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17.10.2013 A7-0282/618 

Ändringsförslag  618 
Guido Milana 
för S&D-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 27 – punkt 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Det totala ekonomiska bidraget från 

EHFF till åtgärder inom program för 

hållbar sysselsättning för unga inom 

småskaligt fiske i enlighet med 

artikel 32.-1 (ny), tillfälligt upphörande i 

enlighet med artikel 33a, ersättning eller 

modernisering av huvud- eller 

hjälpmotorer i enlighet med artikel 39, 

samt definitivt upphörande får inte 

överstiga 20 % av unionens finansiella 

stöd per medlemsstat. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/619 

Ändringsförslag  619 
Guido Milana 
för S&D-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-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 32 – punkt -1c (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1c. För att underlätta skapandet av 

arbetstillfällen för unga inom det 

småskaliga fisket kan EHFF stödja 

 (a) praktikprogram ombord på fartyg 

inom det småskaliga kustfisket, 

 (b) utbildning om hållbart fiske såsom 

hållbar fisketeknik, selektivitet, 

marinbiologi och bevarande av 

marinbiologiska resurser. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/620 

Ändringsförslag  620 
Guido Milana 
för S&D-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-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 32 – punkt -1b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1b. Personer under 30 år som har 

registrerats som arbetslösa och erkänts 

som sådana av behörig förvaltning i en 

medlemsstat ska vara berättigade till stöd 

enligt punkt 1. Praktikanten ska 

handledas ombord av en yrkesfiskare som 

är minst 50 år. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/621 

Ändringsförslag  621 
Guido Milana 
för S&D-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-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 32 – punkt -1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1a. Stöd enligt punkt 1 ska ges till varje 

mottagare för en period om högst två år 

under en programperiod och till ett belopp 

om högst 40 000 euro. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/622 

Ändringsförslag  622 
Guido Milana 
för S&D-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-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 32 – punkt -1 (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. Två tredjedelar av praktikprogrammet 

ska bestå av utbildning ombord och 

en tredjedel ska bestå av teori. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/623 

Ändringsförslag  623 
Guido Milana 
för S&D-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 33a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 33a 

 Gemensamma fonder för 

försäkringsändamål 

 1. EHFF får bidra till gemensamma 

fonder som erkänns av medlemsstaten 

enligt dess nationella lagstiftning som gör 

det möjligt för anslutna yrkesfiskare att 

försäkra sig mot förluster i samband med 

 (a) naturkatastrofer, 

 (b) miljö- eller hälsotillbud, 

 (c) räddningskostnader för fiskefartyg 

som har råkat ut för olyckor vid fiske eller 

som har sjunkit och krävt dödsoffer till 

sjöss, 

 (d) särskilda sociala och ekonomiska 

åtgärder som medlemsstaterna föreslår 

för fiskare ombord på fartyg som har 

sjunkit efter olyckor till sjöss. 

 2. Händelserna ska formellt erkännas 

som naturkatastrofer eller miljö- eller 

hälsotillbud av den berörda 

medlemsstaten eller av den ömsesidiga 

fonden om dess interna regler kräver 

detta. Medlemsstaterna får vid behov på 

förhand fastställa kriterier som ska ligga 

till grund för ett sådant officiellt 

erkännande. 
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Or. en 

 

 


