
 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

17.10.2013 A7-0282/584 

Ändringsförslag  584 
Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 

(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 

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

Förslag till förordning 
Artikel 13 – punkt 1 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Byggnation av nya fiskefartyg, 

åtgärder för att ta fiskefartyg ur bruk och 

import av fiskefartyg. 

(b) Import av fiskefartyg. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/585 

Ändringsförslag  585 
Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 

(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 

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

Förslag till förordning 
Artikel 13 – punkt 1 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Tillfälligt upphörande med 

fiskeverksamhet. 

(c) Tillfälligt upphörande med 

fiskeverksamhet, byggnad av nya 

fiskefartyg och skrotning av fiskefartyg, 

utom i de fall som föreskrivs i denna 

förordning. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/586 

Ändringsförslag  586 
Alain Cadec, Werner Kuhn 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 

(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 

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

Förslag till förordning 
Artikel 15 – punkt 6a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Det totala finansiella bidraget från 

EHFF för de åtgärder som anges i 

artikel 32b och artikel 39.1 a ska inte 

överstiga 10 % av unionens totala 

finansiella stöd per medlemsstat. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/587 

Ändringsförslag  587 
Alain Cadec 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 

(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 

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

Förslag till förordning 
Artikel 32a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 32a 

 Investeringar för förnyelse av flottan 

 1. EHFF får bevilja stöd till investeringar 

för förnyelse av fiskefartyg för småskaligt 

fiske och kustfiske som är äldre än 35 år, 

förutsatt att 

 (i) fiskefartyget tillhör ett flottsegment för 

vilket den kapacitetsrapport som avses i 

artikel 34.1 i förordning (EU) nr .../… 

[om den gemensamma fiskeripolitiken] 

visar att det råder en obalans mellan 

fiskemöjligheterna och fiskeflottans 

kapacitet, 

 (ii) investeringen skulle minska fartygets 

kapacitet, fiskeansträngning och 

energiförbrukning med minst 40 procent, 

 (iii) investeringen i betydande 

utsträckning förbättrar selektiviteten hos 

fartygets fiskeredskap, 

 (iv) investeringen respekterar 

säkerhetskraven ombord, 

 (v) fartyget har använts för 

fiskeverksamhet under de föregående 

fem åren. 

 2. Det stöd som avses i punkt 1 ska endast 

beviljas till fartygets ägare och endast som 

kompensation för skrotning av det fartyg 
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som är äldre än 35 år. 

 3. Stödbeloppet enligt punkt 1 får inte 

överstiga 15 procent av den totala 

investeringen och 80 000 euro. 

 4. Medlemsstater som inte följer upp sina 

åtaganden rörande information och 

offentlighetsåtgärder i enlighet med 

artikel 120 eller för vilka kommissionen 

har beslutat att inte göra finansiella 

korrigeringar i enlighet med artikel 106 

ska uteslutas från investeringsstöd i detta 

syfte. 

 5. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 127 

för att fastställa tillämpningsföreskrifter 

för de kriterier som föreskrivs i denna 

artikel. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/588 

Ändringsförslag  588 
Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 

(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 

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

Förslag till förordning 
Artikel 32a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 32a 

 Definitivt upphörande av fiskeverksamhet 

 1. EHFF får bidra till finansieringen av 

åtgärder för ett definitivt upphörande av 

fiskeverksamhet genom att skrota 

fiskefartyg förutsatt att 

 (a) de planerade skrotningsåtgärderna 

ingår i det operativa program som avses i 

artikel 20, och 

 (b) fartyget tillhör ett segment som har 

visat sig ha för hög kapacitet i förhållande 

till fiskemöjligheterna för detta segment, i 

enlighet med artikel 35 i förordning 

xxxx/xxx (förordningen om den 

gemensamma fiskeripolitiken). 

 2. Stödet enligt punkt 1 ska tillämpas till 

och med den 31 december 2020. 

 3. Stödet som avses i denna artikel ska 

betalas ut förutsatt att kapacitet 

motsvarande det skrotade fartygets 

kapacitet tas bort permanent från registret 

över unionens fiskeflotta och att 

tillhörande fiskelicenser och fisketillstånd 

dras in. Stödmottagaren får inte registrera 

ett nytt fiskefartyg inom en period av 

fem år efter det att stödet har mottagits. 

 Kapacitetsminskningen ska leda till en 
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motsvarande sänkning av kapacitetstaket 

för det flottsegment som fartyget i 

ansökan om definitivt upphörande tillhör. 

 4. I syfte att lindra effekterna för dem som 

förlorar sitt arbete på grund av att 

verksamheten på det fiskefartyg där de 

arbetar definitivt upphör, får EHFF 

bevilja socioekonomisk ersättning för 

 (a) förtida utträde ur fiskerisektorn, 

inbegripet förtidspensionering, 

 (b) engångsersättning till besättningsmän 

som har arbetat som fiskare ombord på ett 

fiskefartyg i minst tolv månader. Denna 

ersättning ska betalas tillbaka med 

tillämpning av principen om 

tidsproportionalitet om stödmottagaren 

återvänder till sitt arbete inom ett år efter 

det att stödet togs emot. 

Or. en 

 

 


