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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Švietimo ir mokymų tobulinimas yra visiškas Europos Sąjungos ir jos politikos formuotojų 
prioritetas. Įgūdžių suteikimas ES piliečiams yra plataus užmojo siekis, kuris padidins 
daugelio ekonomikos sektorių tvarumą. Jūrų transporto sektorius – ne išimtis.

90 proc. iš Europos Sąjungos į kitas šalis eksportuojamų prekių ir 40 proc. ES viduje 
prekiaujamų prekių transportuojamos jūra. Todėl jūrų transportas yra svarbi Europos 
prekybos pažangos kryptis, daranti didžiulį ekonominį poveikį ir kurianti darbo vietas. Taigi, 
jūrų transportas yra esminė Europos prekybos pažangos ašis, daranti milžinišką poveikį 
ekonomikai ir darbo vietų kūrimui. Todėl turime jūrininkams užtikrinti mokymus, 
specializaciją ir atestaciją siekiant kuo labiau sumažinti galimas grėsmes jūra vežamų žmonių 
ir prekių saugumui ar jūrų aplinkai, kai vykdomos operacijos plaukiojančiuose laivuose. ES 
teisės aktai dėl mažiausio mokymų lygio ir minimalių priimtinų darbo sąlygų ir saugos 
tvarkos laivuose taip pat turi atitikti tarptautinius standartus ir konvencijas, atsižvelgiant į tai,
kad jūrų sektoriaus pobūdis yra savaime globalus.

Dabartinė ES norminė sistema jau pasiekė didelių laimėjimų ir, sustiprinus lavinimą, rengimą 
ir atestavimą jūrų srityje, padėjo pasiekti, kad su ES šalių vėliavomis plaukiojančiuose 
laivuose nebeliktų kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančių įgulų. Taip pat sukūrus ES 
centralizuotą mechanizmą ir valstybėms narėms laikantis įsipareigojimų, prisiimtų prisijungus 
prie JRAB konvencijos, buvos sudarytos vienodos sąlygos Sąjungoje mokymus baigusiems 
jūrininkams ir iš trečiųjų šalių samdomiems jūrininkams. Vis dėlto, atsižvelgiant į neseniai 
įvykusius teisėkūros pokyčius ES teisės aktai turi būti pritaikyti, supaprastinti ir 
performuluoti.

Dabar vykstanti Direktyvos 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo peržiūra ir 
Direktyvos 2005/45/EB panaikinimas patenkins šį poreikį ir todėl turėtų būti stengiamasi 
pašalinti jau nustatytas spragas ir supaprastinti bei racionalizuoti dabartinę ES reguliavimo 
sistemą šiose srityse.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą 
atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Direktyvoje 2008/106/EB taip pat 
numatytas centralizuotas trečiųjų šalių 

(5) Direktyvoje 2008/106/EB taip pat 
numatytas centralizuotas trečiųjų šalių 
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išduotų jūrininkų atestatų pripažinimo 
mechanizmas. Pagal Reglamentavimo 
kokybės ir rezultatų programą (REFIT) 
atlikus vertinimą14 nustatyta, kad, pradėjus 
taikyti centralizuotą mechanizmą, valstybių 
narių išlaidos gerokai sumažėjo. Tačiau 
vertinimas taip pat parodė, kad kai kurių 
pripažintų trečiųjų šalių jūrininkų 
Sąjungos laivuose įdarbinta labai nedaug. 
Todėl, siekiant efektyviau naudoti turimus 
žmogiškuosius ir finansinius išteklius, 
trečiųjų šalių pripažinimo tvarka turėtų 
būti grindžiama tokio pripažinimo 
būtinybės analize, taip pat turėtų būti 
įvertinta, kiek tokių trečiųjų šalių 
kapitonų ir vadovaujančių specialistų 
galėtų būti įdarbinta Sąjungos laivuose;

išduotų jūrininkų atestatų pripažinimo 
mechanizmas. Pagal Reglamentavimo 
kokybės ir rezultatų programą (REFIT) 
atlikus vertinimą14 nustatyta, kad, pradėjus 
taikyti centralizuotą mechanizmą, valstybių 
narių išlaidos gerokai sumažėjo. Tačiau 
vertinimas taip pat parodė, kad kai kurių 
pripažintų trečiųjų šalių atveju valstybės 
narės išdavė labai nedaug pripažinimą 
liudijančių patvirtinimų, susijusių su 
kompetencijos pažymėjimais ar 
tinkamumo liudijimais, kuriuos išdavė tos 
trečiosios šalys;

_______________________________ _________________________________

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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant dar labiau padidinti 
centralizuotos trečiųjų šalių pripažinimo 
sistemos efektyvumą, trečiųjų šalių, kurių 
jūrininkų Sąjungos laivuose įdarbinama 
mažai, persvarstymo intervalai turėtų būti 
ilgesni – jie turėtų būti pratęsti iki 
dešimties metų. Tačiau šis ilgesnis tokių 
trečiųjų šalių sistemos persvarstymo 
intervalas turėtų būti derinamas su saugos 
aspektais grindžiamais prioritetiniais 
kriterijais – taip būtų patenkintas 
efektyvumo poreikis ir kartu užtikrinta, 
kad, pablogėjus atitinkamose trečiosiose 
šalyse vykdomo jūrininkų rengimo 
kokybei, būtų taikomas veiksmingas 
apsaugos mechanizmas;

(7) siekiant dar labiau padidinti 
centralizuotos trečiųjų šalių pripažinimo 
sistemos efektyvumą, trečiųjų šalių, kurių 
jūrininkų Sąjungos laivuose įdarbinama 
mažai, persvarstymo intervalai turėtų būti 
ilgesni – jie turėtų būti pratęsti iki 
dešimties metų. Tų jūrininkų tinkamumą 
taip pat turėtų įvertinti valstybės narės ir 
prireikus jie turi dalyvauti mokymuose.
Tačiau šis ilgesnis tokių trečiųjų šalių 
sistemos persvarstymo intervalas turėtų 
būti derinamas su saugos aspektais 
grindžiamais prioritetiniais kriterijais – taip 
būtų patenkintas efektyvumo poreikis ir 
kartu užtikrinta, kad, pablogėjus 
atitinkamose trečiosiose šalyse vykdomo 
jūrininkų rengimo kokybei, būtų taikomas 
veiksmingas apsaugos mechanizmas;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) informacija apie iš trečiųjų šalių 
įdarbintus jūrininkus Sąjungos lygmeniu 
gaunama, kai valstybės narės praneša jų 
nacionaliniuose registruose laikomą 
atitinkamą informaciją apie išduotus 
atestatus ir patvirtinimus. Ši informacija 
turėtų būti naudojama ne tik statistiniais ir 
politikos rengimo tikslais, bet ir siekiant 
padidinti centralizuotos trečiųjų šalių 
pripažinimo sistemos efektyvumą. 
Remiantis valstybių narių pateikta 
informacija, pripažintos trečiosios šalys, 
kurių jūrininkai Sąjungos laivyne nebuvo 
įdarbinti bent penkerius pastaruosius 
metus, pašalinamos iš pripažintų trečiųjų 
šalių sąrašo. Be to, ši informacija taip pat 
naudojama, siekiant nustatyti trečiąsias 
šalis, kurias reikia persvarstyti pirmenybės 
tvarka;

(8) informacija apie iš trečiųjų šalių 
įdarbintus jūrininkus Sąjungos lygmeniu 
gaunama, kai valstybės narės praneša jų 
nacionaliniuose registruose laikomą 
atitinkamą informaciją apie išduotus 
atestatus ir patvirtinimus. Ši informacija 
turėtų būti naudojama ne tik statistiniais ir 
politikos rengimo tikslais, bet ir siekiant 
padidinti centralizuotos trečiųjų šalių 
pripažinimo sistemos efektyvumą. 
Remiantis valstybių narių pateikta 
informacija, trečiųjų šalių, kurių jūrininkai 
Sąjungos laivyne nebuvo įdarbinti bent 
dešimt pastarųjų metų, pripažinimas 
turėtų būti nagrinėjamas pakartotinai. 
Vykstant pakartotinio nagrinėjimo 
procesui turėtų būti sudaroma galimybė 
išlaikyti arba atšaukti atitinkamų trečiųjų 
šalių pripažinimą, atsižvelgiant į 
nagrinėjimo procedūrą. Be to, ši 
informacija taip pat naudojama, siekiant 
nustatyti trečiąsias šalis, kurias reikia 
persvarstyti pirmenybės tvarka;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) reikia surengti plataus masto 
diskusijas, kuriose dalyvautų socialiniai 
parneriai, valstybės narės, rengimo 
institucijos ir kiti suinteresuotieji 
subjektai, kad būtų galima apsvarstyti 
galimybę sukurti savanorišką suderintų 
atestatų sistemą, pagal kurią vykdomo 
rengimo lygis būtų aukštesnis nei pagal 
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JRAB, siekiant didinti Europos jūrininkų 
konkurencinį pranašumą. Taikant tokią 
JRAB+ sistemą būtų galima parengti 
„jūrininkų kompetencijos atestatus“, 
išduodamus užbaigus Europos jūrininkų 
antrosios pakopos kursus, kuriuose 
Europos jūrininkai įgytų daugiau ir 
aukštesnio lygio įgūdžių, nei reikalaujama 
tarptautiniu lygmeniu. Nuolat augant 
jūrų sektoriaus skaitmeninimo mastui 
turėtų būti sudaromos sąlygos gerinti ir 
tobulinti tuos įgūdžius ir kvalifikaciją;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) Europos jūrininkų lavinimą, 
siekiant rengti laivų kapitonus ir 
pareigūnus, turėtų papildyti studentų 
mainai tarp jūrininkų lavinimo ir rengimo 
institucijų visoje Sąjungoje. Siekiant 
lavinti ir tobulinti su Europos šalies 
vėliava plaukiojančių laivų jūrininkų 
įgūdžius ir kvalifikaciją, būtina užtikrinti 
valstybių narių gerosios patirties mainus. 
Rengiant jūrininkus turėtų būti 
visapusiškai pasinaudota programos 
„Erasmus +“ teikiamomis galimybėmis;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2008/106/EB
5b straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės turėtų, kiek 
įmanoma, atnaujinti savo poreikių ir 
pasiūlymų dėl darbo jūrininkams sąrašą.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2008/106/EB
5b straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Iki ... [praėjus 5 metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo] Komisija pateikia 
valstybių narių išduotų Europos jūrininkų 
įdarbinimo atestatų tarpusavio 
pripažinimo poveikio vertinimą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis
Direktyva 2008/106/EB
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pasitikrinti, ar atitinka 11 
straipsnyje nustatytus sveikatos 
normatyvus, ir

a) pasitikrinti, ar atitinka 11 
straipsnyje nustatytus tiek fizinės, tiek 
psichikos sveikatos normatyvus, ir

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2008/106/EB
19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė, kuri ketina patvirtinimu 
pripažinti 1 dalyje nurodytus laivo 
kapitonui, vadovaujančiam specialistui 
arba radijo operatoriui trečiosios šalies 
išduotus kompetencijos pažymėjimus arba 
tinkamumo liudijimus, kad jie galėtų dirbti 
su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose, 

Valstybė narė, kuri ketina patvirtinimu 
pripažinti 1 dalyje nurodytus laivo 
kapitonui, vadovaujančiam specialistui 
arba radijo operatoriui trečiosios šalies 
išduotus kompetencijos pažymėjimus arba 
tinkamumo liudijimus, kad jie galėtų dirbti 
su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose, 
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Komisijai pateikia prašymą dėl tos 
trečiosios šalies pripažinimo, prie kurio 
pridedama preliminari trečiosios šalies 
atitikties JRAB konvencijos reikalavimams 
analizė, kuriai atlikti renkama II priede 
nurodyta informacija, taip pat
apskaičiuojamas kapitonų ir vadovaujančių 
specialistų, kurie gali būti įdarbinti iš tos 
šalies, skaičius.

Komisijai pateikia prašymą dėl tos 
trečiosios šalies pripažinimo, prie kurio 
pridedama preliminari trečiosios šalies 
atitikties JRAB konvencijos reikalavimams 
analizė, kuriai atlikti renkama II priede 
nurodyta informacija, ir, jei įmanoma,
apskaičiuojamas kapitonų ir vadovaujančių 
specialistų, kurie gali būti įdarbinti iš tos 
šalies, skaičius.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2008/106/EB
19 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybei narei pateikus prašymą, Komisija 
priima sprendimą dėl pripažinimo 
procedūros inicijavimo tos trečiosios šalies 
atžvilgiu. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 28 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Valstybei narei pateikus prašymą, Komisija 
inicijuoja pripažinimo procedūrą tos 
trečiosios šalies atžvilgiu.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2008/106/EB
19 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei sprendimas dėl pripažinimo 
procedūros inicijavimo yra teigiamas, 
Komisija, padedama Europos jūrų 
saugumo agentūros ir prireikus dalyvaujant 
prašymą pateikusiai valstybei narei, 
surenka II priede nurodytą informaciją ir 
atlieka trečiosios šalies, kurios atžvilgiu 
pateiktas prašymas dėl pripažinimo, 
rengimo ir atestavimo sistemų vertinimą, 
kad patikrintų, ar atitinkama šalis atitinka 

Komisija, padedama Europos jūrų 
saugumo agentūros ir prireikus dalyvaujant 
prašymą pateikusiai valstybei narei, 
surenka II priede nurodytą informaciją ir 
atlieka trečiosios šalies, kurios atžvilgiu 
pateiktas prašymas dėl pripažinimo, 
rengimo ir atestavimo sistemų vertinimą, 
kad patikrintų, ar atitinkama šalis atitinka 
visus JRAB konvencijos reikalavimus ir ar 
yra imtasi visų tinkamų priemonių, kad 
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visus JRAB konvencijos reikalavimus ir ar 
yra imtasi visų tinkamų priemonių, kad 
būtų užkirstas kelias suklastotų atestatų 
išdavimui.

būtų užkirstas kelias suklastotų atestatų 
išdavimui.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
Direktyva 2008/106/EB
19 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašymą pateikusi valstybė narė gali 
nuspręsti pripažinti trečiąją šalį 
vienašališkai, kol pagal šią dalį bus 
priimtas sprendimas. Tokio vienašališko 
pripažinimo atveju valstybė narė Komisijai 
praneša, kiek išduota pripažinimą 
liudijančių patvirtinimų, susijusių su 1 
dalyje nurodytais kompetencijos 
pažymėjimais ir tinkamumo liudijimais, 
kuriuos trečioji šalis išdavė iki sprendimo 
dėl jos pripažinimo priėmimo dienos.

Prašymą pateikusi valstybė narė gali 
kreiptis į Komisiją dėl laikino leidimo
pripažinti trečiąją šalį iki tol, kol pagal šią 
dalį bus priimtas sprendimas. Tokiu atveju 
valstybė narė turi pateikti Komisijai visą 
reikalingą informaciją ir dokumentus, 
kad pagrįstų tą prašymą iki tol, kol pagal 
šią dalį bus priimtas sprendimas.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
Direktyva 2008/106/EB
19 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepateikus tokių dokumentų Komisija 
atmeta prašymą dėl laikino pripažinimo ir 
pateikia atmetimo priežastis.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Direktyva 2008/106/EB
20 straipsnio 8 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu valstybė narė nėra išdavusi 
pripažinimą liudijančių patvirtinimų, 
susijusių su 19 straipsnio 1 dalyje
nurodytais kompetencijos pažymėjimais ar 
tinkamumo pažymėjimais, trečiosios šalies 
išduotais ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui, 
tos šalies atestatų pripažinimas 
atšaukiamas. Šiuo tikslu Komisija, 
laikydamasi 28 straipsnio 2 dalyje
nurodytos nagrinėjimo procedūros, priima 
įgyvendinimo sprendimus, pranešusi apie 
tai valstybėms narėms ir atitinkamai 
trečiajai šaliai bent prieš du mėnesius.

8. Jeigu valstybė narė nėra išdavusi 
pripažinimą liudijančių patvirtinimų, 
susijusių su 19 straipsnyje nurodytais 
kompetencijos pažymėjimais ar 
tinkamumo pažymėjimais, trečiosios šalies 
išduotais ilgesniam nei 10 metų 
laikotarpiui, tos šalies atestatų 
pripažinimas nagrinėjamas pakartotinai, 
pasikonsultavus su valstybėmis narėmis 
ir susijusiais suinteresuotaisiais 
subjektais. Šiuo tikslu, atlikus pirmiau 
minėtą pakartotinio nagrinėjimo 
procedūrą, Komisija, laikydamasi 28 
straipsnyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros, priima įgyvendinimo 
sprendimus, pranešusi apie tai valstybėms 
narėms ir atitinkamai trečiajai šaliai bent 
prieš du mėnesius.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis
Direktyva 2008/106/EB
21 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tai, kad buvo išduoti suklastoti 
atestatai;
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