
 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

13.4.2010 A7-0114/2 

Predlog spremembe  2 

Datum predložitve 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0114/2010 

Datum predložitve 

Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 

KOM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

meni, da morajo tudi za pomorski sektor, 

tako kot za vsak drug gospodarski sektor, 

načeloma veljati predpisi o državni 

pomoči, da pa se lahko državna pomoč 

izjemoma odobri v posebnih primerih, če 

se dodeli začasno ter na jasen in pregleden 

način; 

meni, da pomorski sektor, kot vsak drugi 

prometni sektor, načeloma ne bi smel 

prejemati državne pomoči, čeprav se lahko 

državna pomoč izjemoma odobri v 

posebnih primerih, če se dodeli začasno ter 

na jasen in pregleden način; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

poudarja, da morajo pomorščaki iz tretjih 

držav izpolnjevati zahteve po ustrezni 

izobrazbi v skladu s Konvencijo STCW, in 

lastnike ladij ter nacionalne inšpektorate 

poziva, naj to zagotavljajo in izvajajo, po 

potrebi ob pomoči Evropske agencije za 

pomorsko varnost (EMSA); ponavlja svojo 

zahtevo, naj države članice čim prej 

ratificirajo Konvencijo o delovnih 

standardih v pomorstvu Mednarodne 

organizacije dela iz leta 2006 in naj se čim 

prej sprejme predlog Komisije, ki temelji 

na sporazumu za to industrijo, zato da se v 

evropsko zakonodajo vključijo ključni 

elementi te konvencije; 

poudarja, da morajo pomorščaki iz tretjih 

držav izpolnjevati zahteve po ustrezni 

izobrazbi v skladu s Konvencijo STCW, in 

lastnike ladij ter nacionalne inšpektorate 

poziva, naj to zagotavljajo in izvajajo, po 

potrebi ob pomoči Evropske agencije za 

pomorsko varnost (EMSA); ponavlja svojo 

zahtevo, naj države članice čim prej 

ratificirajo Konvencijo o delovnih 

standardih v pomorstvu Mednarodne 

organizacije dela iz leta 2006; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

poziva države članice, naj spodbujajo 

zaposlitev pomorščakov v svojih lastnih 

flotah in naj vzpostavijo ustrezne 

zmogljivosti, da bi preprečili selitve 

pomorščakov iz Evropske unije; 

črtano 

Or. en 

 

 


