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Ændringsforslag  618 

Guido Milana 

for S&D-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 27 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. det samlede økonomiske bidrag fra 

EHFF til foranstaltninger under 

programmet for varig beskæftigelse for 

unge i småfiskeri, jf. artikel 32, stk. -1 

(nyt), midlertidigt ophør, jf. artikel 33a, 

udskiftning eller modernisering af hoved- 

eller hjælpemotorer, jf. artikel 39, og 

permanent ophør må ikke overstige 20 % 

af den økonomiske støtte, Unionen har 

tildelt per medlemsstat. 

Or. en 
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Guido Milana 

for S&D-Gruppen 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-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 – stk. -1 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1c. For at fremme jobskabelse for unge i 

småfiskerisektoren, kan EHFF støtte: 

 a) praktikprogrammer om bord på mindre 

kystfartøjer 

 b) uddannelse i bæredygtigt fiskeri, f.eks. 

bæredygtige fiskeriteknikker, selektivitet, 

marinebiologi og bevarelse af havenes 

biologiske ressourcer; 

Or. en 
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Guido Milana 

for S&D-Gruppen 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-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 – stk. -1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1b. Personer under 30 år, der er 

registreret som arbejdsløse og anerkendt 

som sådan af de relevante myndigheder i 

en medlemsstat, er berettiget til støtte i 

henhold til stk. 1. Praktikanten skal 

ledsages om bord af en professionel 

fisker, der er mindst 50 år. 

Or. en 
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Guido Milana 

for S&D-Gruppen 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-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 – stk. -1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1 a. Støtte i henhold til stk. 1 tildeles hver 

støttemodtager i en periode på maksimalt 

to år i løbet af programmeringsperioden 

og på et maksimumbeløb på 40 000 EUR; 

Or. en 
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Guido Milana 

for S&D-Gruppen 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-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 – stk. -1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. To tredjedele af praktikprogrammet 

skal dække træning om bord, og en 

tredjedel skal dække teorikurser. 

Or. en 
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Guido Milana 

for S&D-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 33 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 33a 

 Gensidige forsikringsfonde 

 1. EHFF kan bidrage til gensidige fonde, 

der er anerkendt af medlemsstaterne i 

henhold til deres nationale lovgivninger, 

som gør det muligt for de tilknyttede 

fiskere at forsikre sig mod tab som følge 

af: 

 a) naturkatastrofer 

 b) miljø- eller sundhedsrelaterede 

hændelser 

 c) redningsomkostningerne for 

fiskerifartøjer, der er forulykket eller 

sunket i forbindelse med udførelsen af 

deres aktiviteter, hvilket har ført til tab af 

menneskeliv til søs 

 d) konkrete sociale og økonomiske 

foranstaltninger foreslået af 

medlemsstaterne for fiskere om bord på 

fartøjer, der er sunket som følge af 

ulykker til søs. 

 2. Hændelserne skal anerkendes formelt 

af den pågældende medlemsstat som 

naturkatastrofer eller miljø- eller 

sundhedsrelaterede hændelser eller i de 

interne regler i den gensidige 
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forsikringsfond, såfremt disse regler 

kræver det. Medlemsstaterne kan, hvor 

det er hensigtsmæssigt, på forhånd 

fastsætte kriterier for, hvordan en sådan 

formel anerkendelse anses for givet. 

Or. en 

 

 

 


