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Ändringsförslag 9
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I samband med att flottorna 
moderniseras och omstruktureras bör 
sociala åtgärder planeras till förmån för 
arbetstagare som vill lämna sektorn för 
inlandssjöfart eller omskola sig för 
sysselsättning i en annan sektor liksom 
åtgärder för att främja skapande av 
företagsgrupperingar, förbättra aktörernas 
kvalifikationer samt främja en anpassning 
av fartygen till den tekniska utvecklingen.

(2) I samband med att flottorna 
moderniseras och omstruktureras bör 
sociala åtgärder, inklusive tidiga och 
förebyggande åtgärder, planeras till 
förmån för arbetstagare som vill lämna 
sektorn för inlandssjöfart eller omskola sig 
för sysselsättning i en annan sektor liksom 
åtgärder för att främja skapande av 
företagsgrupperingar, förbättra aktörernas 
kvalifikationer samt främja en anpassning 
av fartygen till den tekniska utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 10
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Artikel 8 i förordning (EG) nr 718/1999 
bör därför kompletteras med åtgärder som 
syftar till att skapa utbildnings- eller 
omskolningsåtgärder för andra 
besättningsmedlemmar än dem som 
betraktas som ”arbetstagare” och som 
lämnar branschen, uppmuntra aktörer att gå 
samman i handelsföreningar, stärka 
branschorganisationer och främja 
innovation av fartyg och deras anpassning 
till den tekniska utvecklingen på 
miljöområdet; artikeln bör ändras i 
enlighet med detta.

(8) Artikel 8 i förordning (EG) nr 718/1999 
bör därför kompletteras med åtgärder som 
syftar till att skapa utbildnings- eller 
omskolningsåtgärder för andra 
besättningsmedlemmar än dem som 
betraktas som ”arbetstagare” och som 
lämnar branschen, uppmuntra aktörer att gå 
samman i handelsföreningar, stärka 
branschorganisationer och främja 
innovation av fartyg och deras anpassning 
till den tekniska utvecklingen på miljö- och 
klimatskyddsområdet; artikeln bör ändras i 
enlighet med detta.
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Or. en

Ändringsförslag 11
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1
Förordning (EG) nr 718/1999
Artikel 8 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– underlätta för transportörer inom 
inlandssjöfarten som lämnar branschen att 
få förtidspension eller att övergå till annan 
ekonomisk verksamhet,

– underlätta för transportörer inom 
inlandssjöfarten som lämnar branschen att 
få förtidspension eller att övergå till annan 
ekonomisk verksamhet, bland annat 
genom att man tillhandahåller 
heltäckande information,

Or. en

Ändringsförslag 12
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 1
Förordning (EG) nr 718/1999
Artikel 8 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– organisera yrkesutbildnings- eller 
omskolningsåtgärder för 
besättningsmedlemmar som lämnar yrket,

– organisera yrkesutbildnings- eller 
omskolningsåtgärder för 
besättningsmedlemmar som lämnar yrket, 
samt tillhandahålla relevant information 
om dessa program,

Or. en

Ändringsförslag 13
Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Artikel 1
Förordning (EG) nr 718/1999
Artikel 8 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– förbättra kvalifikationerna inom 
inlandssjöfarten för att säkerställa yrkets 
utveckling och framtid,

– förbättra kvalifikationerna hos aktörerna
inom inlandssjöfarten, i synnerhet bland 
arbetstagare och företagare, för att 
säkerställa yrkets utveckling och framtid,

Or. en

Ändringsförslag 14
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 1
Förordning (EG) nr 718/1999
Artikel 8 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– uppmuntra fartygsägare som själva
bedriver transport att gå samman i 
handelsföreningar och stärka de 
organisationer som företräder 
inlandssjöfarten på unionsnivå,

– uppmuntra företagare som bedriver 
transport på inre vattenvägar att gå 
samman i handelsföreningar och stärka de 
organisationer som företräder 
inlandssjöfarten på unionsnivå,

Or. en

Ändringsförslag 15
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 1
Förordning (EG) nr 718/1999
Artikel 8 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– främja en anpassning av fartygen till den 
tekniska utvecklingen för att förbättra 

– främja en anpassning av fartygen till den 
tekniska utvecklingen för att förbättra 
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arbetsvillkoren och främja säkerheten, arbetsvillkoren, värna hälsan och främja 
säkerheten på arbetsplatsen,

Or. en

Ändringsförslag 16
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1
Förordning (EG) nr 718/1999
Artikel 8 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– uppmuntra innovation av fartyg och 
deras anpassning till den tekniska 
utvecklingen på miljöområdet.”

– uppmuntra innovation av fartyg och 
deras anpassning till den tekniska 
utvecklingen på miljö- och 
klimatskyddsområdet.”

Or. en


