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KORT BEGRUNDELSE

For at mindske tonnagen og modernisere fartøjerne i den europæiske flåde, der sejler på de 
indre vandveje, er det nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, som bidrager til at 
forbedre besætningsmedlemmernes arbejdsvilkår og især til at tilskynde dem til at forlade 
sektoren. 

Ordføreren glæder sig over forslaget om at tilpasse direktivet således, at de 35 mio. EUR i 
reservefonden kan blive anvendt. For at forbedre den sociale og finansielle situation for de 
besætningsmedlemmer, som forlader sektoren, er det nødvendigt at udvide mulighederne for 
at anvende midlerne til entydigt at være rettet mod ansatte besætningsmedlemmer, der er 
lønmodtagere.

Moderniseringen af flåden af fartøjer på de indre vandveje drejer sig på den ene side om den 
tekniske modernisering, på den anden side dog også om de kvalificerede 
besætningsmedlemmer, som driver fartøjerne og har deres arbejdsplads der og er fortrolige 
med de mest moderne teknikker. Derfor foreslår ordføreren en klarere formulering med 
hensyn til den sociale og arbejdsmæssige situation, som vedrører alle beskæftigelsesforhold 
inden for skibsfarten på indre vandveje. 

For at sikre ligebehandling af alle involverede aktører er det vigtigt, at ikke kun 
arbejdsgiverne men også besætningsmedlemmerne i sektoren får mulighed for at opnå 
førtidspension.

Inden for skibsfarten ad indre vandveje vil der i den kommende tid blive foretaget en række 
fremrykkede moderniseringer af fartøjerne med hensyn til sikkerhed og miljøvenlighed. For 
ikke kun at ledsage disse foranstaltninger på det tekniske område, men især også at forberede 
besætningsmedlemmerne på kendte nye krav foreslår ordføreren, at erhvervskvalifikationerne 
også udvides med dette område.

Alle planlagte foranstaltninger skal der også formidles de dermed forbundne oplysninger om 
for at sikre, at så mange virksomheder og besætningsmedlemmer som muligt hører om 
mulighederne og kan gøre brug af dem.

Derudover skal det sikres, at det, at man fremmer medlemskab af brancheorganisationer, ikke 
kun kommer de selvstændige operatører til gode. Med udtrykket selvstændige operatører 
menes entydigt kun virksomheder, der driver op til tre fartøjer. Også små virksomheder med 
mere end tre fartøjer i drift bør få tilskud, når de bliver medlem af en brancheorganisation.

En styrkelse af arbejdsmarkedets parter ved gennemførelsen af forordningen er en vigtig 
forudsætning for, at de trufne foranstaltninger tjener deres formål. De berørte 
brancheorganisationer og fagforeninger for lønmodtagere inden for skibsfart på indre 
vandveje kender problemstillingerne og behovene bedre end andre organer.

Forbedring af arbejdsbetingelserne skal udvides til også at omfatte sundhedsbeskyttelse og 
sikkerhed på arbejdspladsen for at sætte virksomhederne i denne sektor økonomisk i stand til 
at sikre beskyttelse af sikkerhed og sundhed på højeste niveau.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Foranstaltningerne i artikel 8 i 
forordning (EF) nr. 718/1999 vedrørende 
erhvervsuddannelses- eller 
omskolingsordninger er ikke kun relevante 
for personer, der betegnes som 
arbejdstagere, men for alle 
besætningsmedlemmer, der forlader 
sektoren, herunder også selvstændige 
operatører.

(6) Foranstaltningerne i artikel 8 i 
forordning (EF) nr. 718/1999 vedrørende 
erhvervsuddannelses- eller 
omskolingsordninger er ikke kun relevante 
for personer, der betegnes som 
arbejdstagere, men for alle 
besætningsmedlemmer, der forlader 
sektoren, herunder også virksomheder, der 
driver skibsfart ad indre vandveje. 

Or. de

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Artikel 8 i forordning (EF) 
nr. 718/1999 fastsætter foranstaltninger, 
der tilskynder selvstændige operatører til at 
deltage i brancheorganisationer, men ikke 
foranstaltninger, der styrker de 
organisationer, der repræsenterer sektoren 
for transport ad indre vandveje på EU-plan, 
selv om stærkere EU-dækkende 
organisationer kan bidrage til at mindske 

(7) Artikel 8 i forordning (EF) 
nr. 718/1999 fastsætter foranstaltninger, 
der tilskynder selvstændige operatører til at 
deltage i brancheorganisationer, men ikke 
foranstaltninger, der styrker de af 
arbejdsmarkedets parter, der repræsenterer 
sektoren for transport ad indre vandveje på 
EU-plan, selv om stærkere EU-dækkende 
arbejdsmarkedsparter kan bidrage til at 



PA\1011023DA.doc 5/7 PE524.581v01-00

DA

fragmenteringen i sektoren. mindske fragmenteringen i sektoren. 

Or. de

Ændringsforslag 3

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan med forbehold af 
artikel 3, stk. 5, navnlig træffe følgende 
foranstaltninger med henblik på:

Medlemsstaterne kan sammen med 
arbejdsmarkedets parter med forbehold af 
artikel 3, stk. 5, navnlig træffe følgende 
foranstaltninger med henblik på:

Or. de

Ændringsforslag 4

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 blive 
omskolet til en anden erhvervsaktivitet, 
bl.a. ved at stille omfattende information 
til rådighed

Or. de
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Ændringsforslag 5

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 samt 
førtidspensionsordninger for 
besætningsmedlemmer, der forlader 
sektoren, og at stille information herom til 
rådighed

Or. de

Ændringsforslag 6

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 arbejdstagernes og 
arbejdsgivernes kvalifikationer inden for 
sejlads ad indre vandveje for at sikre 
erhvervets udvikling og fremtid i 
forbindelse med forventelige og 
lovpligtige moderniseringer

Or. de

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 718/1999
Artikel 8 – led 4
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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 virksomheder, der driver 
transport ad indre vandveje, til at tilslutte 
sig brancheorganisationer og at styrke de 
af arbejdsmarkedets parter, der 
repræsenterer transport ad indre vandveje 
på EU-niveau, dog således at deres 
uafhængighed i forbindelse med 
interessevaretagelsen under alle 
omstændigheder skal være sikret  

Or. de

Ændringsforslag 8

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

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, sikkerheden og
beskyttelse af sundheden på 
arbejdspladsen

Or. de


