
 

AM\812796LV.doc  PE439.743v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

12.4.2010 A7-0114/5 

Grozījums Nr.  5 

Georgios Toussas, João Ferreira 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Stratēăiskie mērėi un ieteikumi ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā 
COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē paziĦojumu par ES jūras 
transporta politiku 2018. gada perspektīvā; 

1. noraida politiku, stratēăiskās 
pamatnostādnes un priekšlikumus, kas 
iekĜauti Komisijas paziĦojumā par jūras 
transporta politiku 2018. gada perspektīvā, 
jo to mērėis ir palielināt konkurenci un 
kuăniecības monopoluzĦēmumu 
ienākumus, kā arī kapitālu kopumā uz 
strādājošo un viĦu vajadzību rēėina; 

Or. en 



 

AM\812796EN.doc  PE431.002v02-00 

LV United in diversity LV 

 
12.4.2010 A7-0114/6 

Grozījums Nr.  6 

Georgios Toussas, João Ferreira 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Stratēăiskie mērėi un ieteikumi ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā 
COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. uzsver, ka ES jūrniecības politikā būtu 
jāĦem vērā, ka jūras transporta nozare 
saskaras ar konkurenci ne tikai 
Savienības, bet arī un galvenokārt 
starptautiskā mērogā; uzsver arī, ka jūras 
transporta kā plašākas transporta nozares 
daĜas izaugsmei ir svarīga nozīme gan 
Eiropas Savienībā, gan ārpus tās; 

3. uzsver, ka kapitālistiskās ekonomikas 
krīze pēc iepriekšējā uzplaukuma perioda 
(2003. gada septembris – 2008. gada 
jūlijs), kura laikā kuău īpašnieku 
ienākumi bija Ĝoti lieli, ir pastiprinājusi 
tendenci koncentrēt kapitālu jūras 
transporta nozarē un ka trauslā ES 
ekonomikas atjaunošanās pretēji 
pašreizējam produkcijas pārpalikumam ir 
palielinājusi starp monopoluzĦēmumu 
grupām pastāvošo konkurenci jūras 
transporta nozarē Savienības un 
starptautiskā mērogā, šādi negatīvi 
ietekmējot ostu darbiniekus un jūrniekus; 

Or. en 
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12.4.2010 A7-0114/7 

Grozījums Nr.  7 

Georgios Toussas, João Ferreira 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Stratēăiskie mērėi un ieteikumi ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā 
COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.a norāda, ka daudzi Eiropas 
kuăniecības uzĦēmumi, saglabājot ES 
dalībvalstīs reăistrētās mītnes vietas, 
darbojas arī kā ārzonas uzĦēmumi, 
reăistrējot 60-80 % no saviem kuăiem 
trešās valstīs zem „izdevīguma karogiem”, 
vai reăistrējas papildus citās valstīs un 
šādi gūst labumu no nodokĜu oāzēm, 
vienlaikus izmantojot jūrniekus un 
palielinot savus ienākumus; šādā veidā 
Eiropas kuău īpašnieks, kurš izmanto 
reăistrēšanās iespējas trešās valstīs un 
kura vienīgais pienākums ir izveidot 
pastkasti un ik gadu pārskaitīt ārvalsts 
valūtu USD 10 000 – 50 000 apmērā, 
izmanto jaunas priekšrocības, valsts 
subsīdijas un atbrīvojumus no nodokĜiem, 
kā arī viĦam ir iespēja samazināt kuăa 
apkalpes locekĜu skaitu un izvairīties no 
jūrnieku sociālo iemaksu veikšanas; 

Or. en 
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12.4.2010 A7-0114/8 

Grozījums Nr.  8 

Georgios Toussas, João Ferreira 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Stratēăiskie mērėi un ieteikumi ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā 
COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. tādēĜ mudina ES dalībvalstis veicināt 
savu karogu izmantošanu un atbalstīt savas 
jūrniecības kopas uz sauszemes, ieviešot, 
piemēram, tādus nodokĜu atvieglojumus 
kā tonnāžas nodokĜu sistēmu kuăiem, kā 
arī nodokĜu atvieglojumus jūrniekiem un 
kuău īpašniekiem; 

6. tādēĜ mudina ES dalībvalstis veicināt 
savu karogu izmantošanu un atbalstīt savas 
jūrniecības kopas uz sauszemes, ieviešot 
nodokĜu atvieglojumus, vienlaikus atceĜot 
šokējošos nodokĜu atbrīvojumus un 
skandalozās priekšrocības, kas piešėirtas 
kuăniecības uzĦēmumiem; 

Or. en 
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12.4.2010 A7-0114/9 

Grozījums Nr.  9 

Georgios Toussas, João Ferreira 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Stratēăiskie mērėi un ieteikumi ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā 
COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.a uzsver, ka, īstenojot Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 3577/92 1, ar ko piemēro 
principu, kurš paredz jūras transporta 
pakalpojumu sniegšanas brīvību 
dalībvalstīs (jūras kabotāža), un ar ko 
atcēla kabotāžu un liberalizēja tirgu, 
palielinājās maksa par precēm un biĜešu 
cenas, savukārt valsts subsīdijas kuău 
īpašniekiem septiĦu gadu laikā (no 
2003. gada līdz 2010. gadam) pieauga 
desmitkārtīgi; tā rezultātā darbu zaudēja 
tūkstošiem ostu darbinieku un jūrnieku; 
regulas noteikumu piemērošana Ĝoti 
negatīvi ietekmēja vidi, jo kuăniecības 
uzĦēmumi tika atbrīvoti no pienākuma 
ievērot starptautiskās vides aizsardzības 
prasības; ar Ĝoti smagām sociālajām 
problēmām saskārās gan jūrnieki, gan 
salu reăionu, piemēram, Grieėijas, 
iedzīvotāji, kuriem dzīves dārdzība 
pieauga vēl vairāk nekā kontinentālo 
reăionu iedzīvotājiem; visbeidzot 
pasliktinājās piekrastes kuăniecības 
pakalpojumi kopumā; uzskata, ka galvenā 
prioritāte strādājošo vajadzību 
apmierināšanai ir attīstīt kabotāžas 
pārvadājumus, ko par saprātīgām 
pasažieru biĜešu un preču cenām veic 
mūsdienīgi un droši kuăi, lai katru dienu 
un ik gadus apmierinātu strādājošo un 
salu un nomaĜo reăionu iedzīvotāju 
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vajadzības, palielinot apkalpes locekĜu 
skaitu uz kuăiem, samazinot darba stundu 
skaitu un apmierinot jūrnieku vajadzības; 

______________ 
1 OV L 364, 12.12.1992. 

Or. en 
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12.4.2010 A7-0114/10 

Grozījums Nr.  10 

Georgios Toussas, João Ferreira 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Stratēăiskie mērėi un ieteikumi ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā 
COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 16.a uzsver vajadzību pastiprināt 
aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz 
norīkotajiem darbiniekiem (minimālā 
darba alga, gadskārtējais atvaĜinājums 
utt.) un ostu darbiniekiem; uzsver 
vajadzību palielināt kuăa apkalpes 
locekĜu skaitu, lai ietvertu visas 
specialitātes (klāji, dzinējs, uzraudzība, 
izmitināšana), šādi garantējot drošību un 
cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras; 

Or. en 
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12.4.2010 A7-0114/11 

Grozījums Nr.  11 

Georgios Toussas, João Ferreira 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Stratēăiskie mērėi un ieteikumi ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā 
COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. 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; 

16. uzsver, ka apmācību, ko īstenoja 
saskaĦā ar STCW konvenciju, izmantoja, 
lai pasliktinātu jūrniecības izglītības 
kvalitāti, aizstājot to ar ad hoc un 
virspusēju apmācību, un lai veicinātu 
lētāka darbaspēka ieplūšanu no trešām 
valstīm; uzsver vajadzību būtiski uzlabot 
apmācību jūrniecības jomā, saistībā ar 
Starptautisko Jūrniecības organizāciju 
(SJO) pieĦemot starptautisku konvenciju 
par kuău apkalpēm un virsniekiem, un arī 
vajadzību atzīt vidējo un augstāko 
izglītību jūrniecības jomā par līdzvērtīgu 
izglītības līmenim ar sauszemi saistītajās 
nozarēs; atgādina par savu prasību, ka 
dalībvalstīm ir steidzami jāratificē ILO 
2006. gada Konvencija par darbu 
jūrniecībā un jo īpaši nekavējoties 
jāiestrādā dalībvalstu tiesību aktos 
konvencijas B daĜa, kas pēc būtības nav 
obligāta, un jāpiemēro Starptautiskā 
konvencija Nr. 145 par jūrnieku 
turpmāku nodarbināšanu, kā arī jāievieš 
spēkā esošās jūrnieku pārvietošanās 
prasības, piemēram, jāpalielina kuău 
apkalpes locekĜu skaits, jāievieš septiĦu 
stundu darba diena (piecas darba dienas 
nedēĜā un 35 darba stundas nedēĜā), 
jāpiemēro apkalpes locekĜu rotācijas 
noteikumi (15 dienas uz klāja, 15 dienas 
uz sauszemes to kuău apkalpei, kuri veic 
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valsts mēroga reisus, četri mēneši uz klāja 
un četri mēneši uz sauszemes tādu kuău 
apkalpei, kuri veic starptautiskus reisus); 

Or. en 
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12.4.2010 A7-0114/12 

Grozījums Nr.  12 

Georgios Toussas, João Ferreira 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Stratēăiskie mērėi un ieteikumi ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā 
COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

43. aicina valsts kontroles iestādes un 
citas valsts iestādes ciešāk sadarboties, 
apmainoties ar informāciju par kuăiem 
un to kravām, lai mazinātu 
reglamentējošo prasību nastu, vienlaikus 
palielinot pārbaužu efektivitāti; prasa 
steidzami ieviest integrēto informācijas 
pārvaldības sistēmu, izmantojot un 
pilnveidojot jau pieejamos resursus, jo 
īpaši „SafeSeaNet”; pieprasa Komisijai 
steidzami ieviest pārrobežu un starpnozaru 
uzraudzības sistēmu visā Eiropas 
Savienībā; 

43. uzsver, ka kuău klasifikācijas iestāžu 
veiktās pārbaudes par kuău kuăotspēju 
nav efektīvas; norāda, ka novecojušiem 
un slikti uzturētiem kuăiem ir tā sauktie 
kuăotspējas sertifikāti un tie turpina 
kuăot, apdraudot cilvēka dzīvību uz jūras 
un vidi; norāda, ka Vidusjūrā pēc 
Padomes Regulas Nr. 3577/92 stāšanās 
spēkā palielinājās vecu un slikti uzturētu 
kuău skaits, radot Ĝoti lielu 
apdraudējumu; tādēĜ uzsver — lai 
palielinātu pārbaužu efektivitāti, tās ir 
jāveic stingri, bieži un visaptveroši; prasa 
steidzami ieviest integrēto informācijas 
pārvaldības sistēmu, izmantojot un 
pilnveidojot jau pieejamos resursus, jo 
īpaši „SafeSeaNet”; pieprasa Komisijai 
steidzami ieviest pārrobežu un starpnozaru 
uzraudzības sistēmu visā Eiropas 
Savienībā; 

Or. en 
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12.4.2010 A7-0114/13 

Grozījums Nr.  13 

Georgios Toussas, João Ferreira 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Stratēăiskie mērėi un ieteikumi ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā 
COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

44. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

44. ir informēts par pirātisma radītajām 
briesmām starptautiskajos ūdeĦos, jo īpaši 
Āfrikas raga reăionā un Somālijas 
piekrastes ūdeĦos, un aicina visus kuău 
īpašniekus, lai pasargātu sevi no 
pirātisma, līdzdarboties valdības 
iniciatīvās, ievērojot ES veiksmīgi 
īstenotās pirmās jūras operācijas 
„Atalanta” pamatnostādnes; aicina 
Komisiju un dalībvalstis veicināt 
sadarbību savā starpā un saistībā ar ANO, 
lai aizsargātu jūrniekus, zvejniekus un 
pasažierus, kā arī floti; 

44. norāda, ka, kopš sāktas EUNAVFOR 
„Atalanta” operācijas, pirātu uzbrukumu 
skaits ir palielinājies un apgabals, kurā 
uzbrukumi notiek, ir paplašinājies 
virzienā uz dienvidiem; prasa atsaukt ES 
dalībvalstu flotes, kas atrodas Āfrikas 
raga reăiona ūdeĦos; aicina dalībvalstis 
un ES savās stratēăijās pievērst galveno 
uzmanību pirātisma patiesajiem 
cēloĦiem — Ĝoti lielai nabadzībai un trešo 
pušu īstenotajai Somālijas un visa reăiona 
destabilizācijai; 

Or. en 

 
 

 


