
 

AM\812775RO.doc  PE439.743v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

13.4.2010 A7-0114/2 

Amendamentul 2 

Peter van Dalen 

în numele Grupului CRE 
 

Raport A7-0114/2010 

Peter van Dalen 
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Propunere de rezoluŃie 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

7. consideră că, precum orice alt sector 
economic, sectorul maritim ar trebui, în 
principiu, să respecte legislaŃia cu privire 
la acordarea ajutoarelor de stat, deşi 
aceasta ar trebui permisă în mod 

excepŃional pentru anumite cazuri, cu 
condiŃia ca ajutoarele respective să fie 
acordate temporar şi de o manieră 

transparentă şi clară; 

7. consideră că, precum orice alt sector din 
domeniul transporturilor, sectorul maritim 
nu ar trebui, în principiu, să beneficieze de 

niciun ajutor de stat, deşi acesta ar trebui 
permis în mod excepŃional în anumite 

cazuri, cu condiŃia să fie acordat temporar 
şi de o manieră transparentă şi clară; 

Or. en 
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Punctul 16 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

16. subliniază că personalul navigant din 
Ńări terŃe trebuie să respecte cerinŃele de 

pregătire profesională suficientă, în 
conformitate cu ConvenŃia STCW, şi 

solicită proprietarilor de nave şi 
inspectoratelor naŃionale să garanteze şi să 
vegheze la respectarea acestor dispoziŃii, 

asistaŃi, după caz, de AgenŃia Europeană 
pentru SiguranŃa Maritimă (EMSA); 
solicită din nou statelor membre să ratifice, 
fără întârziere, ConvenŃia OIM privind 
munca maritimă din 2006 şi să adopte 
rapid propunerea Comisiei bazată pe 
acordul industrial, în vederea integrării 
elementelor-cheie ale convenŃiei 
respective în dreptul Uniunii Europene; 

16. subliniază că personalul navigant din 
Ńări terŃe trebuie să respecte cerinŃele de 

pregătire profesională suficientă, în 
conformitate cu ConvenŃia STCW, şi 

solicită proprietarilor de nave şi 
inspectoratelor naŃionale să garanteze şi să 
vegheze la respectarea acestor dispoziŃii, 

asistaŃi, după caz, de AgenŃia Europeană 
pentru SiguranŃa Maritimă (EMSA); 
solicită din nou statelor membre să ratifice, 
fără întârziere, ConvenŃia OIM privind 
munca maritimă din 2006; 

Or. en 
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Raport A7-0114/2010 

Peter van Dalen 
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Propunere de rezoluŃie 

Punctul 17 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

17. invită statele membre să sprijine 
folosirea personalului navigant din UE în 
flotele acesteia şi să creeze suficient de 
multe facilităŃi pentru a evita migrarea 
acestora în afara Uniunii; 

eliminat 

Or. en 

 
 


