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LÜHISELGITUS

Hariduse ja väljaõppe parandamine on Euroopa Liidu ja tema poliitikakujundajate jaoks 
absoluutne prioriteet. Euroopa kodanikele oskuste andmine on ambitsioonikas eesmärk, mis 
suurendab paljude majandusvaldkondade jätkusuutlikkust; meretransport ei ole erand.

90 % Euroopa Liidust väljapoole toimuvast kaupade ekspordist ja 40 % ELi sisekaubandusest 
toimub meritsi. Meretransport on seega Euroopa kaubanduse arengu jaoks ülioluline telg, 
millel on tohutu majanduslik mõju ja mis omakorda loob uusi töökohti. Seepärast tuleb tagada 
meremeeste väljaõpe, spetsialiseerumine ja diplomeerimine, nii et ohud, mis võivad 
ähvardada merel inimeste turvalisust ja vara või merekeskkonda laevadel töötamise ajal, 
oleksid võimalikult väikesed. ELi õigusaktid, milles käsitletakse väljaõppe miinimumtaset
ning minimaalseid vastuvõetavaid töötingimusi ja tööohutust pardal, peavad samuti olema 
kooskõlas rahvusvaheliste standardite ja konventsioonidega, kuna merendussektor on oma 
olemuselt üleilmne.

Kehtiv ELi normatiivne raamistik on juba aidanud suurel määral meremeeste väljaõppe ja 
diplomeerimise tõhustamise kaudu kaasa ELi lipu all sõitvatel laevadel töötavate, nõuetele 
mittevastavate laevaperede kõrvaldamisele. Samal ajal on ELi-keskse mehhanismi loomisega 
tagatud liidus väljaõppe saanud ja kolmandatest riikidest värvatud meremeestele võrdsed 
võimalused kooskõlas kohustustega, mille liikmesriigid võtsid endale STCW konventsiooniga 
ühinemisel. Võttes arvesse hiljutisi seadusandlikke arengusuundumusi, tuleb aga ELi 
õigusakte kohandada, lihtsustada ja ümber sõnastada.

Meremeeste väljaõppe miinimumtaset käsitleva direktiivi 2008/106/EÜ läbivaatamise 
praegune protsess, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/45/EÜ, vastab sellele 
vajadusele ja peaks seetõttu püüdma kõrvaldada juba tuvastatud õiguslünki ning lihtsustada ja 
ühtlustada kõnealustes valdkondades kehtivat ELi õigusraamistikku.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Direktiiv 2008/106/EÜ sisaldab ka 
keskse mehhanismi kolmandate riikide 
antud meremeeste tunnistuste 
tunnustamiseks. Õigusloome kvaliteedi ja 

(5) Direktiiv 2008/106/EÜ sisaldab ka 
keskset mehhanismi kolmandate riikide 
antud meremeeste tunnistuste 
tunnustamiseks. Õigusloome kvaliteedi ja 
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tulemuslikkuse programmi (REFIT) 
raames tehtud hindamise14 kohaselt 
saavutasid liikmesriigid pärast keskse 
mehhanismi kehtestamist märkimisväärse 
kulude kokkuhoiu. Hindamine näitas ka 
seda, et mõnest tunnustatud kolmandast 
riigist on liidu laevadele tööle võetud 
üksnes piiratud arv meremehi. Seepärast 
peaks olemasolevate inim- ja 
finantsressursside tõhusamaks 
kasutamiseks võtma kolmandate riikide 
tunnustamise korra puhul aluseks sellise 
tunnustamise vajaduse analüüsi, 
sealhulgas nende kaptenite ja ohvitseride 
hinnangulise arvu, kes on sellest riigist 
pärit ja kes võetakse tõenäoliselt liidu 
laevadele tööle.

tulemuslikkuse programmi (REFIT) 
raames tehtud hindamise14 kohaselt 
saavutasid liikmesriigid pärast keskse 
mehhanismi kehtestamist märkimisväärse 
kulude kokkuhoiu. Hindamine näitas aga 
ka seda, et mõne tunnustatud kolmanda 
riigi puhul on liikmesriigid andnud 
niisuguste kolmandate riikide välja antud 
meresõidudiplomite või kutsetunnistusega 
seoses välja üksnes väga piiratud arvul 
tunnistuste tunnustamist tõendavaid 
kinnituslehti.

_______________________________ _________________________________

14 SWD(2018) 19. 14 SWD(2018) 19.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et veelgi parandada 
kolmandate riikide tunnustamise 
kesksüsteemi, tuleks kolmandaid riike, kust 
tuleb liidu laevadele vähe meremehi, uuesti 
hinnata pikemate ajavahemike järel, mida 
tuleks pikendada kümne aastani. Selliste 
kolmandate riikide süsteemi 
kordushindamise jaoks ettenähtud pikemat 
ajavahemikku tuleks siiski kombineerida 
esmatähtsate kriteeriumidega, milles 
võetakse arvesse ohutusprobleeme; seeläbi 
on võimalik tasakaalustada tõhustamise 
vajadust tulemusliku kaitsemehhanismiga 
juhul, kui asjaomastes kolmandates riikides 
pakutav meremeeste väljaõppe kvaliteet 
halveneb.

(7) Selleks et veelgi parandada 
kolmandate riikide tunnustamise 
kesksüsteemi, tuleks kolmandaid riike, kust 
tuleb liidu laevadele vähe meremehi, uuesti 
hinnata pikemate ajavahemike järel, mida 
tuleks pikendada kümne aastani. Nende 
meremeeste sobivust peaksid hindama ka 
liikmesriigid ning vajaduse korral peaksid 
nad läbima koolituse. Selliste kolmandate 
riikide süsteemi kordushindamise jaoks 
ettenähtud pikemat ajavahemikku tuleks 
siiski kombineerida esmatähtsate 
kriteeriumidega, milles võetakse arvesse 
ohutusprobleeme; seeläbi on võimalik 
tasakaalustada tõhustamise vajadust 
tulemusliku kaitsemehhanismiga juhul, kui 
asjaomastes kolmandates riikides pakutav 
meremeeste väljaõppe kvaliteet halveneb.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kolmandatest riikidest tööle võetud 
meremehi käsitlev teave on liidu tasandil 
muutunud kättesaadavaks tänu 
liikmesriikide edastatud asjakohasele 
teabele, mida hoitakse nende registrites 
väljaantud tunnistuste ja kinnituslehtede 
kohta. Seda teavet tuleks kasutada mitte 
üksnes statistilistel ja poliitika kujundamise 
eesmärkidel, vaid ka selleks, et parandada 
kolmandate riikide tunnustamise 
kesksüsteemi tõhusust. Liikmesriikide 
edastatud teabe põhjal jäetakse need 
tunnustatud kolmandad riigid, kust ei ole 
liidu laevadele tulnud meremehi vähemalt 
viie aasta jooksul, tunnustatud kolmandate 
riikide loetelust välja. Lisaks kasutatakse 
seda teavet ka tunnustatud kolmandate 
riikide kordushindamise prioriseerimiseks.

(8) Kolmandatest riikidest tööle võetud 
meremehi käsitlev teave on liidu tasandil 
muutunud kättesaadavaks tänu 
liikmesriikide edastatud asjakohasele 
teabele, mida hoitakse nende registrites 
väljaantud tunnistuste ja kinnituslehtede 
kohta. Seda teavet tuleks kasutada mitte 
üksnes statistilistel ja poliitika kujundamise 
eesmärkidel, vaid ka selleks, et parandada 
kolmandate riikide tunnustamise 
kesksüsteemi tõhusust. Liikmesriikide 
edastatud teabe põhjal tuleks uuesti läbi 
vaadata nende kolmandate riikide 
tunnustamine, millest ei ole liidu 
laevadele tulnud meremehi vähemalt 
kümne aasta jooksul. Uuesti läbivaatamise 
protsess peaks hõlmama võimalust 
asjaomase kolmanda riigi tunnustamine 
kontrollimenetluse kohaselt kas säilitada 
või tühistada. Lisaks kasutatakse seda 
teavet ka tunnustatud kolmandate riikide 
kordushindamise prioriseerimiseks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Vaja on laialdast arutelu, milles 
osalevad sotsiaalpartnerid, liikmesriigid, 
õppeasutused ja muud sidusrühmad, et 
uurida võimalust luua ühtlustatud 
tunnistuste vabatahtlik süsteem, mis on 
väljaõppe taseme osas STCWst 
ulatuslikum, et suurendada Euroopa 
meremeeste konkurentsieelist. Sellise 
STCW+ raames võiks luua 
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„merendusalase kvalifikatsiooni 
tunnistused“, mis põhinevad Euroopa 
merenduse kraadiõppekursustel, kus 
Euroopa meremeestele antaks 
rahvusvahelisel tasandil nõutavast 
ulatuslikumaid teadmisi. Merendussektori 
ulatuslikum digitaliseerimine peaks 
aitama neid oskusi ja kvalifikatsioone 
parandada ja arendada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Euroopa meremeeste kapteni- ja 
ohvitseriharidust tuleks toetada kogu liitu 
hõlmavate mereharidus- ja õppeasutuste 
vaheliste üliõpilasvahetustega. Euroopa 
lipu all merd sõitvate meremeeste oskuste 
ja kvalifikatsioonide edendamiseks ja 
arendamiseks on vajalik heade tavade 
vahetamine liikmesriikide vahel. 
Meremeeste väljaõppe puhul tuleks 
täielikult ära kasutada programmi 
„Erasmus+“ pakutavaid võimalusi.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 5b – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid peaksid pidama 
võimaluse korral ajakohastatavat loetelu 
oma vajadustest meremeeste järele ja 
neile suunatud tööpakkumistest.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 5b – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Hiljemalt ... [viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] esitab 
komisjon hinnangu liikmesriikide välja 
antud tunnistuste vastastikuse 
tunnustamise mõju kohta Euroopa 
meremeeste tööhõivele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) täitma artiklis 11 sätestatud 
tervisenõuded ja

a) täitma artiklis 11 sätestatud 
füüsilise ja vaimse tervise nõuded ning

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik, kes kavatseb tunnustada 
kinnituslehega tema lipu all sõitvatel 
laevadel teenimiseks lõikes 1 osutatud 
meresõidudiplomit või kutsetunnistust, 
mille kolmas riik on andnud kaptenile, 
ohvitserile või raadiooperaatorile, esitab 
komisjonile põhjendatud taotluse 
kõnealuse kolmanda riigi tunnustamiseks 
koos esialgse analüüsiga selle kohta, kas 

Liikmesriik, kes kavatseb tunnustada 
kinnituslehega tema lipu all sõitvatel 
laevadel teenimiseks lõikes 1 osutatud 
meresõidudiplomit või kutsetunnistust, 
mille kolmas riik on andnud kaptenile, 
ohvitserile või raadiooperaatorile, esitab 
komisjonile taotluse kõnealuse kolmanda 
riigi tunnustamiseks koos esialgse 
analüüsiga selle kohta, kas kolmas riik 
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kolmas riik vastab STCW konventsiooni 
nõuetele, kogudes II lisas osutatud teavet, 
sealhulgas nende kaptenite ja ohvitseride 
hinnangulise arvu, kes on sellest riigist 
pärit ja kes võetakse tõenäoliselt tööle.

vastab STCW konventsiooni nõuetele, 
kogudes II lisas osutatud teavet, ja 
võimaluse korral nende kaptenite ja 
ohvitseride hinnangulise arvu, kes on 
sellest riigist pärit ja kes võetakse 
tõenäoliselt tööle.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast seda, kui liikmesriik on taotluse 
esitanud, teeb komisjon otsuse kõnealuse 
kolmanda riigiga seotud 
tunnustamismenetluse alustamise kohta. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 28 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Pärast seda, kui liikmesriik on taotluse 
esitanud, alustab komisjon kõnealuse 
kolmanda riigiga seotud 
tunnustamismenetlust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tunnustamismenetluse algatamise 
kohta tehakse positiivne otsus, kogub
komisjon Euroopa Meresõiduohutuse 
Ameti abil ja vajaduse korral koostöös 
taotluse esitanud liikmesriigiga II lisas 
nimetatud teavet ja hindab selle kolmanda 
riigi väljaõppe ja tunnistuste andmise 
süsteemi, kelle tunnustamiseks taotlus 
esitati, et kontrollida, kas asjaomane riik 
vastab kõigile STCW konventsiooni 
nõuetele ja kas võltstunnistuste 
väljaandmise vältimiseks on võetud 

Komisjon kogub Euroopa 
Meresõiduohutuse Ameti abil ja vajaduse 
korral koostöös taotluse esitanud 
liikmesriigiga II lisas nimetatud teavet ja 
hindab selle kolmanda riigi väljaõppe ja 
tunnistuste andmise süsteemi, kelle 
tunnustamiseks taotlus esitati, et 
kontrollida, kas asjaomane riik vastab 
kõigile STCW konventsiooni nõuetele ja 
kas võltstunnistuste väljaandmise 
vältimiseks on võetud asjakohaseid 
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asjakohaseid meetmeid. meetmeid.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse esitanud liikmesriik võib 
otsustada kolmanda riigi tunnistusi 
ühepoolselt tunnustada, kuni käesoleva 
lõike alusel tehakse otsus. Sellise 
ühepoolse tunnustamise puhul teatab 
liikmesriik komisjonile selliste 
tunnustamist tõendavate kinnituslehtede 
arvu, mille ta on andnud seoses kolmanda 
riigi poolt välja antud lõikes 1 osutatud 
meresõidudiplomi ja kutsetunnistusega,
kuni on tehtud otsus selle tunnustamise 
kohta.

Taotluse esitanud liikmesriik võib taotleda 
komisjonilt ajutist luba tunnustada
kolmanda riigi tunnistusi seni, kuni 
käesoleva lõike alusel tehakse otsus. 
Sellisel juhul peab liikmesriik esitama
komisjonile kogu vajaliku teabe ja 
dokumendid, mis põhjendavad taotluse 
õigustatust kuni käesoleva lõike alusel 
otsuse tegemiseni.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 –punkt 6 – alapunkt b
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste dokumentide puudumise korral 
lükkab komisjon ajutise tunnustamise 
taotluse tagasi, esitades selle põhjused.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 20 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui liikmesriik ei ole andnud 
tunnustamist tõendavaid kinnituslehti 
seoses kolmanda riigi poolt rohkem kui 
viieks aastaks välja antud artikli 19
lõikes 1 osutatud meresõidudiplomite ja 
kutsetunnistustega, siis tunnistatakse
kõnealuse riigi tunnistuste tunnustamine 
kehtetuks. Sel eesmärgil võtab komisjon 
vastu rakendusotsused kooskõlas artikli 28
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega, 
olles teatanud liikmesriikidele ja 
asjaomasele kolmandale riigile sellest 
vähemalt kaks kuud ette.

8. Kui liikmesriik ei ole andnud 
tunnustamist tõendavaid kinnituslehti 
seoses kolmanda riigi poolt rohkem kui 
kümneks aastaks välja antud artiklis 19
osutatud meresõidudiplomite ja 
kutsetunnistustega, siis vaadatakse
kõnealuse riigi tunnistuste tunnustamine 
uuesti läbi, konsulteerides liikmesriikide 
ja asjaomaste sidusrühmadega. Sel 
eesmärgil võtab komisjon pärast eespool 
nimetatud uuesti läbivaatamise menetlust 
vastu rakendusotsused kooskõlas 
artiklis 28 osutatud kontrollimenetlusega, 
olles teatanud liikmesriikidele ja 
asjaomasele kolmandale riigile sellest 
vähemalt kaks kuud ette.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) asjaolu, et välja on antud 
võltstunnistusi.
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