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17.10.2013 A7-0282/584 

Ændringsforslag  584 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) bygning af nye fiskerfartøjer, 

udtagning eller indførsel af fiskerfartøjer 

b) indførsel af fiskerfartøjer 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/585 

Ændringsforslag  585 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter c) midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter, 

bygning af nye fiskerfartøjer og 

udtagning af fiskerfartøjer, undtagen i de 

tilfælde, der er nævnt i denne forordning 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/586 

Ændringsforslag  586 

Alain Cadec, Werner Kuhn 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Det samlede finansielle bidrag fra 

EHFF til de foranstaltninger, der er 

omhandlet i artikel 32b og artikel 39, stk. 

1, litra a), må ikke overstige 10 % af den 

finansielle støtte fra Unionen, der er 

tildelt pr. medlemsstat. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/587 

Ændringsforslag  587 

Alain Cadec 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 32 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 32a 

Investeringer i fornyelse af flåden 

1. EHFF kan støtte investeringer i 

fornyelse af fartøjer til ikke-industrielt 

fiskeri og kystfiskeri, der er ældre end 35 

år, under følgende betingelser: 

i) fiskerfartøjet tilhører et flådesegment, 

for hvilket kapacitetsrapporten, som der 

henvises til i artikel 34, stk. 1, i forordning 

(EU) nr. .../... [om den fælles 

fiskeripolitik] har påvist, at der ikke er 

balance mellem fiskerimulighederne og 

flådekapaciteten 

ii) investeringen vil reducere fartøjets 

kapacitet, fiskeriindsats og energiforbrug 

med mindst 40 % 

iii) investeringen forbedrer i væsentlig 

grad selektiviteten af fartøjets redskaber 

iv) investeringen respekterer 

sikkerhedsforholdene om bord 

v) fartøjet har udført fiskeriaktiviteter i de 

fem foregående år. 

 

2. Støtten, der er omhandlet i stk. 1 må 

kun ydes til ejere af fartøjer og må kun 

ydes til gengæld for ophugning af fartøjet, 
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når dette er ældre end 35 år. 

3. Støttebeløbet, der er omhandlet i stk. 1, 

må ikke overstige 15 % af den samlede 

investering og 80 000 EUR. 

4. Medlemsstater, som ikke opfylder deres 

forpligtelser for så vidt angår information 

og offentlig omtale i overensstemmelse 

med artikel 120, eller for hvilke 

Kommissionen har truffet beslutning om 

ikke at foretage finansiel korrektion i 

henhold til artikel 106, udelukkes fra 

støtte til investeringer til dette formål. 

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 127 

vedrørende nærmere bestemmelser for 

anvendelsen af de kriterier, som fastsættes 

i denne artikel. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/588 

Ændringsforslag  588 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 32 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 32b 

Permanent ophør med fiskeriaktiviteter 

1. EHFF kan bidrage til finansiering af 

foranstaltninger til endeligt ophør med 

fiskeriaktiviteter ved ophugning af 

fiskerfartøjer, forudsat at: 

a) de planlagte foranstaltninger til 

ophugning er indeholdt i det operationelle 

program, der henvises til i artikel 20, og 

b) fartøjet tilhører et flådesegment, som er 

kendetegnet ved overkapacitet for så vidt 

angår de fiskerimuligheder, der er tildelt 

dette segment, i overensstemmelse med 

artikel 35 i forordning xxxx/xxx 

(forordningen om den fælles 

fiskeripolitik). 

2. Støtte i henhold til stk. 1 finder 

anvendelse indtil den 31. december 2020. 

 

3. Støtte i henhold til denne artikel kan 

kun gives, hvis der sker en permanent 

tilbagetrækning fra Fællesskabets 

flåderegister af en fiskekapacitet, der 

svarer til fiskerikapaciteten for det fartøj, 

der ophugges, og hvis de tilhørende 

fiskerilicenser og -tilladelser 

tilbagekaldes. Modtagere af støtte må ikke 

registrere et nyt fartøj i mindst fem år 
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efter modtagelsen af støtte. 

Mindskelsen af kapaciteten skal svare til 

kapacitetsloftet for det flådesegment, som 

det fartøj, for hvilket der er anmodet om 

endeligt ophør, hører under. 

4. For at afbøde konsekvenserne for de 

fiskere, der mister deres job på grund af 

permanent ophør af det fiskerfartøj, de 

var ansat på, kan EHFF tildele 

socioøkonomisk støtte til: 

a) tidlig tilbagetrækning fra 

fiskerisektoren, herunder foranstaltninger 

til førtidspensionering 

b) engangsgodtgørelse til fiskere, som har 

arbejdet om bord på et fartøj i mindst 12 

måneder. Denne godtgørelse skal 

tilbagebetales pro rata temporis, hvis 

modtageren genoptager arbejdet som 

fisker mindre end ét år efter modtagelsen 

af denne. 

Or. en 



 

AM\1007165DA.doc  PE519.328v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

 


