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17.10.2013 A7-0282/634 

Ændringsforslag  634 

Guido Milana 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (ophævelse af Rådets forordninger (EF) nr. 1198/2006, 

(EF) nr. 861/2006 og (EF) nr. XXX/2011 om integreret havpolitik) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. For at beskytte og udvikle den akvatiske 

fauna og flora kan EHFF støtte 

indlandsfiskeres deltagelse i forvaltning, 

genopretning og overvågning af 

NATURA 2000-steder, når disse områder 

direkte berører fiskeriaktiviteter, samt 

rehabilitering af indre farvande, herunder 

vandrende arters gydepladser og 

vandringsveje, jf. dog artikel 38, stk. 1, 

litra d). 

5. For at beskytte og udvikle den akvatiske 

fauna og flora kan EHFF støtte: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/635 

Ændringsforslag  635 

Guido Milana 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (ophævelse af Rådets forordninger (EF) nr. 1198/2006, 

(EF) nr. 861/2006 og (EF) nr. XXX/2011 om integreret havpolitik) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 5 – litra a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 a) med forbehold af artikel 38, stk. 1, litra 

d), forvaltning, genopretning og 

overvågning af Natura 2000-steder, når 

disse områder direkte berører 

fiskeriaktiviteter, samt rehabilitering af 

indre farvande, herunder vandrende 

arters gydepladser og vandringsveje, i 

relevant omfang med deltagelse af 

indlandsfiskere; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/636 

Ændringsforslag  636 

Guido Milana 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (ophævelse af Rådets forordninger (EF) nr. 1198/2006, 

(EF) nr. 861/2006 og (EF) nr. XXX/2011 om integreret havpolitik) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 5 – litra b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b) opførelse, modernisering eller 

etablering af faste eller mobile anlæg, der 

skal beskytte og fremme den akvatiske 

fauna og flora, herunder den 

videnskabelige overvågning og evaluering 

heraf; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/637 

Ændringsforslag  637 

Guido Milana 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (ophævelse af Rådets forordninger (EF) nr. 1198/2006, 

(EF) nr. 861/2006 og (EF) nr. XXX/2011 om integreret havpolitik) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 48 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) forbedring af arbejdsforholdene 

under hensyntagen til ILO-

bestemmelserne 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/638 

Ændringsforslag  638 

Guido Milana 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (ophævelse af Rådets forordninger (EF) nr. 1198/2006, 

(EF) nr. 861/2006 og (EF) nr. XXX/2011 om integreret havpolitik) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 48 – stk. 1 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) fremme af erhvervsuddannelse og 

adgang til arbejdsmarkedet for unge og 

kvinder i fiskeri- og akvakultursektoren 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/639 

Ændringsforslag  639 

Julie Girling 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (ophævelse af Rådets forordninger (EF) nr. 1198/2006, 

(EF) nr. 861/2006 og (EF) nr. XXX/2011 om integreret havpolitik) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Det samlede finansielle bidrag fra 

EHFF til foranstaltningerne i artikel 33a 

og artikel 33b og til udskiftning eller 

modernisering af hoved- eller 

hjælpemotorer, jf. artikel 39, må ikke 

overstige den højeste af følgende to 

tærskler: 6 mio. EUR eller 15 % af 

Unionens finansielle støtte, som 

medlemsstaten har tildelt Unionens 

prioritet 1 og 2. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/640 

Ændringsforslag  640 

Julie Girling 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (ophævelse af Rådets forordninger (EF) nr. 1198/2006, 

(EF) nr. 861/2006 og (EF) nr. XXX/2011 om integreret havpolitik) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) udformning, udvikling og 

gennemførelse af tildelingskriterier i 

medfør af artikel 16a i [forordning om 

den fælles fiskeripolitik]   

Or. en 

 

17.10.2013 A7-0282/641 

Ændringsforslag  641 

Julie Girling 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (ophævelse af Rådets forordninger (EF) nr. 1198/2006, 

(EF) nr. 861/2006 og (EF) nr. XXX/2011 om integreret havpolitik) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Støtten må ikke bidrage til udskiftning 

eller modernisering af hoved- eller 

hjælpemotorer. Støtten må kun gives til 

ejere af fiskerfartøjer og ikke mere end én 

gang i løbet af programmeringsperioden til 

2. Støtten må kun gives til ejere af 

fiskerfartøjer til ikke-industrielt kystfiskeri 

og ikke mere end én gang i løbet af 

programmeringsperioden til det samme 

fiskerfartøj. 
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det samme fiskerfartøj. 

Or. en 

 

 

 


