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17.10.2013 A7-0282/584 

Pakeitimas  584 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 

Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 

COM(2011) 0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

13 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) naujų žvejybos laivų statymas, žvejybos 
laivų eksploatavimo nutraukimas arba 
įvežimas; 

b) žvejybos laivų įvežimas; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/585 

Pakeitimas  585 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 

Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 

COM(2011) 0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

13 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) laikinas žvejybin÷s veiklos nutraukimas; c) laikinas žvejybin÷s veiklos nutraukimas, 
naujų žvejybos laivų statymas, žvejybos 
laivų eksploatavimo nutraukimas, 
išskyrus šiame reglamente nurodytus 
atvejus; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/586 

Pakeitimas  586 

Alain Cadec, Werner Kuhn 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 

Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 

COM(2011) 0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

15 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Bendras EJRŽF finansinis įnašas į 
32b straipsnyje ir 39 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodytas priemones neviršija 
10 proc. Sąjungos finansin÷s paramos, 
skiriamos kiekvienai valstybei narei. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/587 

Pakeitimas  587 

Alain Cadec 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 

Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 

COM(2011) 0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

32 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

32a straipsnis 

Investicijos laivyno atnaujinimui 

1. EJRŽF gali remti investicijas senesnių 
nei 35 metų mažos apimties priekrant÷s 
žvejybos laivų atnaujinimui šiomis 
sąlygomis: 

i) žvejybos laivas priklauso laivyno 
segmentui, iš kurio Reglamento (ES) 
Nr. …/…. [d÷l bendros žuvininkyst÷s 
politikos] 34 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
paj÷gumų ataskaitos matyti, kad n÷ra 
žvejybos galimybių ir laivyno paj÷gumo 
pusiausvyros; 

ii) investicijomis bent 40 proc. būtų 
sumažinamas laivo paj÷gumas, žvejybos 
pastangos ir energijos suvartojimas; 

iii) investicijomis žymiai pagerinamas 
laivo žvejybos įrankių selektyvumas; 

iv) investicijomis laikomasi saugos laive 
reikalavimų; 

v) pra÷jusius penkerius metus laivas 
vykd÷ žvejybos veiklą. 

 

2. 1 dalyje nurodyta parama teikiama tik 
laivų savininkams ir tik mainais už 
senesnių nei 35 metų laivų pašalinimą iš 
apyvartos. 
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3. 1 dalyje nurodytos paramos suma yra 
ne didesn÷ kaip 15 proc. visos investicijos 
sumos ir 80 000 EUR. 

4. Valstyb÷ms nar÷ms, kurios nesilaiko 
savo prievolių d÷l informacijos ir 
viešinimo pagal 120 straipsnį arba 
kurioms Komisija nusprend÷ netaikyti 
finansinių pataisų pagal 106 straipsnį, 
neskiriama parama investicijoms šiuo 
tikslu. 

5. Komisijai pagal 127 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
išsamios šiame straipsnyje nustatytų 
kriterijų taikymo taisykl÷s. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/588 

Pakeitimas  588 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 

Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 

COM(2011) 0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

32 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

32b straipsnis 

Galutinis žvejybos veiklos nutraukimas 

1. EJRŽF gali prisid÷ti prie priemonių, 
skirtų žvejybos veiklai galutinai nutraukti 
pašalinant žvejybos laivus iš apyvartos, 
finansavimo, jeigu: 

a) numatytos laivų pašalinimo iš 
apyvartos priemon÷s įtrauktos į 20 
straipsnyje nurodytą veiksmų programą ir 

b) laivas priklauso segmentui, kurio 
paj÷gumų perteklius, atsižvelgiant į tam 
sektoriui skirtas žvejybos galimybes, yra 
patvirtintas, kaip nustatyta Reglamento 
xxxx/xxxx (Reglamento d÷l bendros 
žuvininkyst÷s politikos) 35 straipsnyje. 

2. 1 dalyje nurodyta parama teikiama iki 
2020 m. gruodžio 31 d. 

3. Šiame straipsnyje nurodyta parama 
faktiškai teikiama, jeigu iš Bendrijos 
laivyno registro galutinai pašalinami 
paj÷gumai, prilygstantys pašalinto iš 
apyvartos laivo paj÷gumams, taip pat 
panaikinami atitinkami žvejybos leidimai 
ir licencijos. Paramos gav÷jas naujo 
žvejybos laivo negali registruoti bent 
penkerius metus nuo paramos gavimo. 

 

Sumažinus paj÷gumus (pašalinus juos iš 
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registro), atitinkamai sumažinama laivyno 
segmento, kuriam priklaus÷ laivas, kurio 
veiklą prašoma galutinai nutraukti, 
paj÷gumų viršutin÷ riba. 

4. Siekdamas sušvelninti poveikį, kurį 
patiria laivuose dirbę asmenys, praradę 
darbą galutinai nutraukus laivo, kuriame 
jie dirbo, veiklą, EJRŽF gali teikti 
socialines ir ekonomines kompensacijas, 
skirtas: 

a) ankstyvam pasitraukimui iš žvejybos 
sektoriaus, įskaitant ankstyvo iš÷jimo į 
pensiją priemones; 

b) vienkartin÷ms kompensacijoms, 
teikiamoms įgulos nariams, kurie bent 
dvylika m÷nesių laive dirbo žvejais. Ši 
kompensacija grąžinama pro rata 

temporis, kai jos gav÷jai v÷l imasi darbo 
pagal profesiją nepra÷jus vieniems 
metams nuo to laiko, kai gavo 
kompensaciją. 

Or. en 

 

 


