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Strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 

KOM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 7 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

sjöfartssektorn, precis som övriga 

näringslivssektorer, i princip ska omfattas 

av reglerna för statligt stöd. Parlamentet 

framhåller dock att statligt stöd kan tillåtas 

undantagsvis i särskilda fall, under 

förutsättning att detta görs tillfälligt, på 

ett öppet och spårbart sätt. 

7. Europaparlamentet anser att 

sjöfartssektorn, precis som alla andra 

transportsektorer, i princip inte bör 

erhålla något statligt stöd. Parlamentet 

framhåller dock att statligt stöd kan tillåtas 

undantagsvis i särskilda fall, under 

förutsättning att detta görs tillfälligt, på 

ett tydligt och öppet sätt. 

Or. en 
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Förslag till resolution 
Punkt 16 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet betonar att sjöfolk 

från tredjeländer måste uppfylla 

tillfredsställande kvalifikationskrav i 

enlighet med STCW-konventionen, och 

uppmanar rederier och nationella 

tillsynsorgan att säkra och kontrollera 

detta, vid behov med hjälp från Europeiska 

sjösäkerhetsbyrån. Parlamentet upprepar 

sitt krav på att medlemsstaterna snarast 

ratificerar ILO:s sjöarbetskonvention från 

2006 och att kommissionens förslag, som 

bygger på industrins avtal, om 

genomförande i EU:s lagstiftning av 

konventionens centrala bestämmelser 

antas inom kort. 

16. Europaparlamentet betonar att sjöfolk 

från tredjeländer måste uppfylla 

tillfredsställande kvalifikationskrav i 

enlighet med STCW-konventionen, och 

uppmanar rederier och nationella 

tillsynsorgan att säkra och kontrollera 

detta, vid behov med hjälp från Europeiska 

sjösäkerhetsbyrån. Parlamentet upprepar 

sitt krav på att medlemsstaterna snarast 

ratificerar ILO:s sjöarbetskonvention från 

2006. 

Or. en 
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Förslag till resolution 
Punkt 17 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att främja anställning av 

sjöfolk från EU i sina egna flottor och att 

skapa tillräckliga möjligheter för att 

förhindra att sjöfolk migrerar till länder 

utanför unionen. 

utgår 

Or. en 

 

 


