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17.10.2013 A7-0282/634 

Ändringsförslag  634 
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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 42 – punkt 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. För att skydda och utveckla den 

akvatiska faunan och floran får EHFF 

bevilja stöd för inlandsyrkesfiskarnas 

deltagande i förvaltning, återställande och 

övervakning av de Natura 2000-områden 

som direkt berörs av fiskeverksamheten 

samt i rehabilitering av inlandsvatten, 

inbegripet lekområden och 

vandringsvägar för vandrande arter, utan 

att detta påverkar tillämpningen av artikel 

38.1 d. 

5. För att skydda och utveckla den 

akvatiska faunan och floran får EHFF 

bevilja stöd: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/635 

Ändringsförslag  635 
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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 42 – punkt 5 – led a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (a) Förvaltning, återställande och 

övervakning av de Natura 2000-områden 

som direkt berörs av fiskeverksamheten 

samt i rehabilitering av inlandsvatten, 

inbegripet lekområden och 

vandringsvägar för vandrande arter, utan 

att detta påverkar tillämpningen av 

artikel 38.1 d och i tillämpliga fall med 

inlandsyrkesfiskarnas deltagande. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/636 

Ändringsförslag  636 
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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 42 – punkt 5 – led b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (b) Nybyggnation, modernisering eller 

utplacering av fasta eller flyttbara 

anläggningar för att skydda och utveckla 

den akvatiska faunan och floran, 

inklusive den vetenskapliga 

övervakningen och utvärderingen av dem. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/637 

Ändringsförslag  637 
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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 48 – punkt 1 – led ba (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Förbättring av arbetsförhållandena i 

enlighet med Internationella 

arbetsorganisationens regler 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/638 

Ändringsförslag  638 
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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 48 – punkt 1 – led bb (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (bb) Främjande av yrkesutbildning och 

tillgången till arbete för unga människor 

och kvinnor i fiskeri- och 

vattenbrukssektorn. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/639 

Ändringsförslag  639 
Julie Girling 
för ECR-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 27 – punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. EHFF:s totala finansiella bidrag till 

de åtgärder som avses i artiklarna 33a och 

33b samt till ersättning eller 

modernisering av huvud- eller 

hjälpmotorer enligt artikel 39 får inte 

överstiga den högsta av följande två 

trösklar: 6 miljoner EUR eller 15 % av det 

finansiella unionsstöd som medlemsstaten 

avsätter för unionsprioriteringarna 1 och 

2. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/640 

Ändringsförslag  640 
Julie Girling 
för ECR-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 35 – punkt 1 – led ba (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Utformning, utveckling och 

genomförande av tilldelningskriterier 

enligt artikel 16a (ny) i [förordningen om 

den gemensamma fiskeripolitiken]. 

Or. en 



 

AM\1007169SV.doc  PE519.328v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

17.10.2013 A7-0282/641 

Ändringsförslag  641 
Julie Girling 
för ECR-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 39 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Stödet får inte användas för att ersätta 

eller modernisera huvud- eller 

hjälpmotorer. Stöd får endast beviljas 

ägare av fiskefartyg och bara en gång 

under en och samma programperiod för ett 

fiskefartyg. 

2. Stöd får endast beviljas ägare av 

småskaliga och kustnära fiskefartyg och 

bara en gång under en och samma 

programperiod för ett fiskefartyg. 

Or. en 

 

 

 


