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17.10.2013 A7-0282/618 

Predlog spremembe  618 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

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 27 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Skupni finančni prispevek iz ESPR za 
ukrepe v zvezi s programi za trajnostno 
zaposlitev mladih v malem ribolovu iz 
člena 32(-1) (novo), začasnim 
prenehanjem iz člena 33a, nadomestitvijo 
ali posodobitvijo glavnih ali pomožnih 
motorjev iz člena 39 in trajno ukinitvijo 
ne presega 20 % finančne pomoči Unije, 
dodeljene za posamezno državo članico. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/619 

Predlog spremembe  619 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 – odstavek -1 c (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1c. Za pospešitev ustvarjanja delovnih 
mest za mlade v sektorju ribolova v malem 
obsegu lahko ESPR podpre: 

 (a) programe vajeništva na krovu 
majhnega priobalnega ladjevja; 

 (b) izobraževanje o trajnostnem ribolovu, 
kot so trajnostne metode ribolova, 
selektivnosti, morski biologiji in 
ohranjanju morskih bioloških virov. 

Or. en 



 

AM\1007252SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/620 

Predlog spremembe  620 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 – odstavek -1 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1b. Mlajši od 30 let, ki so registrirani kot 
brezposelni in jih kot take priznava 
ustrezni upravni organ države članice, so 
upravičeni do podpore v skladu z 
odstavkom 1. Vajenca na krovu spremlja 
poklicni ribič, star najmanj 50 let. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/621 

Predlog spremembe  621 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 – odstavek -1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1a. Podpora iz odstavka 1 se vsakemu 
upravičencu odobri za obdobje največ dve 
leti med programskim obdobjem ter v 
znesku največ 40 000 EUR. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/622 

Predlog spremembe  622 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 – odstavek -1 (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Dve tretjini programa vajeništva se 
opravita na krovu, eno tretjino pa 
predstavljajo teoretski tečaji. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/623 

Predlog spremembe  623 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

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 33 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 33a 

 Vzajemni skladi za namene zavarovanja 

 1. ESPR lahko prispeva v vzajemne 
sklade, ki jih priznava država članica v 
skladu z lastnim nacionalnim pravom, kar 
vključenim ribičem omogoča, da se 
zavarujejo pred izgubami zaradi: 

 (a) naravnih nesreč; 

 (b) okoljskih ali zdravstvenih nesreč; 

 (c) stroškov reševanja ribiških plovil, ki so 
se ponesrečila med opravljanjem svojih 
dejavnosti ali so se potopila, pri čemer so 
nastale smrtne žrtve na morju; 

 (d) posebnih socialnih ali ekonomskih 
ukrepov držav članic za ribiče na plovilih, 
ki so se potopila v nesreči na morju. 

 2. Zadevna država članica uradno prizna 
dogodek kot naravno nesrečo ali okoljsko 
ali zdravstveno nesrečo, ali, če je to 
potrebno, v skladu z njenimi notranjimi 
predpisi o vzajemnem skladu. Države 
članice lahko po potrebi vnaprej določijo 
merila, na podlagi katerih se sme podeliti 
takšno uradno priznanje. 

Or. en 
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