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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai belső piacon a hajók rakterének csökkentése és a hajóflották korszerűsítése 
érdekében további intézkedéseket kell tenni, amelyek hozzájárulnak a hajószemélyzet 
munkakörülményeinek javításához, és különösen a belvízi hajózás elhagyásának 
elősegítéséhez.

Az előadó üdvözli az irányelvnek a tartalékalapokban lévő 35 millió euró igénybevétele 
érdekében történő kiigazítására irányuló javaslatot. A hajószemélyzet kilépő tagjainak 
szociális és pénzügyi helyzete javításának érdekében szükség van arra, hogy az igénybevétel 
lehetőségét egyértelműen kiterjesszék a hajószemélyzet bérből és fizetésből élő tagjaira.

A belvízi flotta korszerűsítése magában foglalja egyrészt a műszaki korszerűsítést, másrészt 
ide tartozik a hajókat üzemeltető és ott dolgozó szakképzett és a legmodernebb technikát jól 
ismerő személyzet. Ezért javasolta az előadó a szociális és foglalkoztatási körülmények 
tekintetében a belvízi hajózással összefüggő foglalkoztatási viszonyokra vonatkozóan 
egyértelműbb megfogalmazások használatát.

A valamennyi érintett szereplővel való egyenlő bánásmód biztosítása érdekében fontos, hogy 
a belvízi hajózási vállalkozások mellett a hajószemélyzet vonatkozásában is tegyék lehetővé 
az öregségi nyugdíj előrehozását.

A belvízi hajózás területén a közeljövőben sor fog kerülni a hajók biztonsági és 
környezetvédelmi szempontú kötelező korszerűsítésére. Annak érdekében, hogy ezekkel az 
intézkedésekkel ne csak műszaki szempontból foglalkozzanak, hanem ennek különösen a 
hajószemélyzet tagjai vonatkozásában felmerülő követelményire is felkészüljenek, az előadó 
javasolja, hogy a szakmai képzést ezen a területen is bővítsék.

Valamennyi tervezett intézkedés vonatkozásában az ezzel összefüggő információkat is 
terjeszteni kell annak biztosítása érdekében, hogy a lehető legtöbb szervezet és 
hajószemélyzeti tag tudomást szerezzen a lehetőségekről, és azokat igénybe tudja venni.

Ezenfelül gondoskodni kell arról, hogy a belvízi hajózási szövetségekhez való csatlakozást ne 
csak a tulajdonos-üzemeltetők esetében támogassák. A „tulajdonos-üzemeltető” kifejezés 
egyértelműen csak olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyek legfeljebb három hajót 
üzemeltetnek. A csatlakozást az olyan kisvállalkozások esetében is támogatni kell, akik több 
mint 3 hajót üzemeltetnek.

A szociális partnerek szerepének megerősítése a rendelet végrehajtásában fontos előfeltétele 
annak, hogy a célokat szolgáló eszközöket alkalmazzanak. A problémákat és a szükségleteket 
a belvízi hajózásban foglalkoztatottak érintett tengerészeti szövetségeinél és 
szakszervezeteinél jobban ismerik, mint máshol.

A munkakörülmények javítását ki kell terjeszteni az egészségvédelemre és a munkahelyi 
biztonságra, hogy a belvízi hajózási vállalkozásokat olyan pénzügyi helyzetbe hozzák, hogy 
képesek legyenek a legmagasabb színvonalú munka- és egészségvédelmi feltételeket 
biztosítani.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 718/1999/EK rendelet 8. cikkében 
említett, a szakképzési és átképzési 
tanfolyamokra vonatkozó intézkedések 
nem csupán a munkavállalónak minősülő 
személyek, hanem a hajószemélyzet 
összes, ágazatot elhagyó tagja, így a
tulajdonos-üzemeltetők számára is 
relevánsak.

(6) A 718/1999/EK rendelet 8. cikkében 
említett, a szakképzési és átképzési 
tanfolyamokra vonatkozó intézkedések 
nem csupán a munkavállalónak minősülő 
személyek, hanem a hajószemélyzet 
összes, ágazatot elhagyó tagja, így a belvízi 
hajózási vállalkozások számára is 
relevánsak.

Or. de

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 718/1999/EK rendelet 8. cikke 
tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek a 
tulajdonos-üzemeltetők szakmai 
egyesületekhez történő csatlakozását 
ösztönzik, olyanokat azonban nem, 
amelyek erősítik a belvízi hajózást uniós 
szinten képviselő szervezeteket, miközben 
az erősebb, uniós szinten aktív 
egyesületeknek köszönhetően csökkenhet 
az ágazat széttagoltsága.

(7) A 718/1999/EK rendelet 8. cikke 
tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek a 
tulajdonos-üzemeltetők szakmai 
egyesületekhez történő csatlakozását 
ösztönzik, olyanokat azonban nem, 
amelyek erősítik a belvízi hajózást uniós 
szinten képviselő szociális partnereket, 
miközben az erősebb, uniós szintű 
szociális partnerek köszönhetően 
csökkenhet az ágazat széttagoltsága.

Or. de
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk
718/1999/EK rendelet
8 cikk – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül 
a tagállamok intézkedéseket hozhatnak, 
különösen az alábbiak érdekében:

A 3. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül 
a tagállamok a szociális partnerekkel 
együtt intézkedéseket hozhatnak, 
különösen az alábbiak érdekében:

Or. de

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk
718/1999/EK rendelet
8 cikk – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ágazatot elhagyó belvízi fuvarozók 
részére a korengedményes nyugdíjazás, 
illetve a más gazdasági tevékenységre 
történő átképzés megkönnyítése,

– az ágazatot elhagyó belvízi fuvarozók 
részére a korengedményes nyugdíjazás, 
illetve a más gazdasági tevékenységre 
történő átképzés megkönnyítése, többek 
közt átfogó tájékoztatás nyújtása által; 

Or. de

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk
718/1999/EK rendelet
8 cikk – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a hajószemélyzet ágazatot elhagyó tagjai 
részére szakképzési és átképzési 

– a hajószemélyzet ágazatot elhagyó tagjai 
részére szakképzési és átképzési 
tanfolyamok szervezése, valamint a 
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tanfolyamok szervezése, korengedményes nyugdíj területén 
intézkedések végrehajtása, továbbá 
mindezekről a megfelelő információk 
rendelkezésre bocsátása;

Or. de

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk
718/1999/EK rendelet
8 cikk – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a belvízi hajózásban dolgozók szakmai
képzettségének javítása az ágazat 
fejlődésének és jövőjének biztosítása 
érdekében,

– a belvízi hajózásban dolgozó bérből és 
fizetésből élő alkalmazottak és a 
vállalkozások szakmai képzettségének 
javítása az ágazat fejlődésének és 
jövőjének az előrelátható és jogszabály 
által előírt korszerűsítésének biztosítása 
érdekében;

Or. de

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk
718/1999/EK rendelet
8 cikk – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tulajdonos-üzemeltetők belvízi 
hajózási szakmai egyesületekhez történő 
csatlakozásának ösztönzése, és a belvízi 
hajózást uniós szinten képviselő
szervezetek megerősítése,

– a belvízi hajózási vállalkozások belvízi 
hajózási szakmai egyesületekhez történő 
csatlakozásának ösztönzése, és a belvízi 
hajózást uniós szinten képviselő szociális 
partnerek megerősítése, mely során 
érdekképviseleti tevékenységük 
függetlenségét minden esetben biztosítani 
kell; 
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Or. de

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk
718/1999/EK rendelet
8 cikk – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a hajók műszaki korszerűsítésének 
ösztönzése a munkakörülmények javítása 
és a biztonság fokozása érdekében,

– a hajók műszaki korszerűsítésének 
ösztönzése a munkakörülmények javítása, 
az egészségvédelem és a munkahelyi
biztonság fokozása érdekében;

Or. de


