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KORTFATTAD MOTIVERING

För att minska lastkapaciteten och modernisera fartygsflottan i den europeiska 
inlandssjöfarten behövs det ytterligare åtgärder för att förbättra besättningens 
arbetsförhållanden och i synnerhet göra det lättare att lämna yrket. 

Föredraganden välkomnar förslaget att anpassa direktivet för att kunna utnyttja de 
35 miljoner euro som finns i reservfonden. För att förbättra den sociala och ekonomiska 
situationen för de besättningsmedlemmar som lämnar yrket måste möjligheterna att få stöd 
definitivt utvidgas till att omfatta avlönade besättningsmedlemmar.

Till moderniseringen av fartygsflottan för inlandssjöfarten räknas dels att modernisera 
tekniken, dels att se till att de besättningar som driver fartygen och har sin arbetsplats ombord 
är välutbildade och kan hantera den senaste tekniken. Föredraganden föreslår därför att man 
tydligare betonar den sociala och yrkesmässiga situationen för alla anställningsförhållanden 
inom inlandssjöfarten. 

För att säkerställa lika behandling av alla inblandande aktörer är det viktigt att inte bara stödja 
förtidspension för fartygsägare utan även skapa samma möjligheter för 
besättningsmedlemmar.

Inom inlandssjöfarten kommer man under den närmaste tiden att genomföra en rad 
obligatoriska moderniseringar av fartygen för att öka säkerheten och göra dem mer 
miljövänliga. För att inte bara stödja det tekniska genomförandet av dessa åtgärder utan 
framför allt för att hjälpa besättningsmedlemmarna att förbereda sig på de nya kraven föreslår 
föredraganden att även inkludera detta område i yrkesbehörigheten.

För alla planerade åtgärder måste man även sprida den information som hör samman med 
detta för att kunna vara säker på att så många företag och besättningsmedlemmar som möjligt 
får kännedom om, och kan utnyttja, möjligheterna.

Dessutom bör man se till att stöd för att gå med i handelsföreningar för inlandssjöfarten inte 
enbart är till för fartygsägare som själva bedriver transport. Begreppet fartygsägare som själva 
bedriver transport betecknar entydigt företag som driver upp till tre fartyg. Även småföretag 
med mer än tre fartyg bör stödjas vid en anslutning.

Att stärka arbetsgivarnas och arbetstagarnas roll vid genomförandet av förordningen är en 
viktig förutsättning för att de medel som sätts in ska kunna tjäna målen. De berörda 
sjöfartsföreningarna och fackföreningarna för arbetstagare inom inlandssjöfarten känner bättre 
till problemen och behoven.

Förbättrade arbetsvillkor bör utvidgas till att omfatta hälsovård och säkerhet på arbetsplatsen 
och för att ge inlandssjöfartsföretagen ekonomiska möjligheter att skapa höga arbets- och 
skyddsnivåer.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för transport och turism att 
som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De åtgärder som avses i artikel 8 i 
förordning (EG) nr 718/1999 rörande 
yrkesutbildning eller omskolning är 
relevanta för alla besättningsmedlemmar 
som lämnar sektorn, inklusive fartygsägare 
som själva bedriver transport, och inte 
bara dem som betraktas som arbetstagare.

(6) De åtgärder som avses i artikel 8 i 
förordning (EG) nr 718/1999 rörande 
yrkesutbildning eller omskolning är 
relevanta för alla besättningsmedlemmar 
som lämnar sektorn, inklusive företag 
inom inlandssjöfarten, och inte bara dem 
som betraktas som arbetstagare. 

Or. de

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I artikel 8 i förordning (EG) nr 
718/1999 föreskrivs åtgärder som 
uppmuntrar fartygsägare som själva 
bedriver transport att gå samman i 
handelsföreningar, men inte åtgärder som 
stärker de organisationer som företräder 
inlandssjöfarten på unionsnivå, trots att 
starkare unionsövergripande 
organisationer kan bidra till att begränsa 
fragmenteringen inom sektorn.

(7) I artikel 8 i förordning (EG) nr 
718/1999 föreskrivs åtgärder som 
uppmuntrar fartygsägare som själva 
bedriver transport att gå samman i 
handelsföreningar, men inte åtgärder som 
stärker de av arbetsmarknadens parter
som företräder inlandssjöfarten på 
unionsnivå, trots att starkare 
unionsövergripande parter på 
arbetsmarknaden kan bidra till att 
begränsa fragmenteringen inom sektorn. 

Or. de
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Ändringsförslag 3

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3.5 får varje medlemsstat vidta 
åtgärder för att bland annat

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3.5 får varje medlemsstat, 
tillsammans med arbetsmarknadens 
parter, vidta åtgärder för att bland annat

Or. de

Ändringsförslag 4

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 i stor utsträckning 
tillhandahåller information, 

Or. de

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– organisera yrkesutbildnings- eller 
omskolningsåtgärder för 

– organisera yrkesutbildnings- eller 
omskolningsåtgärder för 
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besättningsmedlemmar som lämnar yrket, besättningsmedlemmar som lämnar yrket
vidta åtgärder som syftar till 
förtidspension samt ge information om 
detta,

Or. de

Ändringsförslag 6

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 för 
arbetstagarna och företagarna inom 
inlandssjöfarten för att säkerställa yrkets 
utveckling och framtid genom att 
genomföra planerade, och genom 
lagstiftning erfordrade, moderniseringar,

Or. de

Ändringsförslag 7

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 inlandssjöfartsföretagen att 
gå samman i handelsföreningar och stärka 
de av arbetsmarknadens parter som 
företräder inlandssjöfarten på unionsnivå, 
varvid man alltid måste säkerställa att de 
är oberoende när de verkar för 
inlandssjöfartens intressen,

Or. de
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Ändringsförslag 8

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 
arbetsvillkoren och främja säkerheten,

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

Or. de


