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17.10.2013 A7-0282/584 

Predlog spremembe  584 
Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

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

Predlog uredbe 
Člen 13 – odstavek 1 – točka (b) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) gradnja novih ribiških plovil, umik 
ribiških plovil iz obratovanja ali njihov 
uvoz; 

(b) uvoz ribiških plovil; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/585 

Predlog spremembe  585 
Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

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

Predlog uredbe 
Člen 13 – odstavek 1 – točka (c) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) začasno prenehanje ribolovnih 

dejavnosti; 

(c) začasno prenehanje ribolovnih 

dejavnosti, gradnja novih ribiških plovil in 
njihov umik, razen v primerih, določenih 
v tej uredbi; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/586 

Predlog spremembe  586 
Alain Cadec, Werner Kuhn 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

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

Predlog uredbe 
Člen 15 – odstavek 6 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Skupni finančni prispevek iz ESPR za 
ukrepe iz člena 32b in člena 39(1)(a) ne 
presega 10 % finančne pomoči Unije, 
dodeljene na državo članico. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/587 

Predlog spremembe  587 
Alain Cadec 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

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

Predlog uredbe 
Člen 32 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 32a 

 Naložbe za obnovo ladjevja 

 1. ESPR lahko podpira naložbe za obnovo 
plovil za mali priobalni ribolov, ki so 
starejša od 35 let, pod naslednjimi pogoji: 

 (i) plovilo pripada segmentu ladjevja, za 
katerega je iz poročila o zmogljivosti iz 
člena 34(1) Uredbe (EU) št. .../... [o SRP] 
razvidno, da so ribolovne možnosti in 
zmogljivost ladjevja v ravnovesju; 

 (ii) naložba bi zmanjšala zmogljivost, 
ribolovni napor in porabo energije plovila 
vsaj za 40 %; 

 (iii) z naložbo se bi bistveno povečala 
selektivnost orodja plovila; 

 (iv) naložba upošteva varnostne predpise 
na krovu; 
 

 (v) s plovilom so se v zadnjih petih letih 
izvajale ribolovne dejavnosti. 

 2. Podpora iz odstavka 1 se dodeli le 
lastnikom plovil in le v zameno za razrez 
plovila, starejšega od 35 let. 

 3. Znesek podpore iz odstavka 1 ne 
presega 15 % celotne naložbe in ni višji od 
80.000 EUR. 
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 4. Države članice, ki ne sledijo svojim 
obveznostim glede obveščanja in 
sporočanja v skladu s členom 120 ali se je 
v zvezi z njimi Komisija odločila zoper 
finančni popravek v skladu s členom 106, 
so izključene iz podpore za naložbe za ta 
namen. 

 5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 127, s katerimi določijo podrobna 
pravila za uporabo meril iz tega člena. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/588 

Predlog spremembe  588 
Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

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

Predlog uredbe 
Člen 32 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 32b 

 Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti 

 1. ESPR lahko prispeva k financiranju 
ukrepov za trajno prenehanje ribolovnih 
dejavnosti z razrezom ribiških plovil pod 
pogojema, da: 

 (a) so načrtovani ukrepi razreza plovil 
vključeni v operativni program iz člena 20 
in 

 (b) je plovilo del segmenta, ki ima 
dokazan presežek zmogljivosti glede na 
ribolovne možnosti, dodeljene temu 
sektorju, v skladu s členom 35 Uredbe 
xxxx/xxxx (uredba o skupni ribiški 
politiki). 

 2. Podpora iz odstavka 1 ostane v veljavi 
do 31. decembra 2020. 

 3. Podpora iz tega člena se izplača pod 
pogojem, da se zmogljivost, enakovredna 
zmogljivosti razrezanega plovila, trajno 
umakne iz registra ladjevja Skupnosti, z 
njim povezana dovoljenja in pooblastila za 
ribolov pa se odvzamejo. Upravičenec do 
podpore najmanj pet let po prejemu 
podpore ne sme registrirati novega 
ribiškega plovila. 

 Z zmanjšanjem zmogljivosti zaradi umika 
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plovila se v enaki meri zniža zgornja meja 
zmogljivosti za segment ladjevja, ki mu je 
pripadalo plovilo, na katerega se nanaša 
prošnja za trajno prenehanje dejavnosti. 

 4. Z namenom blažitve posledic za delavce 
s plovil, ki so zaradi trajnega prenehanja 
dejavnosti plovila, na katerem so delali, 
izgubili delo, lahko ESPR dodeli socialno-
ekonomsko nadomestilo za: 

 (a) zgodnji umik iz ribiškega sektorja, 
vključno z ukrepi predčasne upokojitve; 

 (b) enkratno, neponovljivo nadomestilo 
članom posadke, ki so delali kot ribiči na 
krovu plovila najmanj 12 mesecev. To 
nadomestilo se izterja po načelu časovne 
razporeditve v primeru, da upravičenec 
znova začne opravljati svoje delo v manj 
kot letu dni od prejema nadomestila. 

Or. en 

 

 


