2431
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Articolul 147 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care consideră că fondurile 
Uniunii nu au fost utilizate în conformitate 
cu condițiile prevăzute de prezentul 
regulament sau de orice alt act juridic 
aplicabil al Uniunii, Comisia notifică 
beneficiarii, care au la dispoziție o lună de 
la data acestei notificări pentru a trimite 
Comisiei propriile observații.

(1) În cazul în care consideră că fondurile 
Uniunii nu au fost utilizate în conformitate 
cu condițiile prevăzute de prezentul 
regulament sau de orice alt act juridic 
aplicabil al Uniunii, Comisia notifică 
beneficiarii, care au la dispoziție o lună de 
la data acestei notificări pentru a trimite 
Comisiei propriile observații, iar aceasta 
ține cont de jurisprudența constantă a 
Curții de Justiție din 29 septembrie 2009.

Or. es

Amendamentul 2432
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 147 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care consideră că fondurile 
Uniunii nu au fost utilizate în conformitate 
cu condițiile prevăzute de prezentul 
regulament sau de orice alt act juridic 

(1) În cazul în care consideră că fondurile 
Uniunii nu au fost utilizate în conformitate 
cu condițiile prevăzute de prezentul 
regulament, Comisia notifică beneficiarii, 
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aplicabil al Uniunii, Comisia notifică 
beneficiarii, care au la dispoziție o lună de 
la data acestei notificări pentru a trimite 
Comisiei propriile observații.

care au la dispoziție o lună de la data 
acestei notificări pentru a trimite Comisiei 
propriile observații.

Or. es

Justificare

Trebuie eliminată incertitudinea juridică din cadrul propunerii, în concordanță cu cele 
menționate în raportul serviciilor juridice ale Consiliului din 29 septembrie 2009, care 
hotărăște ca atunci când statele membre au dreptul la sprijin financiar pe baza anumitor 
cerințe, aceste cerințe trebuie clar definite.

Amendamentul 2433
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 150 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competenței menționată la 
articolele 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 
75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 
131 și 153 se conferă pentru o perioadă de 
timp nedeterminată, începând de la 
1 ianuarie 2014.

(2) Delegarea competenței menționată la 
articolele 12, 37, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 
105, 111, 112, 114, 115, 120, 131 și 153 se 
conferă pentru o perioadă de timp 
nedeterminată, începând de la 
1 ianuarie 2014.

Or. es

Amendamentul 2434
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 150 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 
75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 
131 și 153 poate fi revocată în orice 

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 12, 37, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 
105, 111, 112, 114, 115, 120, 131 și 153 
poate fi revocată în orice moment de 
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moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenței specificate în decizia 
respectivă. Decizia de revocare intră în 
vigoare în ziua următoare publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere validității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

Parlamentul European sau de Consiliu. 
Decizia de revocare pune capăt delegării 
competenței specificate în decizia 
respectivă. Decizia de revocare intră în 
vigoare în ziua următoare publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere validității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

Or. es

Amendamentul 2435
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Articolul 150 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 
67, 75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 119, 
127, 131 și 153 intră în vigoare numai dacă 
nu a fost exprimată nicio obiecție de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv Parlamentului 
European și Consiliului sau dacă, înainte 
de expirarea perioadei respective, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor prezenta 
obiecții. Perioada menționată se 
prelungește cu 2 luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 12, 37, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 
105, 111, 112, 114, 115, 120, 131 și 153 
intră în vigoare numai dacă nu a fost 
exprimată nicio obiecție de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv Parlamentului 
European și Consiliului sau dacă, înainte 
de expirarea perioadei respective, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor prezenta 
obiecții. Perioada menționată se 
prelungește cu 2 luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. es

Amendamentul 2436
João Ferreira

Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – rândul 1
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Textul propus de Comisie

Tipul operațiunilor Puncte procentuale

Referitoare la pescuitul costier artizanal - 
pot beneficia de o creștere cu

25

Amendamentul Parlamentului

Tipul operațiunilor Puncte procentuale

Referitoare la pescuitul costier artizanal - 
pot beneficia de o creștere cu

30

Or. pt

Amendamentul 2437
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – rândul 1

Textul propus de Comisie

Tipul operațiunilor Puncte procentuale

Referitoare la pescuitul costier artizanal - 
pot beneficia de o creștere cu

25

Amendamentul Parlamentului

Tipul operațiunilor Puncte procentuale

Referitoare la pescuitul costier artizanal - 
pot beneficia de o creștere cu 

30

Or. pt

Amendamentul 2438
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – rândul 3
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Textul propus de Comisie

Tipul operațiunilor Puncte procentuale

Localizate în regiunile ultraperiferice - pot 
beneficia de o creștere cu

35

Amendamentul Parlamentului

Tipul operațiunilor Puncte procentuale

Localizate în regiunile ultraperiferice - pot 
beneficia de o creștere cu

40

Or. pt

Amendamentul 2439
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Anexa 1 – tabelul 1 – rândul 5 a (nou) 

Amendamentul Parlamentului

Tipul operațiunilor Puncte procentuale

Care îndeplinesc cerințele aferente 
tuturor criteriilor de sustenabilitate pe 
care statele membre le pot aplica - pot 
beneficia de o creștere cu

10

Or. es

Amendamentul 2440
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Anexa 1 – tabelul 1 – rândul 8 

Textul propus de Comisie

Tipul operațiunilor Puncte procentuale

Puse în aplicare de întreprinderi care nu se 
încadrează în definiția IMM-urilor - se 

20
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reduc cu

Amendamentul Parlamentului

Tipul operațiunilor Puncte procentuale

Puse în aplicare de întreprinderi care nu se 
încadrează în definiția IMM-urilor - se 
reduc cu

15

Or. es

Amendamentul 2441
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Anexa 1 – tabelul 1 – rândul 8 a (nou)

Amendamentul Parlamentului

Tipul operațiunilor Puncte procentuale

Care îndeplinesc cerințele setului de 
criterii privind sustenabilitatea pe care 
statele membre le pot implementa – pot 
beneficia de o creștere cu

10

Or. fr

Justificare

Autoritățile de gestionare pot elabora un set de criterii de condiționalitate față de obiectivele 
de dezvoltare durabilă (din punct de vedere ecologic, social și economic), care să încurajeze 
operatorii să meargă mai departe decât o impun reglementările în vigoare. În acest caz, 
autoritățile de gestionare au posibilitatea de a majora sprijinul acordat. Acest amendament 
vizează consolidarea legăturii dintre instrumentul financiar reprezentat de EMFF, pe de o 
parte, și PCP, pe de altă parte, și transformarea acestuia într-un instrument de promovare a 
practicilor sustenabile.

Amendamentul 2442
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 2 – subpunctul 1 – tabelul 1 – rândul 4 a (nou)
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Amendamentul Parlamentului

Prioritatea UE pentru 
obiectivul tematic (OT) 
EMFF/CSC

Condiționalitate ex ante Criterii de îndeplinire

Acțiunile specifice 
includ:

- Capacitate 
administrativă dovedită 
pentru pregătirea și 
implementarea 
evaluărilor privind 
capacitatea flotei;

Prioritatea EMFF:
6. stimularea punerii în 
aplicare a PCP.
OT 6: protecția mediului 
și promovarea utilizării 
eficiente a resurselor

Evaluarea anuală a 
echilibrului dintre 
capacitatea de pescuit și 
posibilitățile de pescuit: 
analiza specifică a 
echilibrului dintre 
capacitatea de pescuit și 
posibilitățile de pescuit s-
a efectuat pentru a 
asigura implementarea 
efectivă a măsurilor de 
gestionare a flotei care 
privesc reducerea 
capacității flotei și 
investițiile directe în 
nave.

- Raportare adecvată 
privind eforturile depuse 
pentru stabilirea unui 
echilibru între 
capacitatea de pescuit și 
posibilitățile de pescuit 
astfel cum se prevede la 
articolele 34 și 37 [din 
propunerea de 
regulament de bază].

Or. en

Amendamentul 2443
Chris Davies

Propunere de regulament
Anexa 4 – partea 1 – punctul 1 – liniuța 12 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Cuantumul contribuției naționale;

Or. en

Justificare

O mai mare transparență privind subvențiile pentru pescuit va contribui la promovarea 
practicilor sustenabile.
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Amendamentul 2444
Chris Davies

Propunere de regulament
Anexa 4 – partea 1 – punctul 1 – liniuța 12 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Cuantumul total al contribuției (din 
partea Uniunii plus cea națională).

Or. en

Justificare

O mai mare transparență privind subvențiile pentru pescuit va contribui la promovarea 
practicilor sustenabile.

Amendamentul 2445
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Anexa 4 – partea 2 – punctul 2.1 – subpunctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin de două ori pe parcursul 
perioadei de programare, o activitate 
majoră de informare care să promoveze 
oportunitățile de finanțare și strategiile 
urmărite și să prezinte realizările 
programului operațional;

eliminat

Or. pt


