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Ændringsforslag 9
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Som led i moderniseringen og 
omstruktureringen af flåderne bør der 
forudses sociale foranstaltninger til støtte 
for arbejdstagere, der ønsker at forlade 
sektoren for transport ad indre vandveje 
eller omstille sig til en anden 
erhvervssektor, samt foranstaltninger til at
fremme sammenslutning af virksomheder, 
forbedre operatørernes kvalifikationer og 
fremme fartøjernes tilpasning til de 
tekniske fremskridt.

(2) Som led i moderniseringen og 
omstruktureringen af flåderne bør der 
forudses sociale foranstaltninger, herunder 
forberedende og forebyggende 
foranstaltninger, til støtte for 
arbejdstagere, der ønsker at forlade 
sektoren for transport ad indre vandveje 
eller omstille sig til en anden 
erhvervssektor, samt foranstaltninger til at 
fremme sammenslutning af virksomheder, 
forbedre operatørernes kvalifikationer og 
fremme fartøjernes tilpasning til de 
tekniske fremskridt.

Or. en

Ændringsforslag 10
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Artikel 8 i forordning (EF) nr. 
718/1999 bør derfor suppleres med 
foranstaltninger, der sigter på at etablere 
uddannelses- eller omskolingsordninger for 
andre besætningsmedlemmer end dem, der 
betragtes som "arbejdstagere", og som 
forlader sektoren, således at man tilskynder 
disse personer til at tilslutte sig 
brancheorganisationer, styrker faglige 
sammenslutninger og tilskynder til 
innovation af fartøjer og deres tilpasning til 
de tekniske fremskridt på miljøområdet; 
forordningen bør ændres i 

(8) Artikel 8 i forordning (EF) nr. 
718/1999 bør derfor suppleres med 
foranstaltninger, der sigter på at etablere 
uddannelses- eller omskolingsordninger for 
andre besætningsmedlemmer end dem, der 
betragtes som "arbejdstagere", og som 
forlader sektoren, således at man tilskynder 
disse personer til at tilslutte sig 
brancheorganisationer, styrker faglige 
sammenslutninger og tilskynder til 
innovation af fartøjer og deres tilpasning til 
de tekniske fremskridt på miljøområdet og 
inden for klimabeskyttelse; forordningen 
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overensstemmelse hermed — bør ændres i overensstemmelse hermed —

Or. en

Ændringsforslag 11
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 718/1999
Artikel 8 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at gøre det lettere for de udøvere af 
transport ad indre vandveje, der forlader 
sektoren, at opnå førtidspension eller blive 
omskolet til en anden erhvervsaktivitet

– at gøre det lettere for de udøvere af 
transport ad indre vandveje, der forlader 
sektoren, at opnå førtidspension eller 
overgå til en anden aktivitet, bl.a. ved at 
stille omfattende information til rådighed

Or. en

Ændringsforslag 12
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 718/1999
Artikel 8 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at tilrettelægge erhvervsuddannelses-
eller omskolingsordninger for 
besætningsmedlemmer, der forlader 
sektoren

– at tilrettelægge erhvervsuddannelses-
eller omskolingsordninger for 
besætningsmedlemmer, der forlader 
sektoren, og stille passende information 
om disse ordninger til rådighed

Or. en

Ændringsforslag 13
Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 718/1999
Artikel 8 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at forbedre kvalifikationerne inden for 
sejlads ad indre vandveje for at sikre 
erhvervets udvikling og fremtid

– at forbedre kvalifikationerne hos 
aktørerne, navnlig arbejdstagerne og 
operatørerne, inden for sejlads ad indre 
vandveje for at sikre erhvervets udvikling 
og fremtid

Or. en

Ændringsforslag 14
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 718/1999
Artikel 8 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at tilskynde selvstændige operatører til at 
tilslutte sig brancheorganisationer og 
styrke de organisationer, der repræsenterer 
transport ad indre vandveje på EU-niveau

– at tilskynde operatører inden for 
transport ad indre vandveje til at tilslutte 
sig brancheorganisationer og styrke de 
organisationer, der repræsenterer transport 
ad indre vandveje på EU-niveau

Or. en

Ændringsforslag 15
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 718/1999
Artikel 8 – led 5



PE526.181v01-00 6/6 AM\1013990DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at tilskynde til tilpasning af fartøjer til de 
tekniske fremskridt for at forbedre 
arbejdsforholdene og sikkerheden

– at tilskynde til tilpasning af fartøjer til de 
tekniske fremskridt for at forbedre 
arbejdsforholdene og beskyttelsen af 
sundheden og fremme sikkerheden

Or. en

Ændringsforslag 16
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 718/1999
Artikel 8 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at tilskynde til innovation af fartøjer og 
tilpasse dem til de tekniske fremskridt på 
miljøområdet."

– at tilskynde til innovation af fartøjer og 
tilpasse dem til de tekniske fremskridt på 
miljøområdet og inden for 
klimabeskyttelse."

Or. en


