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Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

uzskata, ka tāpat kā jebkurai ekonomikas 
nozarei jūrniecības nozarei principā ir 
piemērojami tiesību akti par valsts 
atbalstu, lai gan izĦēmuma kārtā valsts 
atbalstu var atĜaut īpašos gadījumos ar 
nosacījumu, ka to piešėir uz laiku un šis 
process ir skaidrs un pārredzams; 

uzskata, ka jūrniecības nozarei tāpat kā 
jebkurai citai transporta nozarei principā 
nevajadzētu saĦemt valsts atbalstu, lai gan 
izĦēmuma kārtā valsts atbalstu drīkst 
saĦemt īpašos gadījumos ar nosacījumu, ka 
to piešėir uz laiku precīzā un pārredzamā 
veidā; 

Or. en 
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16. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

uzsver, ka jūrniekiem no trešām valstīm ir 
jāpilda prasības par pietiekamu apmācību 
saskaĦā ar STCW konvenciju un aicina 
kuău īpašniekus un valsts kontroles 
iestādes garantēt un panākt šo prasību 
izpildi, vajadzības gadījumā iesaistot 
Eiropas Jūras drošības aăentūru (EMSA); 
atgādina par savu prasību, ka dalībvalstīm 
ir steidzami jāratificē ILO 2006. gada 
Konvencija par darbu jūrniecībā un ir 
savlaicīgi jāpieĦem Komisijas 
priekšlikums, kura pamatā ir nozares 
nolīgums, lai ES tiesību aktos iekĜautu 
Konvencijas galvenos elementus; 

uzsver, ka jūrniekiem no trešām valstīm ir 
jāpilda prasības par pietiekamu apmācību 
saskaĦā ar STCW konvenciju un aicina 
kuău īpašniekus un valsts kontroles 
iestādes garantēt un panākt šo prasību 
izpildi, vajadzības gadījumā iesaistot 
Eiropas Jūras drošības aăentūru (EMSA); 
atgādina par savu prasību, ka dalībvalstīm 
ir steidzami jāratificē ILO 2006. gada 
Konvencija par darbu jūrniecībā; 

Or. en 
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aicina dalībvalstis veicināt ES jūrnieku 
nodarbināšanu savās flotēs un radīt 
pietiekami daudz iespēju, lai novērstu 
jūrnieku aiziešanu strādāt uz 
ārpuskopienas valstu kuăiem; 

svītrots 

Or. en 

 
 


