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12.4.2010 A7-0114/5 

Predlog spremembe  5 

Georgios Toussas, Elisa Ferreira 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 

COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja sporočilo Komisije o 

pomorski prometni politiki do leta 2018; 

1. zavrača politiko, strateške usmeritve in 

predloge iz sporočila Komisije o pomorski 

prometni politiki do leta 2018, saj 

zagovarjajo krepitev konkurenčnosti, 

dobička monopolnih družb v pomorskem 

prometu in kapitala na splošno na škodo 

delavcev in potreb delavskega razreda; 

Or. en 
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12.4.2010 A7-0114/6 

Predlog spremembe  6 

Georgios Toussas, Elisa Ferreira 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 

COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da bi morala pomorska 

politika EU upoštevati, da se pomorski 

sektor s konkurenco ne srečuje samo 

znotraj Skupnosti, ampak predvsem na 

svetovni ravni; poudarja tudi pomen 

pomorskega prometa kot jedra širšega 

spektra prometnih dejavnosti na ravni EU 

in zunaj nje; 

3. poudarja, da je kapitalistična 

gospodarska kriza, ki je sledila prejšnjem 

obdobju razcveta (september 2003 – julij 

2008), tj. obdobju ogromnih dobičkov 

lastnikov ladij, pospešila trend 

koncentracije kapitala v sektorju 

pomorskega prometa, in da je krhka 

oživitev gospodarstva EU ob obstoječem 

presežku zmogljivosti plovil le še okrepila 

konkurenco med monopolnimi poslovnimi 

skupinami znotraj Unije in na 

mednarodnem področju, kar ima hude 

posledice za pristaniške delavce in 

pomorščake; 

 

Or. en 
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12.4.2010 A7-0114/7 

Predlog spremembe  7 

Georgios Toussas, Elisa Ferreira 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 

COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. poudarja, da številne evropske 

ladjarske družbe ohranjajo poslovni sedež 

v državah članicah EU, hkrati pa delujejo 

tudi kot offshore družbe, ki so 60–80 % 

svojih ladij registrirale v tretjih državah 

pod „zastavami ugodnosti” ali v „drugih 

registrih” ter tako izkoristile ugodnosti 

davčnih oaz, medtem ko izkoriščajo 

pomorščake in si povečujejo dobiček; tako 

si ti evropski ladjarji, ki uporabljajo 

ladijske registre tretjih držav in katerih 

edina obveznost je, da imajo svoj poštni 

predal in da letno prinesejo v državo 

10.000–50.000 USD v tuji valuti, 

zagotovijo številne privilegije, državne 

subvencije, davčne olajšave in nižje število 

obveznih članov posadke ter se izognejo 

plačilu prispevkov v sklade pomorščakov; 

Or. en 
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12.4.2010 A7-0114/8 

Predlog spremembe  8 

Georgios Toussas, Elisa Ferreira 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 

COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. zato poziva države članice, naj 

spodbujajo uporabo lastne zastave in 

podprejo svoje pomorske grozde na 

kopnem, na primer z davčnimi ugodnostmi, 

kot je obdavčitev tonaže za plovila, ter 

davčnimi ugodnosti za pomorščake in 

ladjarje; 

6. zato poziva države članice, naj 

spodbujajo uporabo lastne zastave in 

podprejo svoje pomorske grozde na 

kopnem, na primer z davčnimi ugodnostmi, 

ter hkrati odpravijo pretirane oprostitve 

davkov in nezaslišane ugodnosti, ki 

veljajo za ladjarske družbe; 

Or. en 
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12.4.2010 A7-0114/9 

Predlog spremembe  9 

Georgios Toussas, Elisa Ferreira 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 

COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a. poudarja, da so se zaradi Uredbe 

3577/1992
1
 o uporabi načela o prostem 

pretoku storitev za pomorski promet 

znotraj EU, ki je ukinila kabotažo in 

liberalizirala trg, povišale cene za prevoz 

blaga in cene vozovnic, čeprav so se v 

sedmih letih (2003–2010) državne 

subvencije za ladjarje povečale za 

desetkrat; odpuščenih je bilo na tisoče 

pristaniških delavcev in pomorščakov; 

prišlo je do hudih okoljskih posledic, ker 

pomorskim družbam ni treba spoštovati 

mednarodnih pravil za varstvo okolja; in 

tako je prišlo do velike socialne stiske, 

tako za pomorščake kot tudi za prebivalce 

otoških območij, npr. v Grčiji, za katere so 

se stroški življenja povečali celo bolj kot 

za prebivalce celinskih območij; nazadnje 

pa je to povzročilo tudi vsesplošno 

poslabšanje razmer na področju storitev 

obalnega prometa; meni, da je temeljna 

prednostna naloga za potrebe delavskega 

razreda razviti obalni promet s sodobnimi 

in varnimi ladjami ter po ugodnih cenah 

za potnike in prevoz blaga, ki bi vsak dan 

in skozi vse leto zadostil potrebam 

delavcev in prebivalcev na otokih ter v 

oddaljenih regijah, pri tem pa bi bilo treba 

tudi povečati število zaposlenih na ladjah, 

zmanjšati število delovnih ur in ugoditi 
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zahtevam pomorščakov; 

______________ 
1 UL L 364, 12.12.1992. 

Or. en 
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12.4.2010 A7-0114/10 

Predlog spremembe  10 

Georgios Toussas, Elisa Ferreira 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 

COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16a. poudarja, da je treba izvajati predpise 

o zaščiti napotenih delavcev (minimalna 

plača, letni dopust itd.) in pristaniških 

delavcev; poudarja, da je za zagotavljanje 

ustrezne varnosti in zaščite človeških 

življenj na morju treba povečati število 

osebja pri vseh pomorskih poklicih (osebje 

na krovu, v strojnici, nadzorno osebje in 

gostinsko osebje); 

Or. en 
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12.4.2010 A7-0114/11 

Predlog spremembe  11 

Georgios Toussas, Elisa Ferreira 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 

COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poudarja, da morajo pomorščaki iz 

tretjih držav izpolnjevati zahteve po 

ustrezni izobrazbi v skladu s Konvencijo 

STCW, in lastnike ladij ter nacionalne 

inšpektorate poziva, naj to zagotavljajo in 

izvajajo, po potrebi ob pomoči Evropske 

agencije za pomorsko varnost (EMSA); 

ponavlja svojo zahtevo, naj države članice 

čim prej ratificirajo Konvencijo o delovnih 

standardih v pomorstvu Mednarodne 

organizacije dela iz leta 2006 in naj se čim 

prej sprejme predlog Komisije, ki temelji 

na sporazumu za to industrijo, zato da se v 

evropsko zakonodajo vključijo ključni 

elementi te konvencije; 

16. poudarja, da je bil namen 

usposabljanja na podlagi Mednarodne 

konvencije STCW poslabšati pomorsko 

izobraževanje in ga nadomestiti z 

nekakšno ad hoc, površno obliko 

usposabljanja ter spodbuditi dotok cenejše 

delovne sile iz tretjih držav;  poudarja, da 

je treba znova bistveno zvišati raven 

pomorskega izobraževanja, tako da se v 

okviru Mednarodne pomorske 

organizacije sprejme mednarodna 

konvencija o ladijskih posadkah in 

častnikih ter da se srednješolsko in 

višješolsko pomorsko izobraževanje 

priznata kot ustrezni stopnji izobraževanja 

za sorodne sektorje na kopnem; ponavlja 

svojo zahtevo, naj države članice čim prej 

ratificirajo Konvencijo o delovnih 

standardih v pomorstvu Mednarodne 

organizacije dela iz leta 2006 in zlasti, naj 

v nacionalno zakonodajo vključijo del B 

konvencije, ki ni zavezujoč, ter da se 

začne izvajati mednarodna Konvencija št. 

145 o nepretrganem delu pristaniških 

delavcev, uvede sedemurni delavnik, pet 

delovnih dni na teden in 35-urni delovni 

teden, kot tudi pravilo rotacije posadke 

(15 dni na krovu ladje in 15 dni na 

kopnem za osebje plovil, ki opravljajo 

nacionalne prevoze, ter 4 mesece na krovu 

in 4 mesece na kopnem za osebje plovil, ki 
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opravljajo mednarodne prevoze) 

Or. en 
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12.4.2010 A7-0114/12 

Predlog spremembe  12 

Georgios Toussas, Elisa Ferreira 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 

COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. poziva nacionalne inšpektorate in 

druge nacionalne organe, naj tesneje 

sodelujejo pri izmenjavi podaktov o 

plovilih in njihovem tovoru, da se bo 

zmanjšal pritisk, kar zadeva predpise, 

hkrati pa povečala učinkovitost 

inšpekcijskega nadzora; poziva k takojšnji 

vzpostavitvi celovitega sistema upravljanja 

informacij z uporabo in krepitvijo 

obstoječih virov, predvsem SafeSeaNet; 

zahteva, da Komisija čim prej vzpostavi 

sistem čezmejnega in medsektorskega 

nadzora na celotnem ozemlju Unije; 

43. poudarja, da so se pregledi plovnosti, 

ki jih opravljajo ladijski registri, izkazali 

za neučinkovite; zaskrbljeno ugotavlja, da 

imajo stara in slabo vzdrževana plovila še 

vedno nekakšne dokumente o plovnosti in 

se še naprej uporabljajo, kar ogroža tako 

varnost človeških življenj na morju kot 

tudi okolje; ugotavlja, da se je v 

Sredozemlju po začetku izvajanja Uredbe 

3577/1992 povečalo število starih in slabo 

vzdrževanih plovil, ki predstavljajo hudo 

nevarnost; zato poudarja, da morajo biti 

za povečanje učinkovitosti inšpekcijskega 

nadzora kontrole stroge, pogoste in 

izčrpne; poziva k takojšnji vzpostavitvi 

celovitega sistema upravljanja informacij z 

uporabo in krepitvijo obstoječih virov, 

predvsem SafeSeaNet; zahteva, da 

Komisija čim prej vzpostavi sistem 

čezmejnega in medsektorskega nadzora na 

celotnem ozemlju Unije; 

Or. en 
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12.4.2010 A7-0114/13 

Predlog spremembe  13 

Georgios Toussas, Elisa Ferreira 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0114/2010 

Peter van Dalen 

Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 

COM(2009)0008 – 2009/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. se zaveda nevarnosti piratov na 

odprtem morju, zlasti na območju 

Afriškega roga in ob obali Somalije, in 

vse lastnike ladij poziva, naj sodelujejo z 

vladnimi pobudami, ki jih lahko zaščitijo 

pred piratstvom, po zgledu prve uspešne 

pomorske operacije EU Atalante; poziva 

Komisijo in države članice, naj okrepijo 

sodelovanje tako med sabo kot na ravni 

Združenih narodov ter tako zaščitijo 

pomorščake, ribiče, potnike in flote; 

44. ugotavlja, da se je od začetka operacije 

EU NAVFOR Atalante povečalo število 

piratskih napadov in da se je območje teh 

napadov razširilo proti jugu; poziva k 

umiku ladjevja držav članic EU iz 

morskih območij Afriškega roga; poziva 

države članice in EU, naj osredotočijo 

svojo strategijo na resnične vzroke za 

piratstvo, tj. na skrajno revščino in na 

dejstvo, da Somalijo in širšo regijo 

destabilizirajo tretje strani; 

Or. en 

 

 


