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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare și rectificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite 
măsuri specifice pentru atenuarea consecințelor agresiunii militare a Rusiei împotriva 
Ucrainei asupra activităților de pescuit și pentru diminuarea efectelor perturbării pieței 
cauzate de respectiva agresiune militară asupra lanțului de aprovizionare cu produse 
pescărești și din acvacultură
(COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2022)0179),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie Parlamentului (C9-0149/2022),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0000/2022),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin urmare, trebuie să fie posibil 
ca Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime (FEPAM), instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului3, 

(2) Prin urmare, trebuie să fie posibil 
ca Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime (FEPAM), instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului3, 
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să sprijine măsuri specifice pentru 
diminuarea efectelor perturbării pieței 
cauzate de agresiunea militară a Rusiei 
împotriva Ucrainei asupra lanțului de 
aprovizionare cu produse pescărești și din 
acvacultură. Măsurile respective trebuie să 
includă compensații financiare acordate 
organizațiilor de producători și asociațiilor 
de organizații de producători recunoscute 
care depozitează produsele pescărești sau 
din acvacultură în conformitate cu 
articolele 30 și 31 din Regulamentul (UE) 
nr. 1379/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului4 , precum și compensații 
financiare acordate operatorilor din 
sectorul pescuitului și acvaculturii pentru 
pierderile de venituri și pentru costurile 
suplimentare suportate de aceștia ca urmare 
a perturbării pieței cauzate de agresiunea 
militară a Rusiei împotriva Ucrainei și a 
efectelor acesteia asupra lanțului de 
aprovizionare cu produse pescărești și din 
acvacultură. Cheltuielile pentru 
operațiunile sprijinite în cadrul acestor 
măsuri trebuie să fie eligibile începând cu 
24 februarie 2022, data începerii agresiunii 
militare a Rusiei împotriva Ucrainei.

să sprijine măsuri specifice pentru 
diminuarea efectelor perturbării pieței 
cauzate de agresiunea militară a Rusiei 
împotriva Ucrainei asupra lanțului de 
aprovizionare cu produse pescărești și din 
acvacultură. Măsurile respective trebuie să 
includă compensații financiare acordate 
organizațiilor de producători și asociațiilor 
de organizații de producători recunoscute 
care depozitează produsele pescărești sau 
din acvacultură în conformitate cu 
articolele 30 și 31 din Regulamentul (UE) 
nr. 1379/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului4 , precum și compensații 
financiare acordate operatorilor din 
sectorul pescuitului și acvaculturii, inclusiv 
sectorului prelucrător, pentru pierderile de 
venituri și pentru costurile suplimentare 
suportate de aceștia ca urmare a perturbării 
pieței cauzate de agresiunea militară a 
Rusiei împotriva Ucrainei și a efectelor 
acesteia asupra lanțului de aprovizionare cu 
produse pescărești și din acvacultură, 
inclusiv sprijin pentru atenuarea 
costurilor suplimentare care împiedică 
punerea în aplicare a sprijinului deja 
aprobat pentru investiții productive, astfel 
cum se prevede la articolul 48 din 
Regulamentul (UE) nr. 508/2014. 
Cheltuielile pentru operațiunile sprijinite în 
cadrul acestor măsuri trebuie să fie 
eligibile începând cu 24 februarie 2022, 
data începerii agresiunii militare a Rusiei 
împotriva Ucrainei.

__________________ __________________

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

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

4 Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind organizarea 

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

comună a piețelor în sectorul produselor 
pescărești și de acvacultură, de modificare 
a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și 
(CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
104/2000 al Consiliului (JO L 354, 
28.12.2013, p. 1).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Având în vedere faptul că 
agresiunea militară a Rusiei împotriva 
Ucrainei a impus condiții grave și 
neprevăzute în ceea ce privește creșterea 
inflației și creșterea prețurilor la 
combustibil, energie, transport și materii 
prime, Regulamentul (UE) nr. 508/2014 
ar trebui să prevadă măsuri de ajutor, cu 
titlu extraordinar și temporar, atunci 
când, ca o consecință directă a agresiunii 
militare a Rusiei împotriva Ucrainei, 
există pericolul închiderii unor 
întreprinderi sau activități.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Până la 31 decembrie 2022, 
Comisia ar trebui să efectueze o analiză a 
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efectelor cumulative ale agresiunii 
militare a Rusiei împotriva Ucrainei, 
inclusiv creșterea prețurilor la energie și 
penuria de materii prime, și să propună 
măsuri adecvate în consecință.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Comisia ar trebui să pună la 
dispoziție măsurile de sprijinire a crizei 
într-un mod simplificat și rentabil din 
punct de vedere administrativ, pentru a 
încuraja punerea lor în aplicare de către 
statele membre în toate teritoriile și 
regiunile lor. În plus, Comisia ar trebui să 
încurajeze statele membre să furnizeze 
beneficiarilor o rată maximă de sprijin 
public.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 508/2014
Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Resursele bugetare menționate la 
alineatele (2) și (3) pot fi realocate către 
sprijinul menționat la articolul 33 alineatul 
(1) litera (d), la articolul 44 alineatul (4a), 
la articolul 67 și la articolul 68 alineatul 
(3), pentru a atenua consecințele agresiunii 
militare a Rusiei împotriva Ucrainei asupra 
activităților de pescuit și pentru a diminua 
efectele perturbării pieței cauzate de 
agresiunea militară respectivă asupra 
lanțului de aprovizionare cu produse 
pescărești și din acvacultură.

7. Resursele bugetare menționate la 
alineatele (2) și (3) pot fi realocate către 
sprijinul menționat la articolul 33 alineatul 
(1) litera (d), la articolul 44 alineatul (4a), 
la articolul 48, la articolul 67 și la articolul 
68 alineatul (3), pentru a atenua 
consecințele agresiunii militare a Rusiei 
împotriva Ucrainei asupra activităților de 
pescuit și pentru a diminua efectele 
perturbării pieței cauzate de agresiunea 
militară respectivă asupra lanțului de 
aprovizionare cu produse pescărești și din 
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acvacultură.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 508/2014
Articolul 22 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) modificărilor programelor 
operaționale care privesc sprijinul 
menționat la articolul 33 alineatul (1) litera 
(d), articolul 35, articolul 44 alineatul (4a), 
articolul 55 alineatul (1) litera (b), 
articolele 57, 66 și 67, articolul 68 alineatul 
(3) și articolul 69 alineatul (3), inclusiv în 
cazul realocării resurselor financiare 
aferente pentru a aborda consecințele 
epidemiei de COVID-19 sau pentru a 
atenua consecințele agresiunii militare a 
Rusiei împotriva Ucrainei asupra 
activităților de pescuit și pentru a diminua 
efectele perturbării pieței cauzate de 
agresiunea militară respectivă asupra 
lanțului de aprovizionare cu produse 
pescărești și din acvacultură.

(e) modificărilor programelor 
operaționale care privesc sprijinul 
menționat la articolul 33 alineatul (1) litera 
(d), articolul 35, articolul 44 alineatul (4a), 
articolul 48, articolul 55 alineatul (1) litera 
(b), articolele 57, 66 și 67, articolul 68 
alineatul (3) și articolul 69 alineatul (3), 
inclusiv în cazul realocării resurselor 
financiare aferente pentru a aborda 
consecințele epidemiei de COVID-19 sau 
pentru a atenua consecințele agresiunii 
militare a Rusiei împotriva Ucrainei asupra 
activităților de pescuit și pentru a diminua 
efectele perturbării pieței cauzate de 
agresiunea militară respectivă asupra 
lanțului de aprovizionare cu produse 
pescărești și din acvacultură.

Or. en

Justificare

FEPAM trebuie să permită modificări ale programelor operaționale legate de sprijinul 
prevăzut la articolul 48. Mulți operatori din sectorul acvaculturii au prezentat spre aprobare 
„planuri de investiții productive” (înainte de invazie), iar în timpul procesului de punere în 
aplicare și din cauza războiului au suportat costuri suplimentare (de la 15 % la 40 %). Mulți 
operatori se luptă să finalizeze investițiile productive aprobate, ceea ce va duce la o execuție 
redusă a fondurilor FEPAM.
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Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul11

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 508/2014
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 508/2014
Articolul 36 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. La articolul 36 se adaugă 
următorul alineat:

2a. În scopurile prevăzute la alineatul 
(1), măsurile de ajutor pot fi acordate 
temporar, pentru o perioadă care nu 
depășește șase luni, pentru achiziționarea 
de combustibili marini sau de materii 
prime considerate esențiale pentru 
producție sau activitate.

Or. en

Amendamentul 13

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

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

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

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 508/2014
Articolul 48 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. La articolul 48 se adaugă 
următorul alineat:

3a. FEPAM poate sprijini măsurile 
care vizează operatorii din sectorul 
acvaculturii în ceea ce privește costurile 
suplimentare pe care le-au suportat în 
cursul punerii în aplicare a investițiilor 
productive aprobate ca urmare a 
perturbării pieței cauzate de agresiunea 
militară a Rusiei împotriva Ucrainei și de 
efectele respectivei agresiuni militare 
asupra lanțului de aprovizionare.

Or. en

Justificare

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

Propunerea Comisiei examinată [COM(2022)0179] este concepută ca răspuns la invadarea 
Ucrainei de către Rusia la 24 februarie 2022. Aceasta modifică câteva dispoziții ale 
Regulamentului 508/2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
(FEPAM) pentru a permite statelor membre să adopte măsuri de atenuare a consecințelor 
agresiunii militare a Rusiei, care a dus la o întrerupere directă a activităților de pescuit (în 
Marea Neagră). De asemenea, aceasta a cauzat perturbări mult mai ample ale pieței în ceea ce 
privește aprovizionarea cu produse pescărești și de acvacultură și a contribuit la creșterea 
prețurilor la energie, materii prime și hrană pentru pești. Prin urmare, propunerea permite 
statelor membre să utilizeze restul cheltuielilor FEPAM pentru perioada de programare 2014-
20 pentru a face față consecințelor agresiunii militare a Rusiei. Cu toate acestea, ar trebui 
remarcat faptul că nu toate statele membre mai au încă la dispoziție fonduri FEPAM; multe 
dintre ele și-au cheltuit deja fondurile alocate. Statele membre care dispun încă de fonduri 
FEPAM trebuie să le cheltuiască până la sfârșitul anului 2023.

Propunerea Comisiei cuprinde, printre altele, următoarele măsuri:

• Compensația financiară atunci când războiul pune în pericol siguranța operațiunilor de 
pescuit și duce la întreruperea activităților de pescuit. Această compensație nu face 
obiectul plafonului financiar stabilit la articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul 
FEPAM (6 000 EUR) și nici al duratei maxime de șase luni stipulate la articolul 33 
alineatul (2) din regulamentul respectiv. Se acordă sprijin cu o rată de cofinanțare de 
75 %.

• Compensații financiare acordate organizațiilor de producători (OP) recunoscute sau 
asociațiilor de organizații de producători (AOP) care depozitează produse pescărești sau 
de acvacultură în conformitate cu mecanismul de stocare prevăzut în Regulamentul 
(CE) nr. 1379/2013 privind organizarea comună a piețelor (OCP) pentru produsele 
pescărești și de acvacultură.

• Compensații financiare acordate operatorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii 
pentru pierderile de venituri și pentru costurile suplimentare suportate de aceștia ca 
urmare a perturbării pieței cauzate de agresiunea militară a Rusiei și a efectelor acesteia 
asupra lanțului de aprovizionare cu produse pescărești și de acvacultură.

Propunerea Comisiei completează măsurile similare pe care le-a pus la dispoziția statelor 
membre în cadrul actualului Fond european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură 
(FEAMPA), care se desfășoară în perioada 2021-2027. Decizia de punere în aplicare (UE) 
2022/500 a Comisiei din 25 martie 2022 stabilește că invazia Ucrainei este un eveniment 
excepțional care cauzează o perturbare semnificativă a piețelor, permițând astfel statelor 
membre să activeze măsurile de sprijin pentru situații de criză prevăzute în cadrul FEAMPA.

Un alt element al răspunsului Comisiei la consecințele socioeconomice ale invaziei Rusiei 
este „Cadrul temporar pentru situații de criză”, care permite statelor membre să utilizeze 
flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini toate sectoarele 
economice în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia. Statele membre vor putea crea 
mecanisme de ajutor de stat pentru întreprinderile afectate de criză care își desfășoară 
activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii.
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Prin urmare, prezenta propunere de modificare a FEPAM ar trebui considerată ca făcând parte 
dintr-un pachet de instrumente puse la dispoziția statelor membre pentru a le permite să facă 
față problemelor socioeconomice care afectează sectoarele pescuitului și acvaculturii ca 
urmare a invadării Ucrainei de către Rusia.

Poziția raportorului

Raportorul consideră că, întrucât sectoarele pescuitului și acvaculturii sunt esențiale în 
Uniunea Europeană, este urgent să se asigure că combaterea impactului negativ al războiului 
din Ucraina este inclusă în obiectivele Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime 
(FEPAM).

De fapt și în conformitate cu CSTEP – Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit, 
în Raportul economic anual pe 2021 privind flota de pescuit a UE (CSTEP 21-08), numai în 
2019 flota de pescuit a UE a totalizat 73 983 de nave, oferind locuri de muncă directe pentru 
129 540 de pescari, țări precum Spania reprezentând aproximativ un sfert din totalul locurilor 
de muncă.

La rândul său, în sectorul acvaculturii lucrează aproximativ 75 000 de angajați, inclusiv în 
posturi cu fracțiune de normă și cu normă întreagă în acvacultura marină și de apă dulce, 
industria de prelucrare fiind formată din aproximativ 3 500 de întreprinderi.

Raportorul subliniază că UE este al cincilea cel mai mare producător din lume, reprezentând 
aproximativ 3,3 % din producția din sectoarele pescuitului și acvaculturii, din care 80 % 
provine din pescuit și 20 % din acvacultură. Prin urmare, acvacultura este o activitate 
complementară semnificativă în multe state membre, producând aproximativ 1,3 milioane de 
tone în volum și peste cinci miliarde EUR ca valoare.

Raportorul este conștient de faptul că războiul din Ucraina a dus la încetarea temporară a 
activităților de pescuit, cu efecte negative în diverse zone, de la depozitare la zonele de 
prelucrare. Cu toate acestea, el subliniază că, în sectoarele pescuitului și acvaculturii, 
consecințele grave ale conflictului se extind la cazurile în care activitățile de pescuit nu au 
încetat, ci sunt în pericol, întreprinzătorii, proprietarii de nave și pescarii fiind nevoiți să 
suporte creșteri neprevăzute ale inflației și ale prețurilor combustibililor, energiei, 
transporturilor și materiilor prime.

În acest sens, el subliniază, de exemplu, că produsele precum oxigenul lichid sunt esențiale în 
acvacultură, că prețurile combustibililor depășesc pragul de rentabilitate pentru operatorii din 
domeniul pescuitului și că penuria de combustibili marini face ca multe nave să rămână în 
porturi în întreaga UE. În plus, nu există suficiente alternative pentru specii precum merlanul 
de Alaska și codul rusesc, iar lipsa uleiului vegetal cauzează dificultăți serioase industriei 
conservelor.

Prin urmare, raportorul consideră că, la fel ca în alte domenii ale economiei, UE trebuie să 
intervină pentru a reduce la minimum acest impact și pentru a asigura supraviețuirea 
întreprinderilor și a locurilor de muncă.

Raportorul avertizează, de asemenea, că prelungirea probabilă a războiului, împreună cu 
înăsprirea sancțiunilor economice necesare impuse Rusiei de către Occident, precum și 
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represaliile Rusiei vor duce cu siguranță la o agravare și mai accentuată a crizei economice, 
cu repercusiuni directe asupra ocupării forței de muncă și a creșterii în sectoarele pescuitului 
și acvaculturii.
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