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Amendamentul 9
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În legătură cu modernizarea și 
reorganizarea flotelor, ar trebui prevăzute 
măsuri sociale care să îi ajute pe lucrători 
să părăsească sectorul căilor navigabile 
interioare sau să se recalifice pentru locuri 
de muncă în alt sector, dacă doresc acest 
lucru, împreună cu măsuri pentru 
încurajarea înființării de grupuri de 
întreprinderi, pentru îmbunătățirea 
abilităților operatorilor și pentru 
promovarea adaptării navelor la progresul 
tehnic.

(2) În legătură cu modernizarea și 
reorganizarea flotelor, ar trebui prevăzute 
măsuri sociale, inclusiv măsuri timpurii și 
de prevenire, care să îi ajute pe lucrători să 
părăsească sectorul căilor navigabile 
interioare sau să se recalifice pentru locuri 
de muncă în alt sector, dacă doresc acest 
lucru, împreună cu măsuri pentru 
încurajarea înființării de grupuri de 
întreprinderi, pentru îmbunătățirea 
abilităților operatorilor și pentru 
promovarea adaptării navelor la progresul 
tehnic.

Or. en

Amendamentul 10
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin urmare, articolul 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 718/1999 ar trebui 
completat cu măsuri care să vizeze 
instituirea unor programe de formare sau 
reconversie profesională pentru membrii 
echipajului care părăsesc sectorul și care 
nu sunt calificați ca „lucrători”, încurajarea 
înscrierii operatorilor în asociații 
comerciale, consolidarea asociațiilor 
profesionale și încurajarea inovării pentru 
nave și a adaptării navelor la progresele 
tehnice legate de mediu și ar trebui 

(8) Prin urmare, articolul 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 718/1999 ar trebui 
completat cu măsuri care să vizeze 
instituirea unor programe de formare sau 
reconversie profesională pentru membrii 
echipajului care părăsesc sectorul și care 
nu sunt calificați ca „lucrători”, încurajarea 
înscrierii operatorilor în asociații 
comerciale, consolidarea asociațiilor 
profesionale și încurajarea inovării pentru 
nave și a adaptării navelor la progresele 
tehnice în ceea ce privește protecția 
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modificat în consecință, mediului și combaterea schimbărilor 
climatice și ar trebui modificat în 
consecință,

Or. en

Amendamentul 11
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 718/1999
Articolul 8 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

–facilitarea obținerii unei pensii anticipate 
sau a transferului spre o altă activitate 
economică pentru transportatorii pe căi 
navigabile interioare care părăsesc sectorul,

–facilitarea obținerii unei pensii anticipate 
sau a transferului spre o altă activitate 
pentru transportatorii pe căi navigabile 
interioare care părăsesc sectorul, prin 
furnizarea de informații cuprinzătoare și 
prin alte măsuri,

Or. en

Amendamentul 12
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 718/1999
Articolul 8 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– organizarea de programe de formare și 
reconversie profesională pentru membrii 
echipajelor care părăsesc sectorul,

– organizarea de programe de formare și 
reconversie profesională pentru membrii
echipajelor care părăsesc sectorul și 
furnizarea de informații corespunzătoare 
cu privire la aceste programe,

Or. en
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Amendamentul 13
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 718/1999
Articolul 8 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– îmbunătățirea abilităților în sectorul 
navigației interioare, pentru a proteja 
dezvoltarea și viitorul profesiei,

– îmbunătățirea abilităților participanților 
la sectorul navigației interioare, în special 
ale angajaților și operatorilor, pentru a 
proteja dezvoltarea și viitorul profesiei,

Or. en

Amendamentul 14
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 718/1999
Articolul 8 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– încurajarea operatorilor-proprietari
privați să se înscrie în asociații comerciale 
și consolidarea organizațiilor care 
reprezintă la nivelul Uniunii sectorul 
transporturilor pe căi navigabile interioare,

– încurajarea operatorilor de transport pe 
căile navigabile interioare să se înscrie în 
asociații comerciale și consolidarea 
organizațiilor care reprezintă la nivelul 
Uniunii sectorul transporturilor pe căi 
navigabile interioare,

Or. en

Amendamentul 15
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 718/1999
Articolul 8 – liniuța 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– încurajarea adaptării navelor la progresul 
tehnic, pentru a îmbunătăți condițiile de 
muncă și a promova siguranța,

– încurajarea adaptării navelor la progresul 
tehnic, pentru a îmbunătăți condițiile de 
muncă și protecția sănătății și a promova 
siguranța,

Or. en

Amendamentul 16
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 718/1999
Articolul 8 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– încurajarea inovării pentru nave și 
adaptarea navelor la progresul tehnic în 
ceea ce privește mediul.

– încurajarea inovării pentru nave și 
adaptarea navelor la progresul tehnic în 
ceea ce privește mediul și protecția climei.

Or. en


