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17.10.2013 A7-0282/618 

Pakeitimas  618 

Guido Milana 

S&D 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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

27 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Bendras EJRŽF finansinis įnašas į 
priemones, susijusias su 32 straipsnio -1 
dalyje (nauja) nurodytomis tvaraus 
jaunimo užimtumo mažos apimties 
priekrant÷s žvejybos srityje programomis, 
33a straipsnyje nurodytu laikinu veiklos 
nutraukimu, 39 straipsnyje nurodytu 
pagrindinių arba pagalbinių variklių 
keitimu arba modernizavimu ir nuolatiniu 
veiklos sustabdymu, neviršija 20 proc. 
Sąjungos finansin÷s paramos, skiriamos 
kiekvienai valstybei narei. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/619 

Pakeitimas  619 

Guido Milana 

S&D frakcijos vardu 

Raül Romeva i Rueda 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

32 straipsnio -1 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1c. Siekdamas palengvinti darbo vietų 
jaunimui kūrimą mažos apimties 
priekrant÷s žvejybos srityje, EJRŽF gali 
remti: 

 a) stažuočių mažos apimties priekrant÷s 
žvejybos laivuose programas; 

 b) tausiosios žvejybos, pvz., tausių 
žvejybos būdų, atrankos, jūrų biologijos, 
biologinių jūrų išteklių apsaugos, 
mokymą; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/620 

Pakeitimas  620 

Guido Milana 

S&D frakcijos vardu 

Raül Romeva i Rueda 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

32 straipsnio -1 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1b. Jaunesni nei 30 metų ir valstyb÷s 
nar÷s atitinkamos valdymo institucijos 
kaip bedarbiai užregistruoti ir tokiais 
pripažinti asmenys gali gauti paramą 
pagal 1 dalį. Stažuotoją laive lydi ne 
jaunesnis kaip 50 metų profesionalus 
žvejys; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/621 

Pakeitimas  621 

Guido Milana 

S&D frakcijos vardu 

Raül Romeva i Rueda 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

32 straipsnio -1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1a. Parama pagal 1 dalį kiekvienam 
paramos gav÷jui suteikiama ilgiausiam 
dvejų metų laikotarpiui per 
programavimo laikotarpį ir sudaro 
daugiausia 40 000 EUR; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/622 

Pakeitimas  622 

Guido Milana 

S&D frakcijos vardu 

Raül Romeva i Rueda 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

32 straipsnio -1 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Du trečdalius stažuot÷s programos 
sudaro mokymas laive ir vieną trečdalį – 
teorijos kursai. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/623 

Pakeitimas  623 

Guido Milana 

S&D 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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

33 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 33a straipsnis 

 Draudimui skirti savitarpio pagalbos 
fondai 

 1. EJRŽF gali prisid÷ti prie valstyb÷s 
nar÷s pripažinto savitarpio pagalbos 
fondo laikydamasis savo nacionalin÷s 
teis÷s, pagal kurią fondui priklausantiems 
žvejams suteikiama galimyb÷ apsidrausti 
nuo nuostolių, atsiradusių d÷l: 

 a) gaivalinių nelaimių; 

 b) ekologinių arba sveikatos incidentų; 

 c) žvejybos laivų, kurie, vykdydami veiklą, 
patyr÷ avariją ar nuskendo jūroje ir d÷l to 
radosi aukų, gelb÷jimo sąnaudų; 

 d) konkrečių socialinių ir ekonominių 
priemonių, kurias valstyb÷s nar÷s pasiūl÷ 
žvejams, dirbusiems laivuose, kurie 
nuskendo d÷l avarijų jūroje. 

 2. Atitinkama valstyb÷ nar÷ oficialiai 
pripažįsta įvykius gaivalin÷mis 
nelaim÷mis arba ekologiniais ar sveikatos 
incidentais arba, jei reikalaujama, jie 
pripažįstami pagal savitarpio pagalbos 
fondo vidaus taisykles. Tam tikrais 
atvejais valstyb÷s nar÷s gali iš anksto 
apibr÷žti kriterijus, pagal kuriuos toks 
oficialius pripažinimas laikomas suteiktu. 
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