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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Žuvininkystės komitetas:

– palankiai vertina 2013 m. lapkričio 19 d. Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos, kuria 
siekiama suteikti jūrininkams daugiau teisių iš dalies pakeičiant penkias direktyvas, 
susijusias su darbuotojų teisėmis, kad jų taikymo sritis apimtų ir jūrininkus; 

– palankiai vertina šį bandymą sudaryti vienodas sąlygas subjektams, kuriuos veikia 
esamos nukrypti leidžiančios nuostatos, ir pažymi, kad jūrininkams ne tik turėtų būti 
visapusiškai taikomos atitinkamos direktyvos, bet ir turėtų būti suteikiamos tos pačios 
teisės, kaip ir krante esantiems darbuotojams, turint mintyje vienodą užmokestį už 
vienodą darbą, nesvarbu, kokia jų pilietybė, gyvenamoji vieta, rasė, lytis, seksualinė 
orientacija, negalia ar amžius;

– ragina Komisiją bandant sudaryti patrauklesnes darbo šiame sektoriuje sąlygas, laikantis 
naujos darbo vietų kūrimo ir augimo darbotvarkės, skatinti jaunimą ir teikti jam 
paskatas rinktis su jūrų ir žuvininkystės sektoriais susijusias profesijas, kad šiuo metu 
mažėjančio jaunų Sąjungos piliečių, kurie renkasi tam tikras jūrines profesijas, skaičiaus 
tendencija pasikeistų ir būtų išlaikyti kvalifikuoti darbuotojai;

– pabrėžia, kad darbo teisė turėtų būti taikoma visiems nepriklausomai nuo jų darbo 
vietos; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti visiems jūrininkams deramus 
atlyginimus ir pensijas, nesvarbu, kokia jų pilietybė ar gyvenamoji vieta;

– ragina, kad nuostatas dėl geresnių darbo ir socialinių sąlygų lydėtų investicijos į 
mokymą, mokslinius tyrimus, švietimą, sveikatos ir saugos skatinimą, verslumą ir 
inovacijas, kad būtų galima spręsti jūrininkų trūkumo Sąjungoje klausimą;

– prašo Komisiją paraginti visas valstybes nares ratifikuoti TDO konvenciją dėl darbo 
jūrų laivyboje1 atsižvelgiant į jų europines ir neeuropines teritorijas;

– pabrėžia jūrų kompetencijos centrų svarbą ir potencialą ir primygtinai ragina Komisiją 
moksliškai ištirti ir panaudoti jų potencialią suteikiant darbo, skatinant sektorių ir 
atjauninant kaimo bendruomenes;

– pabrėžia būtinybę skaidriai ir sistemingai rinkti žuvininkystės ir jūrų sektoriaus 
duomenis ir ragina Komisiją pateikti įmanomus įvykdyti, tačiau ambicingus tyrimų, 
minimų jos poveikio vertinime, terminus; pabrėžia būtinybę sukurti oficialią duomenų 
bazę siekiant užtikrinti tinkamų ir patikimų duomenų rinkimą Sąjungos lygmeniu;

– ragina Komisiją užtikrinti teisinį tikrumą, susijusį su sutartimis ir sutartiniais santykiais, 
ir prašo Komisijos stebėti socialinį dempingą žuvininkystės ir jūrų sektoriuje;

– palankiai vertina pažangius Europos transporto darbuotojų federacijos ir Europos 
bendrijos laivų savininkų asociacijos darbo santykius ir prašo Komisijos atsižvelgti į 

                                               
1 2006 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencija dėl darbo jūrų laivyboje.
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subjektų, tiesiogiai susijusių su žuvininkystės ir jūrų sektoriumi, nuomones;

– pabrėžia, kad gali būti sunkumų, susijusių su požiūriu, kad esama vieno visiems 
tinkamo sprendimo; palankiai vertina tai, kad neįtraukiamos labai mažos įmonės, ir 
ragina Komisiją pateikti ataskaitą dėl visų neišspręstų problemų po to, kai bus 
sėkmingai įgyvendinti daliniai pakeitimai penkių direktyvų, susijusių su darbuotojų 
teisėmis, kurios yra šių pakeitimų dalykas;

– pažymi, kad mažoms ir šeimų valdomoms įmonėms gali reikėti papildomos paramos, 
kad prisitaikytų prie keičiamo reglamentavimo, ir ragina Komisiją palengvinti šį 
perėjimą;

– pažymi, kad nors ir buvo pasiekta didžiulių laimėjimų, susijusių su laivuose įdiegtomis 
technologijomis, kai kurioms mažoms įmonėms gali reikėti modernizavimo, kad jos 
galėtų atitikti naujas gaires; ragina Komisiją palengvinti tokį modernizavimą;

– pabrėžia žuvininkystės ir jūrų sektoriaus atjauninimo svarbą ir, palankiai vertindamas 
šiuos svarbius darbo teisės pokyčius, pabrėžia, kad turi būti nuveikta dar daugiau 
siekiant užtikrinti šio sektoriaus ateitį Sąjungoje.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – SESV) 153 straipsnį
Europos Parlamentas ir Taryba, 
laikydamiesi įprastos teisėkūros 
procedūros, gali direktyvomis nustatyti 
būtinus laipsniško įgyvendinimo 
reikalavimus siekiant gerinti darbo sąlygas, 
darbuotojų apsaugą nutraukus darbo 
sutartį, darbuotojų informavimą ir 
konsultavimąsi su jais ir darbo sąlygas, 
siekiant saugoti darbuotojų sveikatą ir 
užtikrinti saugą. Tokiose direktyvose 
privaloma vengti nustatyti 
administracinius, finansinius ir teisinius 
apribojimus, galinčius varžyti mažųjų ir 
vidutinių įmonių kūrimą ir plėtojimą;

(1) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – SESV) 153 straipsnį 
Europos Parlamentas ir Taryba, 
laikydamiesi įprastos teisėkūros 
procedūros, gali direktyvomis nustatyti 
būtinus laipsniško įgyvendinimo 
reikalavimus siekiant gerinti darbo sąlygas, 
darbuotojų apsaugą nutraukus darbo 
sutartį, darbuotojų informavimą ir 
konsultavimąsi su jais ir darbo sąlygas, 
siekiant saugoti darbuotojų sveikatą ir 
užtikrinti saugą. Tokiose direktyvose 
privaloma vengti nustatyti 
administracinius, finansinius ir teisinius 
apribojimus, galinčius varžyti mažųjų ir 
vidutinių įmonių kūrimą ir plėtojimą –
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pagrindinį darbo vietų kūrimo Sąjungoje 
veiksnį;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) jau 2006 m. Komisijos žaliojoje 
knygoje „Link Europos Sąjungos būsimos 
jūrų politikos“ pabrėžta, kaip svarbu 
nustatyti integruotą teisinę sistemą, kad šį 
sektorių būtų galima padaryti 
konkurencingesnį;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) jei nėra objektyvių priežasčių išimtims 
ir (arba) galimybei jas taikyti pateisinti, jos 
turėtų būti panaikintos;

(3) jei nėra objektyvių priežasčių išimtims 
ir (arba) galimybei jas taikyti pateisinti, jos 
turėtų būti panaikintos, kad visiems 
darbuotojams būtų užtikrintos lygios 
teisės ir išvengta bet kokių nesąžiningos 
konkurencijos ir socialinio dempingo 
atvejų;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) jei jūrininkai nebus įtraukti į 
darbuotojų teises reglamentuojančias 
direktyvas, gali susiklostyti nevienodos 
sąlygos ir susidaryti nesąžiningos 
konkurencijos tarp valstybių narių 



PE544.404v02-00 6/12 AD\1051281LT.doc

LT

padėtis;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) jūrininkams reikia užtikrinti tokias 
pat teises kaip krante dirbantiems 
asmenims, kad nieko neišskiriant už 
vienodą darbą jie gautų vienodą 
užmokestį. Be to, reikia skatinti jūrų 
sektoriaus subjektų grupes ir sudaryti 
palankesnes sąlygas jaunimui įsitraukti į 
veiklą jūrų ir žuvininkystės sektoriuje;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl dabartinės teisinės padėties 
skirtingose valstybėse narėse nevienodai 
traktuojami tos pačios kategorijos 
darbuotojai priklausomai nuo to, ar tos 
valstybės narės taiko išimtis ir nukrypti 
leidžiančias nuostatas pagal galiojančius 
teisės aktus. Dauguma valstybių narių 
išimtis taikė retai;

(5) dėl dabartinės teisinės padėties 
skirtingose valstybėse narėse nevienodai 
traktuojami tos pačios kategorijos 
darbuotojai priklausomai nuo to, ar tos 
valstybės narės taiko išimtis ir nukrypti 
leidžiančias nuostatas pagal galiojančius 
teisės aktus. Dauguma valstybių narių 
išimtis taikė retai, tačiau tik aštuonios 
valstybės narės jų visai netaikė, ir dėl to 
Sąjungos jūrininkams tenka dirbti 
nevienodomis sąlygomis;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) norint pagerinti jūrininkų darbo 
sąlygas, reikia atsižvelgti į kiekvienam 
sektoriui būdingus ypatumus, pvz., tai, 
kad smulkiosios žvejybos ir priekrantės 
žvejybos srityse reikia daugiasektorinių 
veiksmų;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus, 
pvz., smulkiosios žvejybos ir priekrantės 
žvejybos, ypatumus, reikėtų skatinti 
mokymus visuose sektoriuose taikant 
lankstesnes priemones, pvz., patirtį ir 
praktiką užskaitant kaip dėstomą kursą, ir 
skatinti kiekvienam sektoriui pritaikytą 
kvalifikaciją ir studijas;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2007 m. spalio 10 d. Komisija pristatė 
savo integruotos jūrų politikos Europos 
Sąjungai viziją (mėlynąją knygą)27. Šioje 
vizijoje pripažįstama, kad visi Europos 
vandenynų ir jūrų klausimai yra 
tarpusavyje susiję ir kad su jūra susijusios 
strategijos turi būti kuriamos bendrai, jeigu 
norime pasiekti pageidaujamų rezultatų;

(6) ši direktyva atitinka strategiją „Europa 
2020“. Be to, 2007 m. spalio 10 d. 
Komisija pristatė savo integruotos jūrų 
politikos Europos Sąjungai viziją
(mėlynąją knygą)27. Šioje vizijoje 
pripažįstama, kad visi Europos vandenynų 
ir jūrų klausimai yra tarpusavyje susiję ir 
kad su jūra susijusios strategijos turi būti 
kuriamos bendrai, jeigu norime pasiekti 
pageidaujamų rezultatų;

__________________ __________________
27 2007 m. spalio 10 d. COM(2007) 575 27 2007 m. spalio 10 d. COM(2007) 575 
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galutinis. galutinis.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) mėlynojoje knygoje28 pabrėžiama 
būtinybė didinti jūrų sektoriaus darbo vietų 
skaičių ir kokybę Europos piliečiams ir 
gerinti darbo sąlygas laivuose;

(7) mėlynojoje knygoje28 pabrėžiama 
būtinybė didinti jūrų sektoriaus darbo vietų 
skaičių ir kokybę Europos piliečiams ir 
gerinti darbo sąlygas laivuose, be kita ko, 
investicijomis į mokslinius tyrimus, 
švietimą, mokymą, sveikatą ir saugą. Šioje 
direktyvoje aptariami abu klausimai;

__________________ __________________
28 2007 m. spalio 10 d. COM(2007) 575 
galutinis.

28 2007 m. spalio 10 d. COM(2007) 575 
galutinis.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) ši direktyva suderinama su strategija 
„Europa 2020“ ir Komisijos komunikatu 
„Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė. Europos pastangos 
kiekvienam suteikti darbą“. Tačiau reikia 
atsižvelgti į tai, kad darbas jūroje 
jaunimui nėra patrauklus. Todėl Komisija 
turėtų parengti darbotvarkę, kurioje būtų 
numatytos skatinamosios priemonės, 
motyvuojančios jaunimą įsitraukti į veiklą 
šiame sektoriuje;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) nors dabartinių direktyvų taikymo 
srities išplėtimas įtraukiant jūrininkus yra 
sveikintinas žingsnis pirmyn, tai tik 
pirmas etapas, nes į Sąjungos teisę dar 
reikės perkelti TJO priimtą Tarptautinę 
konvenciją dėl žvejybos laivų personalo 
rengimo, atestavimo ir budėjimo 
normatyvų (STCW-F konvenciją) ir TDO 
Konvenciją Nr. 188 dėl darbo 
žuvininkystės sektoriuje, kaip jau buvo 
padaryta jūrų transporto sektoriaus
darbuotojų atveju;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) šios direktyvos įgyvendinimas 
neturėtų padidinti biurokratinės naštos 
šio sektoriaus MVĮ ir labai mažoms 
įmonėms;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Komisija turėtų skubiai grįžti prie 
2004 m. atsiimto pasiūlymo dėl direktyvos 
dėl jūrininkų darbo sąlygų, kad būtų 
skirtas ypatingas dėmesys padėčiai šiame 
sektoriuje. Dėl su vėliavomis susijusių 
teisinių nuostatų skirtumų atsiranda 
socialinis dempingas ir darbuotojų 
konkurencija, ir šių klausimų neįmanoma 
teisiškai išspręsti taikant Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą;
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Direktyva 2009/38/EB
6 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnio 2 dalyje įterpiamas šis 
punktas:

„da) jei jūrininkai yra Europos darbo 
tarybų ar specialių derybų organų nariai, 
susitarime atsižvelgiama į ribotas 
galimybes, susijusias su tuo, kad jie 
dažnai būna jūroje ar uostuose, kurie yra 
kitose šalyse nei ta, kur yra įsisteigusi jų 
įmonė.“.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Direktyva 2002/14/EB
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įmanoma įgulų narius informuoti ar 
konsultuotis su jais nuotoliniu būdu 
elektroninėmis ryšių priemonėmis.“.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Direktyva 98/59/EB
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 4 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4a. Jei nacionalinėje teisėje ar 
kolektyviniuose susitarimuose yra 
nuostatų, susijusių su kolektyviniu įgulų 
narių atleidimu iš darbo, ši direktyva toms
nuostatoms poveikio neturi, jeigu jomis 
užtikrinamas bent toks pat apsaugos lygis 
kaip ir šia direktyva.“.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad šiai 
direktyvai įgyvendinti būtini įstatymai ir 
kiti teisės aktai įsigaliotų per 5 metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai šių nuostatų tekstus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad šiai 
direktyvai įgyvendinti būtini įstatymai ir 
kiti teisės aktai įsigaliotų per dvejus metus 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai šių nuostatų tekstus.
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