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ĪSS PAMATOJUMS

Zivsaimniecības komiteja:

 atzinīgi vērtē Komisijas 2013. gada 19. novembrī iesniegto priekšlikumu direktīvai, 
kuras mērķis ir jūrnieku tiesību paplašināšana, izdarot grozījumus piecās direktīvās, 
kas attiecas uz darba ņēmēju tiesībām, lai to jomā iekļautu jūrniekus;

 atzinīgi vērtē šo mēģinājumu radīt patiesu vienlīdzību tiem, kas ir mazāk aizsargāti un 
kuru tiesības ierobežo patlaban spēkā esošie izņēmumi un piezīmes, kā arī attiecībā uz 
jūrniekiem pilnībā piemērot attiecīgās direktīvas, viņiem dodot iespējas izmantot tādas 
pašas tiesības kā krastā strādājošajiem darba ņēmējiem, kas attiecas uz vienādu 
samaksu par vienādu darbu neatkarīgi no valstspiederības, dzīves vietas, rases, 
dzimuma, seksuālās orientācijas, invaliditātes vai vecuma;

 aicina Komisiju, tā kā tā cenšas darba apstākļus šajā nozarē padarīt pievilcīgākus, 
saskaņā ar jauno programmu nodarbinātībai un izaugsmei rosināt gados jaunus 
cilvēkus un radīt viņiem stimulus izraudzīties profesiju jūrniecības vai zivsaimniecības 
nozarē, lai apturētu to jauno Savienības iedzīvotāju skaita samazināšanos, kas sāk 
darbu konkrētās ar jūrlietām saistītās profesijās, un piesaistītu prasmīgus darbiniekus;

 uzsver, ka tiesību aktiem par nodarbinātību neatkarīgi no darba vietas būtu jāattiecas 
uz ikvienu; aicina Komisiju un dalībvalstis garantēt pienācīgas algas un pensijas 
visiem jūrniekiem neatkarīgi no viņu dzīves vietas;

 aicina, lai jebkādus noteikumus, kas paredz labākus darba un sociālos apstākļus, 
papildināt ar ieguldījumiem apmācībā, pētniecībā, izglītībā, veselības un drošības 
veicināšanā, uzņēmējdarbībā un inovācijās, lai Savienībā novērstu jūrnieku profesijās 
strādājošo deficītu;

 aicina Komisiju rosināt visas dalībvalstis ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 
(SDO) Konvenciju par darbu jūrniecībā1 attiecībā uz to teritorijām Eiropā un ārpus 
Eiropas;

 uzsver jūrniecības klāsteru nozīmi un potenciālās iespējas un mudina Komisiju izpētīt 
un izmantot to darbavietu nodrošināšanas, nozares attīstības un lauku kopienu 
atjaunotnes veicināšanas potenciālu;

 uzsver pārredzamas un sistemātiskas datu vākšanas nepieciešamību zivsaimniecības 
un jūrniecības nozarē un mudina Komisiju ietekmes novērtējumā minētajiem 
pētījumiem noteikt reāli iespējamus bet saspringtus termiņus; norāda uz 
nepieciešamību izveidot oficiālu datubāzi, lai Savienības līmenī nodrošinātu pienācīgu 
un ticamu datu vākšanu;

 aicina Komisiju nodrošināt juridisko noteiktību attiecībā uz līgumiem un 
līgumattiecībām un prasa Komisijai veikt sociālā dempinga monitoringu 

                                               
1 Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvencija par darbu jūrniecībā, 2006.
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zivsaimniecības un jūrniecības nozarē;

 atzinīgi vērtē lietišķu attiecību nostiprināšanos starp sociālajiem partneriem — Eiropas 
Transporta darbinieku federāciju un Eiropas Kuģu īpašnieku kopienas asociācijām, un 
prasa Komisijai ņemt vērā zivsaimniecības un jūrniecības nozarē tieši iesaistīto pušu 
viedokļus;

 uzsver, ka var rasties bažas attiecībā uz vienotu — t.s. "bezizmēra" — pieeju; atzinīgi 
vērtē mikrouzņēmumu neiekļaušanu un aicina Komisiju ziņot par jebkādiem 
neatrisinātiem jautājumiem, kas rodas pēc sekmīgas šo piecu ar darba ņēmēju tiesībām 
saistīto direktīvu grozījumu ieviešanas, par kuriem jāveic grozījumi;

 norāda, ka mazajiem uzņēmumiem un ģimenes uzņēmumiem var būt vajadzīgs 
papildu atbalsts, lai pielāgotos regulējuma pārmaiņām, un aicina Komisiju šo pāreju 
veicināt;

 norāda, ka neraugoties uz ievērojamo progresu, kas panākts attiecībā uz kuģu borta 
tehniku, lai būtu iespējams ievērot jaunās prasības, daļai mazo uzņēmumu var būt 
nepieciešama modernizācija; aicina Komisiju atbalstīt šādas modernizācijas sākšanu;

 uzsver zivsaimniecības un jūrniecības nozares atjaunotnes svarīgo nozīmi, un, atzinīgi 
vērtējot šo svarīgo pasākumu, kas attiecas uz tiesību aktiem nodarbinātības jomā, 
uzsver, ka šīs Savienības nozares nākotnes labad ir jādara daudz kas vairāk.

GROZĪJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības komiteju ņemt vērā 
šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 153. pants paredz, ka Eiropas 
Parlaments un Padome saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru ar direktīvām var 
noteikt minimālās prasības, kas 
pakāpeniski jāievieš un kuru mērķis ir 
uzlabot darba apstākļus, darba ņēmēju 
aizsardzību darba līguma izbeigšanas 
gadījumā, sekmēt darba ņēmēju 
informēšanu un apspriešanos ar tiem un 
uzlabot darba vidi nolūkā aizsargāt darba 
ņēmēju veselību un drošību. Jāizvairās ar 

(1) Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 153. pants paredz, ka Eiropas 
Parlaments un Padome saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru ar direktīvām var 
noteikt minimālās prasības, kas 
pakāpeniski jāievieš un kuru mērķis ir 
uzlabot darba apstākļus, darba ņēmēju 
aizsardzību darba līguma izbeigšanas 
gadījumā, sekmēt darba ņēmēju 
informēšanu un apspriešanos ar tiem un 
uzlabot darba vidi nolūkā aizsargāt darba 
ņēmēju veselību un drošību. Jāizvairās ar 
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šādām direktīvām uzlikt administratīvus, 
finansiālus un juridiskus ierobežojumus, 
kas traucētu veidoties un attīstīties 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

šādām direktīvām uzlikt administratīvus, 
finansiālus un juridiskus ierobežojumus, 
kas traucētu veidoties un attīstīties 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kā 
Savienībā galvenajiem jaunu darbavietu 
radīšanas arhitektiem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Komisijas 2006. gada Zaļajā 
grāmatā „Ceļā uz turpmāko ES 
jūrniecības politiku” uzsvērts, cik svarīgi 
ir izstrādāt integrētu tiesisko regulējumu, 
lai uzlabotu nozares konkurētspēju.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ciktāl minēto atkāpju esība un/vai 
iespēja tādas noteikt nav objektīvi 
pamatota, tās būtu jāatceļ.

(3) Ciktāl minēto atkāpju esība un/vai 
iespēja tādas noteikt nav objektīvi 
pamatota, tās būtu jāatceļ, lai garantētu 
vienlīdzīgas tiesības visiem darba 
ņēmējiem un nepieļautu situācijas 
saistībā ar negodīgu konkurenci un 
sociālo dempingu. 

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) neattiecinot uz jūrniekiem direktīvas, 
kas reglamentē darba ņēmēju tiesības 
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varētu tikt radīta nevienlīdzīga attieksme 
un negodīga konkurence starp 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.b) Jūrniekiem būtu jānodrošina tādas 
pašas tiesības kā darba ņēmējiem krastā, 
un viņiem būtu jāsaņem vienāds 
atalgojums par vienādu darbu bez 
jebkādām citām atšķirībām. Būtu arī 
jāveicina jūrniecības klāsteris, vienlaikus 
sekmējot jauniešu iesaistīšanos 
jūrniecības un zivsaimniecības nozarē.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šā brīža juridiskā situācija rada pamatu 
nevienlīdzīgai attieksmei pret vienas 
kategorijas darba ņēmējiem dažādās 
dalībvalstīs atkarībā no tā, vai valsts 
piemēro vai nepiemēro līdzšinējos tiesību 
aktos atļautos izņēmumus un atkāpes. 
Ievērojams skaits dalībvalstu atkāpes ir 
izmantojušas ierobežotā apmērā.

(5) Šā brīža juridiskā situācija rada pamatu 
nevienlīdzīgai attieksmei pret vienas 
kategorijas darba ņēmējiem dažādās 
dalībvalstīs atkarībā no tā, vai valsts 
piemēro vai nepiemēro līdzšinējos tiesību 
aktos atļautos izņēmumus un atkāpes. 
Ievērojams skaits dalībvalstu izņēmumus 
un atkāpes ir izmantojušas ierobežotā 
apmērā, savukārt astoņas dalībvalstis tās 
nav izmantojušas vispār, un tas Savienībā 
rada nevienlīdzību jūrnieku starpā.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) uzlabojot jūrnieku darba apstākļus, 
ir jāņem vērā katras nozares īpatnības, 
piemēram, nerūpnieciskās un piekrastes 
zvejniecības nozarē, kur ir vajadzīga 
daudznozaru rīcība.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.b) Ņemot vērā katras nozares īpatnības, 
piemēram, nerūpnieciskās un piekrastes 
zvejniecības nozarē, būtu jāveicina 
apmācība visās nozarēs ar elastīgākiem 
pasākumiem, kuros pieredzi vai praksi var 
izmantot par pamatu kursa atzīšanai, kas 
rada stimulu studijām un veicina katrā 
attiecīgajā nozarē vajadzīgo prasmju 
apgūšanu.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Komisija 2007. gada 10. oktobrī nāca 
klajā ar redzējumu par integrētu Eiropas 
Savienības jūrniecības politiku (“Zilo 
grāmatu”)27. Šajā redzējumā atzīts, ka visi 
ar Eiropas okeāniem un jūrām saistītie 
jautājumi ir savstarpēji saistīti un ka 
dažādu jūrniecības jomu politika jāizstrādā 
saskaņoti, ja gribam sasniegt vēlamos 
rezultātus.

(6) Šī direktīva ir saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020”. Turklāt Komisija 
2007. gada 10. oktobrī nāca klajā ar 
redzējumu par integrētu Eiropas Savienības 
jūrniecības politiku (“Zilo grāmatu”)27. 
Šajā redzējumā atzīts, ka visi ar Eiropas 
okeāniem un jūrām saistītie jautājumi ir 
savstarpēji saistīti un ka dažādu jūrniecības 
jomu politika jāizstrādā saskaņoti, ja 
gribam sasniegt vēlamos rezultātus.

__________________ __________________
27 COM(2007) 575, galīgā redakcija, 27 COM(2007) 575, galīgā redakcija, 
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10.10.2007. 10.10.2007.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “Zilajā grāmatā”28 tika uzsvērta 
nepieciešamība radīt Eiropas iedzīvotājiem 
vairāk kvalitatīvu darbvietu jūrniecības 
nozarē un tas, cik svarīgi ir uzlabot darba 
apstākļus uz kuģiem.

(7) “Zilajā grāmatā”28 tiek uzsvērta 
nepieciešamība radīt Eiropas iedzīvotājiem 
vairāk kvalitatīvu darbvietu jūrniecības 
nozarē un tas, cik svarīgi ir uzlabot darba 
apstākļus uz kuģiem, inter alia, veicot 
ieguldījumus pētniecībā, izglītībā, 
apmācībā, veselībā un drošībā. Šī 
direktīva attiecas uz abiem minētajiem 
jautājumiem.

__________________ __________________
28 COM(2007) 575, galīgā redakcija, 
10.10.2007.

28 COM(2007) 575, galīgā redakcija, 
10.10.2007.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) Šī direktīva ir saderīga ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” un ar Komisijas „Jaunu 
prasmju un darba vietu programmu —
Eiropas ieguldījums ceļā uz pilnīgu 
nodarbinātību”. Tomēr būtu jāpatur 
prātā, ka darbs jūrā nav pievilcīgs 
piedāvājums jauniem cilvēkiem. Tādēļ 
Komisijai būtu jāizstrādā programma, 
kurā izklāstīti stimuli, lai mudinātu viņus 
iesaistīties šajā nozarē.

Grozījums Nr. 12
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Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Lai gan šo direktīvas piemērošanas 
jomas paplašināšana, to attiecinot arī uz 
jūrniekiem, ir pozitīva virzība, tas ir 
pirmais posms, jo joprojām būs 
nepieciešams transponēt Savienības 
tiesību aktos STCW-F konvenciju un 
SDO Konvenciju Nr. 188 par darbu 
zivsaimniecībā, kā tas jau ir izdarīts 
attiecībā uz jūras transporta nozarē 
strādājošajiem.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.b) Šīs direktīvas īstenošana 
nedrīkstētu palielināt birokrātisko slogu 
nozarē strādājošajiem MVU un 
mikrouzņēmumiem.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) Komisijai steidzami būtu 
jāatgriežas pie priekšlikuma direktīvai par
jūrnieku darba apstākļiem, kas tika 
atsaukts 2004. gadā, lai veltītu īpašu 
uzmanību situācijai šajā nozarē. Dažādie 
tiesību akti par karogiem izraisa sociālo 
dempingu un konkurenci starp darba 
ņēmējiem, ko nevar juridiski atrisināt ar 
direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā.
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
Direktīva 2009/38/EK
6. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. panta 2. punktā iekļauj šādu 
apakšpunktu:

„(da) attiecībā uz jūrniekiem, kuri ir 
Eiropas uzņēmumu padomju vai īpašu 
sarunu risināšanas struktūru locekļi, 
nolīgums ņem vērā ierobežojumus, ko 
rada to biežie kavējumi jūrā un ostās citā 
valstī, nevis tajā, kur atrodas 
uzņēmums.”.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
Direktīva 2002/14/EK
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 4. pantam pievieno šādu 
punktu:

„4.a Dalībvalstis nodrošina, ka ir 
iespējams sniegt informāciju apkalpes 
locekļiem vai ar viņiem sazināties 
attālināti, izmantojot elektroniskos 
saziņas līdzekļus.”.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 98/59/EK
4. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Direktīvas 4. pantam pievieno šādu 
punktu:

„4.a Visus noteikumus valsts tiesību aktos 
vai koplīgumos saistībā ar apkalpes 
locekļu kolektīvo atlaišanu šī direktīva 
neietekmē, ja vien tie garantē vismaz tādu 
pašu aizsardzības pakāpi kā šī direktīva.”.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai ne 
vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas izpildītu šīs 
direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmu minēto noteikumu 
tekstu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai ne 
vēlāk kā divus gadus pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas izpildītu šīs 
direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmu minēto noteikumu 
tekstu.
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