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Ceļā uz turpmāko Savienības jūrniecības politiku
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija Ceļā uz turpmāko Eiropas Savienības 
jūrniecības politiku: Eiropas redzējums okeāniem un jūrām (2006/2299(INI))

Eiropas Parlaments,

− ņemot vērā Eiropas Komisijas Zaļo grāmatu „Ceļā uz turpmāko ES jūrniecības politiku: 
Eiropas redzējums okeāniem un jūrām” (COM(2006)0275),

− ņemot vērā EK līguma 299. panta 2. punktu,

− ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

− ņemot vērā tā 2007. gada 15. marta rezolūciju par salu, kā arī dabas un ekonomikas 
faktoru ietekmi uz reģionālo politiku 1,

− ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu, kā arī Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, 
Zivsaimniecības komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A6-0235/2007),

A. tā kā jūras un okeāni dod izšķirīgu ieguldījumu Eiropas Savienības ģeogrāfiskajā 
vienreizībā un bagātībā, jo tās attālākie reģioni veido 320 000 km ES piekrastes līnijas, un 
tā ir mājvieta trešajai daļai Eiropas iedzīvotāju, tostarp 14 miljoniem salu iedzīvotāju;

B. tā kā ar jūru saistītās nozares un pakalpojumi, neiekļaujot izejvielas, veido 3–6 % un 
piekrastes reģioni – 40 % no Eiropas IKP; tā kā jūras transports nodrošina 90 % no ES 
ārējās tirdzniecības un 40 % no iekšējās tirdzniecības apjoma un tā kā Eiropas flote veido 
40 % no pasaules flotes;

C. tā kā Lisabonas stratēģijas piemērošana jūrniecības politikai attiecas ne tikai uz 
konkurētspējas uzlabošanas mērķiem, bet skar arī citus stratēģijas pīlārus, piemēram, 
ilgspējīgākas un kvalitatīvākas nodarbinātības radīšanu jūrniecības nozarē ES;

D. tā kā okeānos un jūrās ir nozīmīgi transporta koridori, pa kuriem notiek ievērojama daļa 
no pārvadājumiem; tā kā okeāniem un jūrām vēl aizvien ir būtisks potenciāls visā pasaulē; 
un tā kā okeāniem un jūrām ir ne tikai būtiskas ekoloģiskās, bet arī sociālās un 
ekonomiskās vērtības;

E. tā kā kuģu satiksme veido apmēram 4 % no CO2 emisijas pasaulē, kas atbilst 
1000 miljoniem tonnu, un kuģošanas radītā emisija nav minēta Kioto Protokolā, un tā kā 
saskaņā ar Starptautiskās jūras organizācijas (SJO) pētījumu jūrniecības radītā klimatu 
ietekmējošu gāzu emisija līdz 2020. gadam pieaugs par 70 % ; tā kā ik gadu no kuģu 
saldēšanas iekārtām izdalās ne vien CO2, bet arī liels daudzums citu siltumnīcas efektu 
izraisošu gāzu;

F. tā kā daudzās jūrniecības darbības jomās veiksmīgu virzību sekmē novatoriskas idejas 
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kuģošanas nozarē, un tā kā Eiropas kuģu būves un kuģu remonta nozare ar tās plašo 
aprīkojuma un pakalpojumu sniedzēju tīklu ir virzītājspēks, kas sekmē jauninājumu 
ieviešanu jūrniecībā izmantojamās tehniskajās iekārtās visā pasaulē;

G. tā kā kuģošana rada mazāk siltumnīcefekta gāzu uz tonnjūdzi, nekā jebkurš cits transporta 
veids un sasniegumi tehnoloģiju jomā nepārtraukti uzlabo šīs nozares efektivitāti, tā kā 
pastāv spēcīga politiskā griba veicināt kuģošanu, lai samazinātu kravu pārvadājumu 
radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas;

H. tā kā, pēc ANO vides programmas aplēsēm, apmēram 80 % no jūras piesārņojuma veido 
no sauszemes ieplūdinātais piesārņojums;

I. tā kā jūras transports ir atbildīgs par daudz dažādu notekūdeņu ievadīšanu jūrā, kuru 
skaitā ir kuģu cisternu skalošanas ūdeņi, kambīzes, veļas mazgātavas un sanitāro mezglu 
ūdeņi, balasta ūdeņi, netīša naftas ieplūšana jūrā kuģa darbības laikā; tā kā, ekspluatējot 
kuģi, rodas arī dažādi cietie atkritumi un tikai neliela to daļa nonāk ostas uzkrāšanas 
iekārtās, kamēr lielākā daļa atkritumu atklātā jūrā tiek sadedzināti vai vienkārši pārmesti 
pār bortu;

J. tā kā lielie kuģi ved līdzi lielu daudzumu bunkuru degvielas, kas nepieciešama to darbības 
nodrošināšanai, un avārijas vai kļūmes gadījumā tā var radīt un ir radījusi ievērojamu 
ekoloģisku kaitējumu, dodot maz iespēju rast kompensāciju tiesas ceļā;

K. tā kā, pēc oficiāliem aprēķiniem, 80 % no negadījumiem uz jūras notiek cilvēku kļūdu 
dēļ; 

L. tā kā pašlaik vairums lielo norakstīto kuģu tiek demontēti jaunattīstības valstu kuģu 
sadalīšanas rūpnīcās nepieņemamos sociālos un vides apstākļos, un šie kuģi vairumā 
gadījumu tiek pārdoti uzpircējiem ārpus Eiropas, lai apietu Bāzeles Bīstamo atkritumu 
starptautisko pārvadājumu un to apglabāšanas kontroles konvenciju, kurā noteikts, ka tie 
ir pieskaitāmi bīstamiem atkritumiem, uz kuriem attiecas eksporta aizliegums;

M. tā kā jūras ūdens līmenis ir cēlies, apdraudot piekrastes reģionus, to iedzīvotājus un tādas 
nozares kā piekrastes tūrisms;

N. tā kā daudzveidība jūrā un piekrastes darbības prasa no dalībvalstīm un to iestādēm 
elastīgu teritorijas plānošanu;

O. tā kā citos transporta veidos ES ir viena no vadošajām attiecībā uz piesārņojošu vielu 
emisijas ierobežošanu, kā rezultātā Eiropas transporta nozare pasaulē ir vadošā 
novatorisma jomā, un tā kā ilgtspējīgu Eiropas transporta nozares nākotni var nodrošināt 
tikai jauninājumi;

P. tā kā ES ir vairākas aģentūras, tostarp Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA), Eiropas 
Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām 
robežām (FRONTEX), Zivsaimniecības aģentūra un Vides aģentūra, kuras visas risina 
dažādus ar jūru saistītus jautājumus, un starp tām acīmredzami nenotiek oficiāla 
sadarbība;

Q. tā kā jūras maģistrāles no 2004. gada ir starp TEN-T 30 prioritārajiem projektiem, tomēr 
tikpat kā nav vērā ņemamu rezultātu;



R. tā kā okeāni un jūras veido pamatu dzīvībai uz Zemes un tiem ir būtiska loma klimata 
pārmaiņās, nozīmīgs integrētas jūrniecības politikas mērķis ir aizsargāt un ilgtspējīgi 
nodrošināt okeānu un jūru resursus. Ceturtā daļa jūras zivju krājumu ir apdraudēta, no 
tiem 17 % ir pārmērīgi patērēti, 7 % ir ievērojami gājuši mazumā un tikai 1 % no 
krājumiem pamazām atgūstas, un tā kā 52 % zivju krājumu jau ir tik ļoti pārzvejoti, ka to 
apjomu vairs nevar atjaunot, un zinātnieki brīdina, ka komerczvejas nozare jau gadsimta 
vidū (2048. gadā) varētu sabrukt;

S. tā kā zivsaimniecība ir tautsaimniecības nozare ar augstu pārraudzības līmeni, jāveic 
pasākumi, kuri nodrošina, ka reglamentējošos noteikumus labi īsteno praksē un panāk 
labus rezultātus; tā kā ilgtspējīgu zivju krājumu nolūkā ir jāņem vērā daudzi dažādie 
faktori, kuri ietekmē zivju krājumu stāvokli, piemēram, klimata pārmaiņas, plēsīgās zivis, 
piesārņojums, naftas un gāzes resursu izpēte un urbumi, jūras vēja ģeneratoru parki, kā arī 
smilšu un grants ieguve;

T. tā kā pēc divdesmit gadiem ES zivsaimniecības nozare būs mainījusies tādu ārēju faktoru 
dēļ kā klimata pārmaiņas un cilvēku darbības, un tā kā šādu izmaiņu pierādījumi jau ir 
redzami Ziemeļjūras mencu gadījumā, ir būtiski efektīvi novērst klimata pārmaiņu 
cēloņus;

U. tā kā jūrai un okeāniem ir nozīmīga loma enerģijas ražošanā no alternatīviem avotiem un 
energoapgādes drošības pastiprināšanā;

V. tā kā ir jāatzīst Eiropas attālāko reģionu un salu specifika, proti, nelegālā imigrācija, 
dabas katastrofas, transports un arī to ietekme uz bioloģisko daudzveidību;

W. tā kā liela daļa ES ārējās robežas ir jūras robeža, un tās uzraudzība un aizsardzība nozīmē 
papildu izdevumus piekrastes dalībvalstīm;

X. tā kā Vidusjūras un Melnā jūras teritorija pieder gan ES dalībvalstīm, gan trešām valstīm, 
kuru rīcībā nav tik daudz līdzekļu, lai īstenotu vides noteikumus un drošības un 
aizsardzības pasākumus;

1. atzinīgi vērtē iepriekš minēto Zaļo grāmatu un atbalsta integrēto pieeju jūrniecības 
politikā, kad vispirms tiek raksturotas jūrniecības politikas jomas, piemēram, kuģu 
būvētavas, kuģniecība, kuģu drošība , tūrisms, zivsaimniecība, ostu politika, jūras vide, 
pētniecība, rūpniecība, telpiskā plānošana u.c., un uzsvērta to savstarpējā saistība; saskata 
ES un dalībvalstu iespēju attīstīt uz nākotni orientētu jūrniecības politiku, gudri 
kombinējot jūras vides aizsardzību ar inovatīvu un saprātīgu jūras izmantošanu, tajā pašā 
laikā nodrošinot, lai ilgtspējība joprojām būtu jūrniecības politikas pamatā; uzskata, ka ES 
ir iespēja uzņemties inovatīvas un ilgtspējīgas jūrniecības politikas vadību, un tās 
īstenošanas pamatā ir dalībvalstu vienošanās kopējam mērķim; atzīmē, ka Parlaments 
turpmāk Padomes prezidentūru darbu vērtēs pēc panākumiem Eiropas jūrniecības 
politikas jomā; 

2. atzinīgi vērtē tādu jūrniecības politiku, kas aicina integrēt ar jūrniecības jautājumiem 
saistītas politikas jomas, darbības un lēmumus un kas veicina labāku saskaņošanu, lielāku 
atklātumu un pastiprinātu sadarbību starp visiem dalībniekiem, kuru darbība ietekmē 
mūsu okeānus un jūras;

3. atzīmē, ka atbildība par politikas jomām un darbībām, kas saistītas ar jūrām, ir sadalīta ES 



iestāžu, dalībvalstu valdību un reģionālo un vietējo iestāžu starpā, visu līmeņu pārvaldības 
iestādēm jāvirzās pretī saskaņotākai pieejai, kas nodrošinātu, ka to darbībās jūrniecības 
arēnā pilnā mērā tiktu ņemta vērā šo iestāžu daudzveidīgā mijiedarbība;

4. aicina Komisiju ņemt vērā iepriekš minētajā 2007. gada 15. marta rezolūcijā iekļautos 
ieteikumus un jo īpaši izvirzīt par prioritāti salu administratīvās vienības izveidi Komisijā, 
lai izstrādātu ilgi gaidīto starpnozaru pieeju šo teritoriju problēmām, kā arī pienācīgi atzīt 
salas ES statistikas programmā saistībā ar nākotnē plānoto jūrniecības politiku;

5. atbalsta principu par Eiropas jūrniecības politikas nostiprināšanu Lisabonas stratēģijā, lai 
ilgtspējīgā veidā, pamatojoties uz zinātnisko pieredzi, veicinātu ekonomisko izaugsmi un 
darbavietu radīšanu; uzsver jūras transporta nozīmi, ņemot vērā pārvadājumu apjomus un 
ekonomisko ietekmi; mudina Komisiju pārskatīt spēkā esošos tiesību aktus Komisijas 
labāka regulējuma iniciatīvas un Lisabonas stratēģijas garā un kontekstā; uzsver, ka 
prioritāte jāpiešķir spēkā esošo tiesību aktu labākai īstenošanai un uzlabošanai no Eiropas 
Komisijas un dalībvalstu puses; uzsver Eiropas pievienoto vērtību praktiskās iniciatīvās, 
piemēram, attiecībā uz labāku saskaņošanu un sadarbību dalībvalstu starpā, lai izvairītos 
no iespējamas dublēšanās vai pretrunām;

Klimata pārmaiņas — jūrniecības politikas lielākā problēma

6. uzsver, ka, ņemot vērā pašreizējo diskusiju par klimata pārmaiņām un Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes ceturtā novērtējuma ziņojuma pirmos izdevumus, visām 
iesaistītajām pusēm jāapzinās, ka ir pēdējais laiks rīkoties un ka Kopienai ir atlikuši 
13 gadi, lai, izmantojot jaunas tehnoloģijas, novērstu klimata katastrofu; atzīmē, ka 
saskaņā ar ziņojumu visā pasaulē būs novērojama jūras līmeņa paaugstināšanās, kas būs 
īpaši postoša piekrastes valstīs, karstuma viļņi, plūdi, vētras, meža ugunsgrēki un 
sausumi; uzsver arī problēmas, kas ir sagaidāmas līdz ar vides bēgļiem, un citas 
problēmas, kuras ir saistītas ar starptautisko drošību un kurās varētu rasties, strīdoties par 
kopējiem resursiem;

7. uzsver, ka ES jāuzņemas vadošā loma cīņā ar klimata pārmaiņām; Kopienai jāizmanto 
savas stiprās puses pētniecības un novatorisma jomā, jāuzņemas vadošā loma, kā arī 
apņēmīgi jārīkojas starptautiskā līmenī;

8. uzsver, ka sauszemes un jūras vēja enerģijai ir ļoti ievērojams attīstības potenciāls, un tā 
var dot ievērojamu ieguldījumu klimata aizsardzībā, un tādēļ aicina Komisiju rīkoties, 
izveidojot vēja enerģijas nodaļu vai koordinācijas daļu un uzsākot vēja enerģijas rīcības 
plānu;

9. uzsver, ka Eiropas jūrniecības politikai ir jābūt nozīmīgai lomai cīņā ar klimata 
pārmaiņām vismaz trijos politikas virzienos, pirmkārt, ir ievērojami jāsamazina 
kuģošanas radītā CO2, SO2 un slāpekļa oksīdu emisija, otrkārt, ir rūpīgi jāizvērtē iespēja 
ieviest kuģniecībā ir jāievieš emisiju tirdzniecības sistēmu un, treškārt, jāveicina vēja un 
saules kā atjaunīgās enerģijas avotu izmantošana uz kuģiem; aicina Komisiju iesniegt 
tiesību aktus, lai efektīvi samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas jūras teritorijā, un 
tāpat aicina Eiropas Savienību sākt īstenot konsekventus pasākumus, lai uz jūrām 
attiecinātu starptautiskus klimata nolīgumus;

10. pauž bažas par ziņojumiem, kuros atklājas, ka oglekļa dioksīda emisijas jūrā ir lielākas, 
nekā uzskatīja agrāk, veidojot 5 % no kopējām emisijām, un paredz, ka turpmāko 15 līdz 



20 gadu laikā tās pieaugs par 75 %, ja neīstenos pasākumus, lai apturēto šo tendenci; 
norāda, ka siltumnīcefekta gāzu emisijas no zvejas kuģiem ir ievērojamas; atzīmē, ka šajā 
jautājumā Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO) nav panākusi virzību, neskatoties 
uz Kioto protokolā pirms 10 gadiem tai dotajiem uzdevumiem;

11. atzīst, ka, lai i jūras stratēģiju kļūtu par jūrniecības politikas „vides pīlāru”, politikas 
jomām jābūt pilnīgi komplementārām, lai nodrošinātu ES pieejas konsekvenci; piekrīt, ka 
daļa no pasākumu kopuma siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai ir oglekļa 
dioksīda glabāšana ģeoloģiskajās struktūrās zem jūras gultnes, un prasa sagatavot 
skaidrāku tiesisko regulējumu un reglamentējošos noteikumus šādas tehnoloģijas 
izmantošanas paplašināšanai;

12. prasa, lai Kopienas piekrastes rajonu plānošanā, proti, pilsētu, ražotņu, ostu, jahtu ostu un 
atpūtas vietu būvniecībā, noteikti ņemtu vērā klimata izmaiņu sekas un ar tām saistīto 
jūras līmeņa paaugstināšanos, tostarp arvien biežākās un spēcīgākās vētras un lielākus 
viļņus;

13. uzsver to, ka pasākumu efektivitātei ir nepieciešama integrēta pieeja, piemēram, 
piekrastes integrēta apsaimniekošanas politika;

Labāka kuģošana Eiropā ar labākiem Eiropas kuģiem

14. uzsver, ka jūras transports ir neatņemama pasaules ekonomikas sistēmas sastāvdaļa un 
kravu pārvadājumi pa jūru pašlaik ir videi vismazāk kaitīgais transporta veids; tomēr 
uzskata, ka kuģošana rada ievērojamu vides piesārņojumu, tāpēc absolūtai prioritātei ir 
jābūt ilgtspējīgam līdzsvaram starp vides aizsardzību un ekonomisku Eiropas jūru 
izmantošanu, tādējādi nodrošinot noturību; aicina Komisiju nosargāt šo līdzsvaru, 
izstrādājot turpmākos priekšlikumus attiecībā uz jūrniecības un ostu politiku;

15. uzsver, ka jūras transporta kā ilgtspējīga transporta veida veicināšana prasa ostu un ostu 
teritoriju attīstību un paplašināšanu; atzīmē, ka ostas bieži nejauši sakrīt ar Savvaļas putnu 
aizsardzības direktīvā1 un Dzīvotņu direktīvā2 iekļautajām „Natura 2000” aizsargājamām 
teritorijām vai arī papildina tās, un uzsver, ka ir vajadzīga ostu uzņēmumu un dabas 
aizsardzības organizāciju konstruktīva pieeja un iniciatīvas, lai panāktu risinājumus, kuri 
ir pieņemami ostu pārvaldēm, regulatoriem un sabiedrībai kopumā un kuros ir ievērota 
direktīvas būtība un mērķi, dodot ostām iespēju saglabāt to vispārējo maģistrāļu nozīmi;

16. uzskata, ka Eiropas jūrniecības politikai jābūt vērstai uz Eiropas jūrniecības nozaru un 
specializēto darbību pozīcijas saglabāšanu un nostiprināšanu, un tai jāizvairās no politikas 
jomām, kurām ir tendence izmantot trešo valstu karogus, kas apdraud jūru drošību un 
aizsardzību un novājina Eiropas ekonomiku. uzsver, ka labākus panākumus jūras 
aizsardzībā var sasniegt, izmantojot starptautiskos noteikumus, kas attiecas uz visiem 
kuģiem neatkarīgi no karoga un ienākšanas ostas;

17. uzskata, ka novatoriska un konkurētspējīga Eiropas jūras produktu apstrādes rūpniecība ir 
būtisks faktors, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi saskaņā ar Lisabonas stratēģiju; 
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uzsver, ka, ņemot vērā pieaugošās ražošanas jaudas citur, pozitīvā notikumu attīstība 
Eiropas kuģu būvētavās nedrīkst novest pie pašapmierinātības, un tāpēc prasa turpināt 
darbu, lai stiprinātu konkurētspēju un nodrošinātu vienādus spēles noteikumus;

18. mudina Komisiju sniegt PTO līmeņa atbalstu Eiropas kuģu būvētavām, kuras pastāvīgi 
pakļautas Āzijas kuģu būves uzņēmumu negodīgai konkurencei;

19. atzinīgi vērtē Komisijas darba dokumentu „Ziņojums par LeaderSHIP 2015 panākumiem” 
(COM(2007)0220) un īpaši uzsver panākumus, ko guvusi jaunā, visaptverošā pieeja 
rūpniecības politikai, kuru „LeaderSHIP 2015” ierosināja kā vienu no pirmajām nozaru 
iniciatīvām;

20. uzsver, ka labāka (pārrobežu) saskaņošana un sadarbība starp jūras ostām, kā arī 
līdzsvarotāks atbildības sadalījums starp ostām visā Eiropā var būtiski palīdzēt izvairīties 
no neilgtspējīgiem sauszemes pārvadājumiem;

21. uzskata, ka ES vadošā loma attiecībā uz stingrāku robežvērtību uzlikšanu ir Eiropas 
rūpniecības iespēja, nevis šķērslis; tāpēc aicina dalībvalstis un Kopienu veicināt 
efektīvākas un tīrākas kuģu un ostu tehnikas izpēti un izstrādi;

22. atzīst, ka tuvākā nākotnē gaisu piesārņojošas emisijas no kuģiem pārsniegs emisijas no 
sauszemes avotiem,  atgādina par savu prasību saistībā ar gaisa kvalitātes tematisko 
stratēģiju, lai Komisija un dalībvalstis veic steidzamus pasākumus emisiju samazināšanai 
no kuģiem un lai Komisija nāk klajā ar šādiem priekšlikumiem:

− noteikt NOx emisiju standartus kuģiem, kuri izmanto ES ostas;

− noteikt Vidusjūru un Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļu par sēra emisiju 
kontroles zonām (SECA) saskaņā ar MARPOL Konvenciju;

− samazināt maksimālo pieļaujamo sēra saturu no 1,5 % līdz 0,5 % kuģu degvielā, 
kuru sēra emisiju kontroles zonās izmanto pasažieru kuģi;

− ieviest nodokļu pasākumus, piemēram, nodokļus vai maksas par SO2 un NOx
emisijām no kuģiem;

− veicināt diferencētu ostas un kuģu ceļu nodevu ieviešanu, lai tās būtu izdevīgākas 
kuģiem ar zemu SO2 un NOx emisiju līmeni;

− veicināt krasta elektroenerģijas pieslēguma izmantošanu uz kuģiem, kamēr tie 
atrodas ostā;

− ierosināt ES direktīvu par kuģu degvielas kvalitāti;

23. saredz lielas iespējas, lai jūras transportā samazinātu fosilā kurināmā izmantošanu un CO2
emisiju, citstarp sekmējot biodegvielas lietošanu un turpmākus pētījumus šajā jomā, kā arī 
palielinot vēja enerģijas izmantošanu kuģu dzinējspēkam; tomēr uzsver, cik svarīga ir 
biodegvielas obligāta vides un sociālā sertifikācija un ka neapstrīdami svarīga ir degvielas 
pilna cikla efektivitāte attiecībā uz klimatu un CO2 bilanci;

24. uzskata, ka centieni novērst kuģu radīto piesārņojumu un reaģēt uz šādu piesārņojumu 



nedrīkst ietvert tikai naftas piesārņojumu, bet tiem jābūt vērstiem pret visu veidu 
piesārņojumu, jo īpaši pret piesārņojumu ar bīstamām un indīgām vielām; šajā sakarā 
atzīmē, ka būtiski svarīga loma ir Eiropas Jūras drošības aģentūrai, kurai vajadzētu 
censties pakāpeniski uzņemties jaunus uzdevumus, taču šiem uzdevumiem vienmēr tikai 
jāpapildina uzdevumi, ko piesārņojuma novēršanas un reaģēšanas jomā veic dalībvalstis;
uzskata, ka šā iemesla dēļ ir jānodrošina atbilstīga finansiālā drošība Eiropas Jūras 
drošības aģentūrai uzticēto uzdevumu finansēšanai;

25. atzinīgi vērtē operētājsistēmu „CleanSeaNet”, kas paredzēta satelītnovērošanai un kuģu 
radīta piesārņojuma atklāšanai un kas palīdzēs piekrastes valstīm atklāt piesārņotājus 
ģeogrāfiskajās zonās, kas atrodas to jurisdikcijā; prasa dalībvalstīm nekavējoties 
transponēt Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīvu 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par 
pārkāpumiem1;

26. atzinīgi vērtē Komisijas rīcību kuģu un jūras drošības jomā pēc kuģu „Erika” un 
„Prestige” avārijām, kas galvenokārt atspoguļojas „Erika” pasākumu kopumos par 
kuģošanas drošību;

27. mudina Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomi bez kavēšanās apspriest 
„Trešo jūras drošības” pasākumu kopumu un pieņemt lēmumu, lai nezustu to ticamība;

28. mudina Komisiju pastiprināt visus pasākumus, kas attiecas uz civilatbildību un 
kriminālatbildību avārijas vai kļūmes gadījumā saskaņā ar subsidiaritātes un kompetenču 
sadales principu un starptautisko tiesisko regulējumu;

29. atgādina par tā 2004. gada 21.aprīļa rezolūciju par kuģošanas drošības uzlabošanu2 un 
aicina Komisiju turpmāk pievērst lielāku uzmanību „cilvēka faktoram”, uzsākot 
turpmākas darbības;

30. ar bažām atzīmē, ka Baltijas jūra pašlaik viena no vispiesārņotākajām jūrām pasaulē, un 
atgādina Komisijai iepriekšējo Parlamenta prasību izstrādāt ieteikumu par ES Baltijas 
jūras stratēģiju, ierosinot pasākumus vides stāvokļa uzlabošanai Baltijas jūrā, īpaši 
Baltijas jūras eitrofikācijas samazināšanai, kā arī naftas un citu toksisku un bīstamu vielu 
izgāšanas novēršanai jūrā; atgādina, ka, īstenojot reģionālus Baltijas jūras vides stāvokļa 
uzlabošanas projektus, ir pilnīgi jāizmanto pašreizējie sadarbības instrumenti, piemēram, 
Kopienas iniciatīvas pierobežas zonu jautājumā (INTERREG) programmas;

31. prasa ekoloģiski jutīgos un navigācijai sarežģītos Baltijas jūras reģionos, piemēram, 
Kadetrinne, Skageraks/Kattegats, Lielais Belts un Zunda šaurums, izveidot īpašas zonas, 
kurās okeāna kuģi, it īpaši naftas tankkuģi, drīkst kuģot tikai loča pavadībā, un aicina 
Komisiju un dalībvalstis sākt nepieciešamo pasākumu sagatavošanu kompetentajās 
starptautiskajās organizācijās, īpaši SJO;

32. atgādina Komisijai savu prasību tuvākajā laikā iesniegt Parlamentam un Padomei 
priekšlikumu par to, kā nodrošināt, ka jaunos kuģos degvielai paredzētā bunkuru eļļa tiek 
glabāta drošās dubultkorpusa tvertnēs, jo kravas un konteineru kuģu degviela bieži vien 
satur smagos naftas produktus, kuru daudzums var ievērojami pārsniegt mazo tankkuģu 
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kravas lielumu; uzskata, ka pirms šāda priekšlikuma iesniegšanas Komisijai jāpārliecinās, 
vai pašreizējie SJO noteikumi, kas paredzēti Jūras vides aizsardzības komitejas (JVAK) 
rezolūcijā 141(54), ir pietiekami, lai garantētu drošu bunkura eļļas, kuru izmanto kā 
degvielu, pārvadāšanu;

33. mudina Komisiju būt piesardzīgākai attiecībā uz noteikumu par obligāta dubultkorpusa 
tvertņu izmantojuma piemērošanu;

34. prasa, lai visi kuģi, kas ienāk Eiropas ostās, atbilstu augstiem drošības standartiem, šajā 
sakarā prasa, lai Eiropa uzņemas vadošo lomu; apzinās, ka šo prasību nevar attiecināt uz 
visiem kuģiem, kas atrodas 200 jūdžu zonā; 

35. pauž bažas par to, ka uz Eiropas kuģiem starp virsniekiem un kuģu komandām aizvien 
retāk ir sastopami labi izglītoti jauni eiropieši, un uztraucas par speciālistu aizplūšanu; 
uzskata, ka labākos darba apstākļos, ievērojot Starptautiskās darba organizācijas (SDO) 
un SJO paredzētos noteikumus, vairāk eiropiešu izvēlētos savu karjeru saistīt ar jūru;

36. aicina dalībvalstis un jūrniecības nozarē ieinteresētās personas pārskatīt karjeras plānus 
un mūžizglītības iespējas jūrniecības nozarē, pirmkārt, lai iegūtās iemaņas un pieredzi 
varētu izmantot praksē, un, otrkārt, lai ieviestu sistēmu, kas ļautu pāriet no jūrnieka 
profesijas uz sauszemes profesiju, saglabājot speciālās profesionālās zināšanas un padarot 
karjeras izredzes pievilcīgākas;

37. atbalsta notiekošās sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienības sociālajiem partneriem, 
lai īstenotu Starptautiskās Darba organizācijas 2006. gada Konvenciju par darbu 
jūrniecībā, ņemot vērā tajā iekļauto neregresijas klauzulu; atbalsta prasību dalībvalstīm 
atbilstoši ES jūrniecības turpmākai politikai ratificēt un ieviest šo konvenciju; aicina 
Komisiju izmantot visas iespējas, lai 2007. gadā veiksmīgi varētu pieņemt Starptautiskās 
Darba organizācijas Konvenciju par darbu zvejniecībā, ko neizdevās izdarīt 2005. gadā;

38. uzskata, ka saskaņā ar iepriekš minēto Zaļo grāmatu, sociālajiem partneriem jāpārskata 
jūrnieku izslēgšana no sociālajām direktīvām;

39. konstatē, ka uz zvejniekiem un jūrniekiem daudzās jomās neattiecas Eiropas sociālo 
tiesību akti (piemēram, Direktīva 98/59/EK par kolektīvo atlaišanu1, Direktīva 
2001/23/EK par darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 
uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā2, Direktīva 
2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai3, 
kā arī Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā4); aicina Komisiju ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem pārbaudīt šos 
izņēmumus;

40. aicina dalībvalstis un kuģu īpašniekus veidot partnerattiecības, lai jūrniekiem un 
virsniekiem sniegtu labu izglītību, kā to veiksmīgi praktizē Dānija, un ar izglītības un 
apmācības politikas palīdzību stiprināt zināšanas un entuziasmu par jūrniecības 
mantojumu, kā arī nodrošināt papildu stimulu darbībai un profesijām, kas saistītas ar jūru; 
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aicina Komisiju radīt priekšnoteikumus šo partnerattiecību finansiālam un konsultatīvam 
atbalstam;

41. prasa saskaņā ar SJO balto klasifikācijas sarakstu ieviest Eiropas kvalitātes zīmi kuģiem, 
kuri atbilst jaunākajiem drošības un sociāliem standartiem, kas šiem kuģiem nodrošinās 
atvieglojumu režīmu, izejot ostas kontroli;

42. atzīmē, ka nozarē ir par maz speciālistu un labi apmācītu profesionāļu; ierosina izstrādāt 
īpašus mācību kursus zvejas kuģu kapteiņiem un apkalpēm, lai dotu pamatzināšanas par 
zinātni, kura skar viņu nozari, tostarp nodrošinot izpratni par vides pārvaldības un 
ilgtspējas nozīmi, lai palīdzētu pakāpeniski attīstīt uz ekosistēmu balstītu pieeju 
veiksmīgai zivsaimniecības pārvaldībai;

43. skubina Komisiju sagatavot zvejnieku pārkvalifikācijas plānus, lai viņus mudinātu 
pievērsties jaunai praksei, kura sekmētu ar darbu jūrā saistīto zināšanu izmantošanu; 
uzsver, ka iespējamo mērķu vidū ir piekrastes akvakultūras un ekotūrisma nozares;

44. norāda, ka ir būtiski uzlabot zivsaimniecības nozares tēlu, jo pašlaik šo nozari neuzskata 
par pietiekami cienījamu; uzskata, ka sanitāro un drošības apstākļu uzlabošanu uz 
kuģiem, kā arī labāku samaksu un apstākļus apkalpēm var panākt tikai ilgtspējīgā un 
ienesīgā nozarē un ka vairāk līdzekļu jāpiešķir pētniecībai un izglītībai, lai pilnveidotu 
zināšanas un prasmes;

45. atzīmē, ka jūras un okeānu politikas galvenais mērķis ir izveidot apstākļus, kuri garantē 
zivrūpniecības nozarē strādājošo, gan zvejnieku, gan iepriekšējā un nākamā posma 
nozarēs strādājošo cilvēku, higiēnu, drošību un komfortu;

46. uzskata, ka korporatīvās sociālās atbildības koncepcija tik efektīvi neveicina jūras vides 
saglabāšanu kā attiecīgi tiesību akti, un tāpēc Kopienas vides saglabāšanas programmai 
arī turpmāk jābalstās uz atbilstošu tiesisko pamatu, taču to var papildināt brīvprātīgi 
pasākumi, ja uzņēmumi vēlas parādīt savu atbildīgo rīcību;

47. nosoda apstākļus, kādos jaunattīstības valstīs demontē kuģus, un aicina Komisiju izstrādāt 
priekšlikumus par to, kā uzlabot darba apstākļus dokos, kuros attiecīgos kuģus demontē, 
un izpētīt visas krimināltiesību iespējas, kuras ir devusi Eiropas Kopienu Tiesa, citās 
nozarēs piemēroto principu ,,maksā piesārņotājs” attiecinot arī uz jūrniecības nozari; 
atzinīgi vērtē to, ka publicēta Zaļā grāmata par kuģu labāku demontāžu; šajā sakarā aicina 
Komisiju izstrādāt priekšlikumu par ,,zaļo pasi”, kas jāaizpilda kopā ar kuģa 
dokumentiem, un kurā atzīmē visas indīgās vielas, kas izmantotas kuģa konstrukcijā; 
uzskata, ka Kopienai jārisina kuģu otrreizējās pārstrādes jautājums, noslēdzot obligātu 
starptautisko konvenciju, kas paredzēta 2008. vai 2009. gadā, un līdz tam laikam jāievēro 
SJO pamatnostādnes; 

48. uzskata, ka kuģu būves un kuģu aprīkojuma ražošanas nozarēm Eiropas Savienībā 
izdevies saglabāt konkurētspēju, jo ir veiktas investīcijas novatoriskos produktos un 
procesos un radītas uz zināšanām balstītas tirgus nišas; uzskata, ka Eiropas jūrniecības 
stratēģijai jārada veicinoši apstākļi Eiropas Savienības vadošās vietas saglabāšanai šajā 
tirgū, piemēram, sekmējot jūrniecības tehnoloģijas nodošanas mehānismus; 

49. aicina dalībvalstis pilnā mērā izmantot Kopienas valsts atbalsta pamatnostādnes gan 
attiecībā uz nodarbinātības izmaksām, gan uz nodokļu sistēmu, īpaši attiecībā uz tonnāžas 



nodokļa sistēmu; uzskata, ka Progresa ziņojums “LeaderSHIP 2015” ir devusi pozitīvu 
rezultātu un ka jūrniecības nozarei ir jāsaglabā tiesības uz valsts atbalstu jauninājumu 
veicināšanai;

50. prasa nākotnē naftas un citu toksisku kravu pārkraušanu jūrā veikt tikai īpaši noteiktās un 
uzraudzītās zonās, lai varētu noteikt atbildīgos gadījumā, kad piesārņojošas vielas noplūst 
jūrā; atzīmē, ka kuģošana izraisa jūras piesārņojumu un rada iespējamas novirzes 
ekosistēmā, kad ar izlaisto balsta ūdeni jūrās un okeānos ievieš svešas sugas un ar 
ķimikāliju izmantošanu pretapaugšanas krāsā ietekmē zivju hormonus; uzsver, ka 
ievērojams jūras apdraudējums ir arī naftas noplūde;

51. aicina nodrošināt apmācību un informāciju, apkopojot, analizējot un izplatot labāko 
praksi, tehniku, ierīces tvertņu iztukšošanas uzraudzīšanai, jauninājumus, kas domāti cīņai 
ar eļļas un kaitīgu un bīstamu vielu piesārņojumu, un tehniskiem risinājumiem, 
izmantojot pārbaudes un satelītnovērošanas iekārtas, kuras jāizstrādā, lai uzraudzītu 
nejaušas un apzinātas noplūdes;

Labāka Eiropas piekrastes politika, ietverot Eiropas ostu uzlabojumus

52. uzsver, cik svarīgs ieguldījums vispārējā jūrniecības politikā ir teritoriālā sadarbība un 
piekrastes reģionu sakaru veidošana, veicinot kopīgas stratēģijas piekrastes reģionu 
konkurētspējas uzlabošanai; tāpēc uzskata, ka, lai veiksmīgi īstenotu Eiropas jūras 
politiku, ir nepieciešama reģionālo un vietējo ieinteresēto personu līdzdalība un atzinīgi 
vērtē Eiropas piekrastes reģionu aizvien ciešāku sadarbību un sakaru veidošanu starp 
tiem;

53. uzskata, ka ir nepieciešami īpaši Komisijas, dalībvalstu un reģionu centieni, lai veicinātu 
izpratni par jūrniecības jautājumiem; uzskata, ka šie centieni varētu ietvert, piemēram, 
atzinību par paraugprojektiem tūrisma jomā, par videi nekaitīgu kuģošanu vai īpašu 
ieguldījumu jūrniecības mācību sistēmā; šajā sakarā ierosina apbalvojumu, ko piešķir 
priekšzīmīgiem jūrniecības reģioniem, lai tādā veidā veicinātu labāko praksi; uzsver, cik 
nozīmīga ir Parlamenta iniciatīva attiecībā uz Eiropas Jūras dienas ieviešanu par godu 
jūrniecības nozarei, kura ir jāatbalsta Komisijai; uzsver, ka vidējās mācību iestādēs, 
izmantojot Komisijas atbalstu, jāizveido mācību izmēģinājumprogramma ar jūrniecības 
specializāciju;

54. uzsver, ka salu un piekrastes reģionu attīstībai ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu noteikti 
kvantitatīvie ierobežojumi fosfora un slāpekļa izlaišanai Baltijas jūrā, jo jūras stāvoklis ir 
galvenais priekšnoteikums tūrismam un ar to saistītiem uzņēmējdarbības veidiem; uzsver, 
ka ir nepieciešams skaidrs, viegli saprotamu noteikumu kopums un rokasgrāmata, kurā 
būtu nepārprotami izskaidroti pasākumi un to sekas;

55. mudina reģionus un dalībvalstis izmantot kohēzijas politikas instrumentus, lai panāktu 
turpmāku integrāciju jūrniecības un piekrastes politikā, sekmētu uzņēmējdarbību un 
izveidotu MVU, tādējādi palīdzot pārvarēt sezonas darba problēmu; it īpaši pieprasa 
izveidot jūrniecības paraugprakses reģionālo tīklu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa 
satvarā;

56. uzskata par ļoti svarīgu uzraudzības un savlaicīgas brīdināšanas sistēmu izveidošanu gar 
Atlantijas okeāna piekrastēm, kas ir pakļautas iespējamiem cunami draudiem;



57. uzsver ostu būtisko nozīmi, kā arī to lomu starptautiskās tirdzniecības plūsmā, to lomu kā 
piekrastes reģionu ekonomikas dzinējspēkam un darba vietu radītājam un kā zvejas 
tranzīta centriem, kā arī būtiskiem drošības kontroles punktiem;

58. aicina dalībvalstis un Komisiju, ņemot vērā daudzu ostu un reģionu gaisa piesārņojumu, 
veicināt krasta elektroenerģijas pieslēguma izmantošanu kuģiem, kas piestājuši ostā, ja
vien tas ir rentabli un rada labumu videi; tāpēc prasa pārskatīt Padomes 2003. gada 
27. oktobra Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu 
uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai1, lai noteiktu, ka dalībvalstīm, kuras 
saskaņā ar minētās direktīvas 14. pantu izmanto nodokļa atlaides bunkuru degvielai, šādas 
atlaides jāpiemēro arī elektroapgādei no krasta;

59. prasa pārskatīt Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvu 
2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku 
uzņemšanai2, lai 100 % tiktu utilizēti dalībvalstu ostās ienākošo kuģu cietie un šķidrie 
atkritumi;

60. uzskata, ka nākotnē kravu pārvadājumu jomas vājās vietas vairāk varētu būt saistītas ar 
ostu integrāciju Eiropas sauszemes transporta tīklā un mazāk ar ostu jaudu; uzskata, ka 
Eiropas ostām pieejamie savienojumi ar iekšzemes ūdensceļiem ir būtiski, lai pilnvērtīgi 
izmantotu jūras transporta iespējas, tāpēc prasa, kur nepieciešams, veikt to izbūvi, ņemot 
vērā videi nekaitīgākos transporta veidus, piemēram, pa dzelzceļu un iekšzemes 
ūdensceļiem;

61. uzskata, ka, ņemot vērā ūdensceļu satiksmes lielo nozīmi gan iekšējā tirgū, gan 
Savienības sadarbībā ar tirdzniecības partneriem, ES jaunajā jūras stratēģijā jāiekļauj arī 
ostu stratēģija, kas ļautu ostām attīstīties, reaģējot uz tirgus norisēm un pieprasījumu, tajā 
pašā laikā ievērojot atbilstīgos tiesību aktus, nolūkā radīt labvēlīgu klimatu 
ieguldījumiem, lai veicinātu ostu spēju uzņemt arvien pieaugošās jūras kravas transporta 
plūsmas; uzstāj, ka šāda stratēģija jāizstrādā, saskaņojot to ar pašreiz notiekošajām 
pārrunām par Eiropas ostu politiku, lai izvairītos no nepieciešamības dubultu darbu;

62. konstatē, ka Eiropā populārs ir jahtu tūrisms; izprieckuģu tūrisms un ar niršanu saistīts 
tūrisms; mudina piejūras reģionos ieguldīt līdzekļus jahtu ostu infrastruktūras attīstībā un 
citā līdzīgā infrastruktūrā, lai gūtu labumu no šī augošā tirgus, taču nodrošinot dzīvotņu, 
sugu un jūras ekosistēmu aizsardzību kopumā; aicina Komisiju palīdzēt noteikt 
saskaņotus teritoriju un tehniskā aprīkojuma standartus, lai nodrošinātu augstu 
pakalpojumu kvalitāti visā Eiropas Savienībā;

63. izmantojot pašreizējo pozitīvo pieredzi un labo praksi, kas jau ir šajā jomā, atbalsta vairāk 
jūrniecības uzņēmumu apvienību izveidi un uzskata, ka šiem piemēriem jāseko un tie 
jāveicina; aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai uzlabotu piekrastes reģionu uzņēmumu 
konkurētspēju, sekmējot izpēti, jūrniecības paraugprakses, tehnoloģiskās attīstības un 
jaunrades centru veidošanu, kā arī uzņēmumu sadarbību (informācijas tīkli, uzņēmumu 
apvienības, partnerība ar valsts sektora uzņēmumiem) un paredzot uzlabotus atbalsta 
pakalpojumus, lai samazinātu šo reģionu atkarību no ļoti ierobežota skaita (tradicionālās) 
saimnieciskās darbības;
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64. vēlreiz apstiprina savu 2006. gada 14. novembra nostāju par Jūras vides stratēģijas 
direktīvu1, jo īpaši attiecībā uz aizliegumu un/vai kritērijiem par sistemātisku/apzinātu
jebkādu cietvielu, šķidrumu vai gāzu ievadīšanu ūdenī, vai nogremdēšanu jūras dibenā vai 
aprakšanu jūras dibena dzīlēs; tāpat uzskata, ka oglekļa dioksīda jebkāda veida 
noglabāšana jūras dibenā vai jūras dibena dzīlēs ir jānosaka saskaņā ar starptautisko 
tiesību aktiem, jāveic iepriekšējs ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši Padomes 
1985. gada 27. jūnija Direktīvai 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu2 un attiecīgām starptautiskām konvencijām, un šis process 
pastāvīgi jānovēro un jākontrolē;

65. tādējādi ir pārliecināts, ka jūras vides atjaunojamos resursus var un vajag izmantot 
noturīgi, lai tos varētu lietot un ekonomiskos labumus no tiem gūt ilgtermiņā; tādēļ 
uzsver, ka dažādajām saistītajām politikas jomām jāpielāgojas prasībām par nesagandētu 
jūras vidi; kā arī šajā sakarā prasa vairāk izmantot sauszemes un jūras vēja enerģiju, lai 
panāktu šī potenciāla izmantošanas ilgtspēju no nodarbinātības un tautsaimniecības 
politikas viedokļa;

66. tomēr prasa, lai viens no piekrastes zonas pārvaldības pamatuzdevumiem būtu jūras vides 
saglabāšana kopumā, nevis tikai dažu saglabāšanai paredzētu paraugapgabalu noteikšana 
kā saglabāšanas centienu žests, īpaši ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 30. maija Ieteikumu par integrētas piekrastes zonas apsaimniekošanas 
īstenošanu Eiropā3;

67. šai sakarā piekrīt Komisijai, ka iedzīvotāju blīvumam un rūpnieciskai darbībai ir dabiskas 
robežas, ko piekrastes zonā nevar pārsniegt, neizraisot smagus un iespējami 
neatgriezeniskus vides bojājumus; atbalsta Komisijas viedokli, ka ir nepieciešams 
vispusīgs pētījums, lai labāk izprastu šīs robežas un atbilstoši varētu prognozēt un plānot;

68. norāda, ka jūras gultnes trīsdimensionālai kartografēšanai būs milzīga vērtība ne tikai 
zivsaimniecības nozarē, bet arī enerģijas nozarē, kā arī vides aizsardzības aktīvistu vidū 
un pat aizsardzības jomā; uzskata, ka šādām kartēm ir acīmredzama ievērojama tirgus 
vērtība, un tā var palīdzēt atrisināt jautājumu par finansējumu kartografēšanai; uzskata, ka 
sīkāki dati kuģošanas jomā varētu ietvert labāku laika prognozēšanu, informāciju par 
gaidāmo viļņu augstumu un virkni citu faktoru, kuri sekmētu drošību un attīstību;

69. pieprasa izstrādāt visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu un pārvaldītu piekrastes zonu 
apdraudējuma risku, ko rada dabas stihijas — plūdi, erozija, vētras un cunami; turklāt 
uzsver nepieciešamību pieņemt Kopienas pasākumus, lai risinātu jautājumus, kā rīkoties 
gadījumos, kad cilvēku rīcības dēļ tiek apdraudētas Eiropas piekrastes ekosistēmas;

70. uzskata, ka jūras aizsprostu būvniecība nolūkā aizsargāt no jūras līmeņa paaugstināšanās 
var izraisīt biotopu izzušanu, kā arī šī paaugstināšanās rada sāļo purvu un dubļu sanesu 
samazināšanos piekrastē un smilšu kāpu eroziju, un visos šajos biotopos ir daudzveidīgi 
augi un dzīvnieki; prasa izveidot ilgtermiņa stratēģiju, lai saglabātu piekrastes aizsprostus, 
aizsargātu no jūras līmeņa paaugstināšanās un samazinātu biotopu izzušanu;

71. mudina izstrādāt jaunas sistēmas projektu un pasākumu īstenošanai, izmantojot partnerību 
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starp privāto sektoru, NVO, vietējās varas iestādēm un reģioniem nolūkā panākt lielāku 
dinamiku, novatorismu un efektivitāti, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti piekrastes zonās;

72. uzsver, ka, uzlabojot piekļuvi piekrastes reģioniem un to transporta infrastruktūru, tie ir 
jāveido par atraktīvākām dzīves, darba un investīciju piesaistes vietām; turklāt pieprasa 
pieņemt pasākumus, lai uzlabotu vispārējas nozīmes pakalpojumus tādās jomās kā 
veselības aprūpe, izglītība, ūdens un elektroenerģijas apgāde, informācija, komunikāciju 
tehnoloģijas, pasts, notekūdeņu attīrīšana un atkritumu pārstrāde, ņemot vērā sezonas 
demogrāfiskās pārmaiņas;

73. aicina dalībvalstis, ņemot vērā, ka piekrastes radītais jūras piesārņojums veido ievērojamu 
daļu no Eiropas jūru kopējā piesārņojuma, bez kavēšanās īstenot attiecīgos spēkā esošos 
un turpmākos Eiropas tiesību aktus; aicina Komisiju iesniegt rīcības plānu šī 
piesārņojuma mazināšanai; uzskata, ka svarīgs ir arī finansiāls projektu atbalsts
piesārņojuma mazināšanai trešās valstīs, kuru filtrēšanas un attīrīšanas iekārtas bieži vien 
atpaliek no Eiropas standartiem, tāpēc finansiālam atbalstam būtu lielāks efekts;

74. konstatē, ka lielākā daļa jūras vides piesārņojuma veidojas no sauszemes avotiem, 
galvenokārt, bet ne tikai no lauksaimniecībā izmantojamo līdzekļu noplūdēm un 
rūpniecības izmešiem, kam ir īpaši kaitīga ietekme uz noslēgtām vai daļēji noslēgtām 
jūrām; uzsver, ka ES jāpievērš īpaša uzmanība šiem apgabaliem un jāveic pasākumi, lai 
samazinātu un novērstu turpmāku piesārņošanu; uzskata arī, ka jaunā Globālā vides un 
drošības uzraudzības metode (GMES) varētu būt veiksmīga šā mērķa sasniegšanā;

75. ņem vērā to, ka jūras lietu nozare ir viena no retajām, kurā nepiemēro principu „maksā 
piesārņotājs”; uzskata, ka nozarēm, kuras rada notekūdeņus, kuras nodarbojas ar smilšu 
un grants ieguvi, kā arī jūras enerģijas koncerniem, kā arī citiem uzņēmumiem, kurus var 
uzskatīt par jūras vides piesārņojuma avotiem, lai gan tie darbojas uz sauszemes, 
jāiegulda ES fondā, kurš ir paredzēts jūras floras un faunas, tostarp zivju krājumu, 
atjaunošanai un saglabāšanai, un ka Komisijai jācenšas nodrošināt vienveidīgāks un 
efektīvāks principa „maksā piesārņotājs” piemērojums;

76. aicina Komisiju rīkoties, lai kontrolētu piesārņojošas vielas (jūras vides piesārņojumu), 
kuras rodas no lauksaimniecības virszemes noteces ūdeņiem, kanalizācijas vai 
rūpniecības notekūdeņiem, kā arī atkritumus, bieži vien plastmasas, no kuriem var 
nosmakt jūras zīdītāji, bruņurupuči un putni; šādas piesārņojošas vielas ir aizvien 
pieaugošs apdraudējums, kurš smagi ietekmē zivsaimniecības nozari un tūrismu, kā arī 
samazina pārtikā lietojamu zivsaimniecības produktu kvalitāti un drošumu; aicina 
Komisiju mudināt dalībvalstis okeānu kuģiem piemērot SJO MARPOL konvencijas 
V pielikumu, ar kuru aizliedz izgāzt jūrā plastmasas atkritumus un pelnus pēc plastmasas 
atkritumu sadedzināšanas; aicina Komisiju grozīt Direktīvu 2000/59/EK par ostas 
iekārtām atkritumu uzņemšanai, lai uzlabotu šo iekārtu piemērotību un pieejamību ES un 
rezultātā samazinātu atkritumu izgāšanu jūrā;

77. prasa, lai ES saistībā ar starptautisko jūrniecības politiku un ANO 1982. gada 
10. decembra Jūras tiesību konvenciju1 un 1994. gada 28. jūlija nolīgumu par to 
jautājumu īstenošanu, uz kuriem attiecas Jūras tiesību konvencijas XI daļa, pilnveidotu 
jūras transporta starptautiskās drošības, jūras piesārņojuma novēršanas un jūras vides 
aizsardzības un saglabāšanas noteikumus; turklāt aicina ES iestādes pielikt īpašas pūles, 
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lai nodrošinātu, ka dalībvalstis efektīvi piemēro juridiski saistošo strīdu noregulēšanas 
procedūru Jūras tiesību starptautiskajā tribunālā, kuru nodibināja 1996. gadā, 
pamatojoties uz ANO Jūras tiesību konvenciju, un kura rezidence ir Hamburgā, jo ar 
nožēlu jākonstatē, ka dalībvalstis mūsdienās atturas no strīdu risināšanas Jūras tiesību 
starptautiskajā tribunālā;

78. mudina Komisiju veikt īpašus, zinātniski pamatotus piejūras reģionu vides un 
sociālekonomiskos pētījumus, lai pārraudzītu un uzraudzītu saimnieciskās darbības, 
sporta un izklaides attīstības ietekmi šajās zonās;

79. pauž bažas par izglītota darbaspēka trūkumu svarīgās jūrniecības nozarēs uz sauszemes; 
uzskata, ka dalībvalstu un attiecīgo uzņēmumu kopīga aktīva rīcība nodarbinātības jomā 
mazinās šo problēmu;

80. aicina Komisiju un dalībvalstis iesaistīt visas ieinteresētās puses visos ES jūrniecības 
politikas uzlabošanas procesa posmos, gan spēkā esošo tiesību aktu ieviešanā un 
īstenošanā, gan jaunu iniciatīvu izstrādē;

Ilgtspējīgs piekrastes tūrisms

81. uzsver, ka tūrisms, ja tas tiek attīstīts pārdomāti, ir ilgtspējīgs vietējās ekonomikas 
ienākumu avots un uzlabo vidi un tās aizsardzību, kā arī popularizē un sekmē kultūras, 
vēsturiskās un vides raksturīgās iezīmes, amatniecību un ilgtspējīgu jūras tūrismu; tādēļ jo 
īpaši mudina gan investēt tūrisma infrastruktūrā, kas saistīta ar burāšanu, niršanu un jūras 
braucieniem, gan aizsargāt un popularizēt jūras arheoloģiskās bagātības;

82. uzsver, ka uz tūrisma politiku attiecas subsidiaritātes princips; uzsver nepieciešamību 
respektēt dalībvalstu plānus, kuru pamatā ir pieredze un labākā prakse;

83. uzsver, ka precīzu un salīdzināmu datu trūkums ir vieno no galvenajām problēmām, kas 
neļauj iegūt ticamus nodarbinātības datus piekrastes tūrisma industrijas jomā;

84. uzskata arī, ka veselīga vide, tīrs gaiss un labas kvalitātes ūdens ir būtiski tūrisma nozares 
attīstībai; tādēļ visi turpmākie Eiropas tūrisma projekti ir jāapsver, ņemot vērā to 
ekoloģisko pieņemamību un ilgtspēju;

85. atzīmē, ka Eiropa ir iecienīts izpriecu ceļojumu kuģu galamērķis; uzsver, ka pakalpojumu 
sniegšana ir jāorganizē tā, lai garantētu atklātu konkurenci, un jāapmierina vajadzība pēc 
labākas infrastruktūras šajā jomā;

86. uzskata, ka tradicionālā sezonas uzņēmējdarbība jāattīsta par visa gada tūrisma 
programmu; uzsver, ka nozarei jāizmanto iespēja ieguldīt ilgtspējīgā tūrismā visa gada 
garumā; uzskata, ka sezonas pagarināšana var radīt darba vietas un dot ekonomiskus 
panākumus; uzsver, ka attiecībā uz noturību un vides izglītību labākās prakses piemēriem 
var būt liela ietekme uz priekšstatu par tūrismu; uzsver, ka galvenais tūrisma nozares un 
piekrastes vides mērķis ir labuma gūšana, pagarinot darbības sezonu;

87. uzskata, ka Eiropas iniciatīvā „Agenda 21” par Eiropas tūrisma ilgtspējību jāņem vērā 
piekrastes tūrisma un salu tūrisma specifika, jāierosina lietderīgas iniciatīvas un 
jāiepazīstina ar labas prakses piemēriem kā, piemēram, gados vecu cilvēku tūrisms, kas 
būtu pietiekami efektīvi, lai cīnītos ar sezonalitāti;



88. aicina Komisiju piedāvāt ilgtspējīgu Eiropas jūras tūrisma stratēģiju, kas pieņemtu 
integrētu politikas pieeju;

Noturīga jūras vide

89. atgādina 2006. gada 14. novembra rezolūciju par jūras vides aizsardzības un saglabāšanas 
tematisko stratēģiju un vēlreiz jo īpaši uzsver, ka ir nepieciešams: 

− sekmēt ES galvenā uzdevuma izpildi — nodrošināt noturīgu jūras izmantošanu un 
jūras ekosistēmu saglabāšanu, tai skaitā īstenojot stingru ES politiku jūras 
aizsardzības jomā, novēršot turpmāku bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un 
jūras vides pasliktināšanos;

− iekļaut kopēju ES mēroga definīciju par labiem vides kvalitātes rādītājiem;

− Eiropas Vides aģentūrai veikt regulārus jūras vides novērtējumus, pilnveidojot 
valstīs veikto datu vākšanu, ziņošanu un apmaiņu;

− atzīt iepriekšēju konsultāciju, saskaņošanas un kaimiņvalstu sadarbības svarīgumu, 
pieņemot un īstenojot paredzēto Jūras vides stratēģijas direktīvu.

90. atzīst, ka nesagandēta jūras vide ir ES kuģniecības nozares ilgtspējīgas attīstības pamats, un 
atgādina, ka ES ir apņēmusies visos Kopienas politikas aspektos iekļaut vides jomu;

91. uzsver, ka Eiropai ir būtiski svarīga tīra jūras vide, kurā ir pietiekama bioloģiskā 
daudzveidība, lai nodrošinātu tās sarežģīto ekosistēmu pienācīgu darbību; tāpat uzsver, ka 
jūras patiesā vērtība nozīmē, ka no ES labiem vides kvalitātes rādītājiem izrietošās 
priekšrocības krietni pārspēj iespējamos ekonomiskos ieguvumus no dažādu jūras 
elementu, piekrastes ūdeņu un upju baseinu izmantošanas, un tāpēc ES jūras vides 
saglabāšana un nereti arī rehabilitācija ir obligāti nepieciešama;

92. atgādina principu par ekosistēmu pieeju cilvēka darbības pārvaldībai, un šis princips ir viens 
no jūras vides tematiskās stratēģijas galvenajiem elementiem; uzstāj, lai šo principu 
piemēro arī jūrniecības politikā;

93. stingri uzsver, ka kritērijiem, kurus izmanto laba vides stāvokļa noteikšanai, jābūt 
pietiekami tālejošiem, jo šie kvalitātes mērķi, iespējams, veidos rīcības programmu 
standartus vēl ilgam laikam nākotnē;

94. uzskata arī, ka ir ātri jāpieņem ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi, un tādēļ pauž bažas 
saistībā ar  direktīvas par jūras stratēģiju priekšlikumā ierosināto termiņa pagarinājumu;

95. uzstāj, lai ātrāk īsteno aizsargājamo jūras teritoriju tīklu;

96. ir pārliecināts, ka tīra jūras vide ir būtiska gan tām jūras sugām, kuras zvejo, gan tām, kuras 
neizmanto komerciāliem mērķiem, un ka izsīkušo zivju krājumu atjaunošana ir atkarīga 
gan no jūras piesārņojuma, gan zvejas intensitātes samazināšanas; uzskata, ka ir obligāti
jāsamazina jūras piesārņošana, lai nodrošinātu ES izmantoto zivju miltu nekaitīgumu;

97. vērš uzmanību uz eksotisko organismu dažkārt postošo ietekmi uz jūras ekosistēmu, un 
atzīst, ka svešu sugu invāzija ir nopietns drauds jūras bioloģiskajai daudzveidībai; aicina 



Komisiju veikt steidzamus pasākumus, lai novērstu organismu pārnešanu balasta ūdeņos 
un ieviestu efektīvas pārbaudes balasta ūdeņu izgāšanā ES ūdeņos;

98. uzskata, ka klasteru veidošanas koncepcijai varētu būt pozitīva ietekme uz jūras vidi, ja 
dzīvotņu saglabāšana, piesārņojuma kontrole un citas vides tehnoloģijas jau no 
plānošanas posma iekļauj klasteru projektā un īstenošanā;

99. atzinīgi vērtē Komisijas atzinumu, ka ir vajadzīga „vispusīga teritorijas plānošanas 
koncepcija”, lai nodrošinātu stabilu normatīvo vidi un juridiski saistošu pamatu lēmumu 
pieņemšanai; uzskata, ka efektīvas, uz ekosistēmu balstītas teritorijas plānošanas 
pamatkritērijam jāparedz, ka ekoloģiski jutīgās zonās jāsamazina videi kaitējoša darbība,
un vienlaicīgi arī visās pārējās zonās resursu izmantošanai jābūt ekoloģiski ilgtspējīgai; 
šai sakarā uzstāj, ka jālieto Stratēģiskā vides novērtējuma instruments, kurš ir iekļauts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīvā 2001/42/EK par noteiktu 
plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu1; uzsver, ka visām ES līmeņa jūras 
telpiskās plānošanas sistēmām ir jādod pievienotā vērtība sistēmām un plāniem tajās 
valstīs, kurās tie pastāv, un tām ir jābūt sadalītām jūras apgabalos un apakšapgabalos 
saskaņā ar jūras vides stratēģijas direktīvu, kā arī tām ir jābūt instrumentam, kurš sekmē 
uz ekosistēmu balstītas pieejas izmantošanu jūras pārvaldībā un laba vides stāvokļa mērķu 
sasniegšanu saskaņā ar jūras vides stratēģijas direktīvu;

100. atzīmē, ka laba vides stāvokļa sasniegšanā arī ir nepieciešams, lai cilvēka darbības ārpus 
ekoloģiski jutīgajām zonām stingri reglamentētu nolūkā samazināt visu iespējamo 
negatīvo ietekmi uz jūras vidi;

Integrēta zivsaimniecības politika

101. uzskata, ka zvejniecībai arī jādod ieguldījums dzīvotspējīgu piekrastes kopienu 
uzturēšanā; uzsver, ka, lai to panāktu, piekrastes zvejniekiem, amatierzvejniekiem un 
makšķerniekiem atpūtas nolūkā jādod iespējas zvejot, jo šādas zvejošanas darbības 
veicina tūrismu, aizsargās bagātīgo piekrastes mantojumu un palīdz apvienot piekrastes 
kopienas;

102. pauž bažas, ka, lai gan nozare ir gatava pieņemt ekosistēmu metodes izstrādi 
zivsaimniecības pārvaldībai, papildu ierobežojumi, kurus varētu izraisīt Natura 2000 tīkls 
un citas iespējamās aizsargājamās jūras teritorijas (MPA), varētu ietekmēt neierobežoto 
piekļuvi un zvejas darbības šajos apgabalos; uzskata, ka aizsargājamās jūras teritorijās 
jāatļauj tādas zvejas darbības, kuras nekaitē aizsardzības mērķiem; arī uzskata, ka tādu 
zvejas darbību gadījumā, kuras kaitē vai potenciāli apdraud aizsargājamo jūras teritoriju 
aizsardzības mērķus, vairāk jācenšas, tostarp ar pētniecības un attīstības palīdzību, padarīt 
zvejas metodes videi nekaitīgākas, lai sekmētu šo teritoriju plašāku pieejamību pamatotos 
gadījumos;

103. tomēr atzīmē, ka nākotnē zveja būs jāierobežo ar piesardzīgo pieeju, lai mēs saglabātu 
veselīgas ekosistēmas un aizsargātu retās, neizsargātās un vērtīgās sugas un biotopus, un 
ka šāda ierobežošana neizbēgami nozīmēs lielāka mēroga vides aizsardzību nekā agrāk, 
ietverot aizsargājamo jūras teritoriju tīklu, kurš ir izveidots saskaņā ar kopējās 
zivsaimniecības politikas (KZP) noteikumiem, un integrētas piekrastes zonu 
apsaimniekošanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka tiek izbeigta biotopu nevajadzīga 

  
1 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.



degradācija un bioloģiskās daudzveidības straujā samazināšanās;

104. aicina Komisiju pienācīgi ņemt vērā vietējo un reģionālo pašvaldību veiksmīgo pieredzi 
zivsaimniecības pārvaldībā, lai to par paraugu ņemtu citi reģioni, īpaši to pieredzi, kura 
ietver integrētu un ilgtspējīgu jūras pārvaldību, aizliedzot neselektīvus zvejas rīkus, 
līdzsvarojot zvejas flotu apmēru ar pieejamajiem resursiem, īstenojot piekrastes 
plānošanu, regulējot tūrisma aktivitātes, piemēram, vaļveidīgo vērošanu, sagatavojot 
pārvaldības plānus teritorijām Natura 2000 tīklā un izveidojot aizsargājamās teritorijas;

105. uzsver, ka jāatzīst arī reģionālo konsultatīvo padomju vērtīgā padomdevēju loma, un ar 
šīm padomēm ir jāapspriežas jūras pārvaldības jautājumos;

106. atbalsta 2002. gada Zemes sammitā Johanesburgā ES pausto un nesen Komisijas 
paziņojumā Par ilgtspējības īstenošanu ES zivsaimniecības nozarē, izmantojot maksimāli 
iespējamo ilgtspējīgo daudzumu (COM(2006)0360) atkārtoti izteikto apņemšanos iespēju 
robežās līdz 2015. gadam atjaunot zivju populāciju līdz līmenim, kurā varētu atjaunoties 
maksimāli iespējamais ilgtspējīgais daudzums; uzskata, ka to var vislabāk panākt, 
neizmantojot patvaļīgus atskaites punktus, kuri ir balstīti uz vienkāršu matemātisku 
modeli; uzskata, ka no alternatīva skatpunkta maksimāli iespējamais ilgtspējīgais 
daudzums, izmantojot jēdzienu par kumulatīvās nozvejas maksimālu palielināšanu 
noteiktā laika posmā (iespējams, desmitgadē), varētu būt reāls un iespējams veids, kā 
uzlabot zivsaimniecības stāvokli ES;

107. uzskata, ka viens no nozīmīgiem veidiem, kā samazināt zivju izgāšanu, ir uzlabota 
zvejošanas selektivitāte, pārveidojot zvejas rīkus un paņēmienus; atzīst, ka šajā jautājumā 
būtiska ir zvejnieku sadarbība un zināšanas, kā arī jāatalgo tie zvejnieki, kuri izmanto 
novatoriskus zvejošanas paņēmienus;

108. prasa pastiprināt centienus, lai izbeigtu nožēlojamo piezveju un zivju izgāšanas problēmu, 
kuru galvenokārt izraisījusi KZP īstenotā kopējā pieļaujamā nozveja (TAC) un kvotu 
režīms; uzskata, ka piezveja, kura iznīcina jūras zīdītājus, putnus un bruņurupučus, ir 
nežēlīga, un tā ir jāizbeidz, kā arī uzskata, ka ir īpaši jāaizsargā trauslā jūras gultne un 
trauslās dziļūdens dzīvotnes, piemēram, auksto ūdeņu koraļļu rifi, zemūdens vulkāniskie 
kalni un sūkļu kolonijas, zvejas rīku izraisīto postījumu dēļ; norāda, ka pazaudēti zvejas 
rīki var turpināt „zvejot”, izraisot zivju krājumu ievērojamu sarukšanu un nodarot 
kaitējumu dzīvotnēm;

109. nopietni uzskata, ka ir steidzami jāsekmē un jāpiemēro kartografēšanas un telpiskās 
plānošanas programma, kura ir paredzēta Kopienas ūdeņiem, lai īstenotu nepieciešamību 
saglabāt ilgtspējīgu un ģeogrāfiski plaši pārstāvētu zivsaimniecības nozari; uzskata, ka 
lietderīgs uzdevums ir zonu kartografēšana attiecībā uz jūras vēja ģeneratoru parkiem vai 
enerģijas ražošanu, oglekļa sekvestrāciju un smilšu un grants ieguvi vai akvakultūru, kā 
arī jūras aizsargājamām teritorijām, un ka Natura 2000 teritoriju un citu trauslo biotopu 
un sugu atrašanās vietu kartografēšana palīdzētu efektīvāk un noturīgāk izmantot jūras 
vidi; uzsver, ka, lai varētu efektīvi īstenot telpisko plānošanu, jākartografē zvejas 
teritorijas, to sekmējot ar uzlabotu un standartizētu piekļuvi kuģu uzraudzības sistēmām 
un zvejas žurnālu datiem visās dalībvalstīs; uzskata, ka plānošanas lēmumi par Kopienas 
ūdeņiem jāpieņem, pilnīgi apspriežoties ar zivsaimniecības nozari un kopienām, kuras šie 
lēmumi tieši skar;

110. uzsver, ka zivkopībai ir augoša sociālekonomiska nozīme, jo visā pasaulē izsīkst zivju 



krājumi; uzskata, ka drīzumā visā pasaulē gadā pārdoto akvakultūras produktu apjoms 
pārsniegs savvaļas nozvejas pārdoto produktu apjomu; uzsver, ka ES ir piedzīvojusi šo 
aizraujošo pavērsienu, un tai jācenšas saglabāt vadošā loma un jāsekmē turpmāka virzība 
tā, lai šī tendence būtu savienojama ar citiem piekrastes un jūras izmantošanas veidiem;
uzsver zivkopības nozīmi bieži vien nomaļās lauku kopienās, kurās ir maz darba iespēju; 
uzsver, ka, runājot par integrētas piekrastes zonas apsaimniekošanas pieeju, jāsekmē 
skaidri noteiktas teritorijas, kurās var apvienot zivjaudzētavas, un šī pieeja jāsaista ar 
vienkāršotu regulatīvo režīmu, veicinot uzņēmējdarbību un ilgtspēju; uzskata, ka 
akvakultūras nozarē jāizstrādā jaunas metodes, lai panāktu labāku kvalitātes 
nodrošināšanu, produktu izsekojamību ražošanas gaitā un pievienotās vērtības ķēdē, kā 
arī zivju audzētāju vispārēju atzīšanu par galveno rīcību jūrniecības nozarē;

111. vērš uzmanību uz atsevišķu akvakultūras darbību, kura izraisa dažu krājumu sarukšanu; 
norāda, ka atsevišķu sugu mazuļu zvejošana jūrā ar mērķi tos nobarot neļauj tiem 
vairoties un nodrošināt sugu bioloģisko līdzsvaru; uzskata, ka augstās cenas, kuras par 
šīm sugām maksā atsevišķos pasaules tirgos, ir pamatā pilnīgajai vienaldzībai saglabāt 
noteiktas jūras ekosistēmas;

112. norāda, ka militāras operācijas arī ietekmē zivsaimniecības nozari; militāro operāciju 
zonas jūrā ir slēgtas zvejošanai un citiem kuģošanas veidiem, tomēr tajās ir droša vide 
bioloģiskajai daudzveidībai; tomēr uzsver, ka īpaši zemas frekvences hidrolokatoru 
izmantošana, īpaši zemūdenēs, nopietni skar jūras zīdītājus un zivju krājumus, un tā ir 
stingri jāreglamentē un jāatļauj noslēgtās zonās;

113. uzsver nepieciešamību uzraudzīt zveju starptautiskos ūdeņos, jo arī tā ietekmē
Ekskluzīvās ekonomikas zonas (EEZ) zvejas resursus Eiropas Savienībā;

Jūras pētniecība, enerģētika, tehnoloģija un jauninājumi

114. uzskata, ka vairumam vides un ilgtspējas problēmu ir nepieciešams risinājums, kurā būtu 
pareizi izmantota zinātniskā un tehnoloģiskā pieredze, kas šajā nolūkā ir pienācīgi 
jāatbalsta ar pietiekamu Kopienas un dalībvalstu finansējumu. aicina Komisiju izstrādāt 
stratēģiju par Eiropas jūras izpēti un labāka saskaņotību un sadarbību Eiropas jūras 
izpētes institūtu starpā; aicina šajā nolūkā izveidot „Eiropas jūras zinātnisko tīklu“, kurā 
piedalītos visi Eiropas jūras izpētes institūti un kuru atbalstītu Eiropas Savienība; prasa 
jauno pieredzi iekļaut Eiropas jūras datu bankā, kas būtu pieejama visiem jūras izpētes 
institūtiem; prasa jauno pieredzi iekļaut Eiropas jūras datu bankā, kas būtu pieejama 
visiem jūras izpētes institūtiem; šajā sakarā atbalsta ideju regulāri rīkot Eiropas jūras 
konferences, lai radītu forumu pētniekiem un nozares pārstāvjiem;

115. atzīst, ka jūras vides resursu labai pārvaldībai ir nepieciešama pamatīga informatīvā bāze; 
tādēļ uzsver, ka pareizas zinātnes atziņas par jūras vidi ir nozīmīgas, lai palīdzētu 
lietderīgu lēmumu pieņemšanā un izvairītos no pasākumiem bez pievienotās vērtības; 
tādēļ uzstāj, ka jūras izpēte īpaši jāņem vērā resursu piešķiršanas ziņā, lai varētu veikt 
ilgtspējīgus un efektīvus vides uzlabojumus;

116. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt un īstenot Eiropas jūru dibenu un Eiropas 
piekrastes ūdeņu pārskata programmu , lai uz tās pamata izstrādātu Eiropas jūru atlantu;

117. atbalsta Zaļā grāmatā pausto viedokli, ka ir būtiskas un nopietnas problēmas attiecībā uz 
datiem par jūras vides stāvokli un darbībām, kas šajā vidē tiek veiktas vai arī iespaido tās 



stāvokli; tādēļ atbalsta aicinājumu būtiski uzlabot datu vākšanas, kartografēšanas, 
pētniecības, kuģu sekošanas u.c. programmas šajās zonās, iesaistot tajās dalībvalstis, jūras 
konvenciju dalībvalstis, Komisiju un citas Kopienas iestādes, piemēram, Eiropas Vides 
aģentūru un Eiropas Jūras drošības aģentūru; uzsver, cik nozīmīgi ir apmainīties ar labāko 
praksi valstu, reģionu un Eiropas līmenī;

118. aicina iekļaut jūras pētniecību Septītajā pētniecības pamatprogrammā kā visaptverošu 
tēmu un nākamo pētniecības pamatprogrammu galveno tematu; uzstāj iekļaut pētniecības 
programmās jautājumu par okeānu potenciālo ieguldījumu Eiropas enerģētikas problēmu 
risināšanā un uzskatīt to par galveno veicināmo jautājumu;

119. uzsver jūras vēja enerģijas milzīgo izaugsmes potenciālu un lielo ieguldījumu, ko tā var 
sniegt, lai sekmētu Eiropas neatkarību no enerģijas importa un aizsargātu klimatu, tomēr 
norāda, ka ir vajadzīgi milzu pūliņi, lai izmantotu šo potenciālu; tāpēc aicina Komisiju 
izveidot jūras vēja enerģijas rīcības plānu, kurā ietvertu efektīvu Eiropas pieeju jūras vēju 
tehnoloģijai, aktīvāku tīklu veidošanu un iezīmētu perspektīvas, kā līdz 2020. gadam 
sasniegt vismaz 50 GW lielu enerģijas ražošanas jaudu: tāpēc pirmām kārtām sagaida, ka 
tiks ieviesta vienas iestādes apstiprinājuma sistēma un tiks veidota attīstīta jūras enerģijas 
tīklu infrastruktūra; atzinīgi vērtē Komisijas ieteikumu izstrādāt Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģisko plānu un mudina, ka galvenokārt jāpievēršas plašai jūras 
vēja enerģijas izmantošanai;

120. atzīst piekrastes zonas nozīmi atjaunojamo enerģijas resursu attīstībā, jo tie veido būtisku 
un neatņemamu daļu ES centienos cīņā ar globālajām klimata pārmaiņām; norāda, ka 
tāpēc būs nepieciešams veikt pienācīgu zonējumu jūras telpiskās plānošanas nolūkā, lai 
attīstītu teritorijas vēja, plūdmaiņas un citu enerģijas veidu izmantošanai, mazinot 
konflikta iespējas ar citiem jūras vides izmantotājiem un novēršot kaitējumu videi, ņemot 
vērā ietekmes uz vidi novērtējumus; atzinīgi vērtē lielās iespējas, ko augošā atjaunojamās 
enerģijas nozare ES paver jaunu darba vietu un tehniskās pieredzes veidošanai;

121. uzsver, ka, tā kā jānovērš slikta prakse, norāda uz to, cik būtiska ir attīstība ar 
zivsaimniecību nesaistītās nozarēs, kuras varētu būt savienojamas ar zivsaimniecības 
nozari, piemēram, sekmējot tādu enerģijas ražošanas platformu vai vēja turbīnu platformu 
izstrādi, kuras palīdzētu veicināt un saglabāt veselīgu ekosistēmu, lai varētu izveidot jūras 
zivju sugu audzēšanas un savairošanas vietas zvejai slēgtajās zonās;

122. atbalsta pāreju uz oglekli neradošas enerģijas ražošanu, bet ar noteikumu, ka atjaunojamās 
enerģijas ģeneratoru konstrukcija un izvietojums paredz piemērotus aizsardzības 
pasākumus jūras faunai un florai; tāpēc prasa rūpīgu atjaunojamās jūras enerģijas iekārtu 
plānošanu; atzīmē, ka enerģijas ražošana var radīt iespējamu lielu apdraudējumu, no kura 
jāizvairās,  uzsver, ka būves, kuras ir paredzētas vēja vai viļņu enerģijas izmantošanai, var 
skart jūras zemāko slāņu dabiskos ciklus; uzsver, ka estuāros var izzust putnu barošanās 
vietas plūdmaiņu zonās, jo aizsprostu dēļ samazinās plūdmaiņu amplitūda; uzsver, ka 
tāpat plūdmaiņu amplitūdas izmaiņas var skart Modiolus modiolus un Mytilus edulis rifus, 
kaļķaino jūras aļģu rifus, anemones un mīkstos koraļļus;

123. uzskata, ka vēl var ievērojami uzlabot jūras ūdens atsāļošanas tehnoloģijas un nepiesārņot 
piekrastes ūdeņus, jo īpaši, ja uz šīm teritorijām attiecas Natura 2000 tīkls; aicina 
kompetentās iestādes novērtēt atsāļošanas iekārtu ietekmi uz vidi, jo īpaši tajās teritorijās, 
kurās ūdeni var iegūt ar ilgtspējīgākiem līdzekļiem;



124. uzskata, ka ņemot vērā īpaši strauju jūras ūdens atsāļošanas uzņēmumu veidošanos, kuri 
izlaiž jūrā daudz tonnu sāls šķīduma un citus produktus, Komisijai ir jāpēta, kā šādi 
uzņēmumi iespaido planktonu un jūras gultni un kādas pārmaiņas un mutācijas rodas 
ekosistēmā;

125. uzskata, ka satelītu navigācijas sistēma Galileo un GMES sistēma jūrniecības nozarei dod 
milzu iespējas; mudina Komisiju aktīvāk veicināt šo sistēmu lietošanu saistībā ar 
jūrniecības stratēģiju;

126. norāda, cik svarīgi ostu loģistikā ir izmantot informācijas un sakaru tehnoloģijas; ir 
pārliecināta, ka jauniem likumdošanas priekšlikumiem, tostarp par radiofrekvenču 
identifikāciju, jāpalīdz virzīt uz priekšu šo tehnoloģiju izmantošana; aicina Komisiju 
noteikt ES mēroga informācijas un sakaru tehnoloģiju standartus visām Eiropas 
Savienības ostām un uzņemties vadošo lomu sarunās par starptautisku tehnoloģiju 
standartu noteikšanu;

127. norāda, ka , tā kā attālākie reģioni atrodas Atlantijas un Indijas okeāna zonā, kas ir 
piemērota tādu parādību novērošanai, kuras saistītas ar meteoroloģiskā laika cikliem un 
vulkanoloģiju, un tā kā turklāt okeanogrāfija, bioloģiskā daudzveidība , vides kvalitāte, 
dabas resursu pārvaldība, enerģētika un ūdens, ģenētika, sabiedrības veselība, veselības 
zinātne, jaunas telekomunikāciju sistēmas un pakalpojumi šajās teritorijās ir lieliskas 
Eiropas pētniecības jomas, šie reģioni jāapsver, plānojot turpmākās pētniecības un 
attīstības programmas;

128. uzskata, ka ar jūru saistītas biotehnoloģijas nākamajās desmitgadēs būs viens no 
daudzsološākiem jauno tehnoloģiju veidiem, tās būs iespējams izmantot farmācijā, 
kosmētikā, pārtikas rūpniecībā un vides atveseļošanā; uzskata, ka šajā jomā jāpastiprina 
pētniecība un dalībvalstis varētu gūt labumu no Zaļajā grāmatā paredzētā Jūras 
ieguldījumu fonda izveides, un ka jāpanāk lielāka sinerģija, labāk koordinējot dalībvalstīs 
veiktos pētniecības pasākumus šajā jomā; uzsver, ka ar jūru saistīta biotehnoloģiju 
attīstība ir stingri jāreglamentē un pienācīgi jānovērtē, lai izvairītos no to pārmērīgas 
izmantošanas un jutīgo un apdraudēto jūras ekosistēmu turpmākas bojāšanas;

129. norāda, ka okeāna gultnes nogulsnes satur lielu daudzumu gāzu hidrātu, kas var papildināt 
vai aizstāt tradicionālos ogļūdeņražus; galvenais uzdevums, kurš Eiropai rūpīgi jāizpēta, 
uzskata, ka ir piekļuves nodrošināšana šiem resursiem, to novērtēšana, kā arī to 
izmantošanas veidu izstrāde ir nopietns uzdevums, kura izpilde Eiropas Savienībai ir cieši 
jāuzrauga; uzskata, ka ES dalībvalstu iespējas paplašināt savu kontinentālo šelfu tālāk par 
200 jūras jūdzēm saskaņā ar Montego līča konvencijas 76. pantu ir izdevība saglabāt 
piekļuvi potenciāliem papildu resursiem; 

Kopēja jūrniecības politika

130. uzsver ES pēdējo gadu ievērojamos sasniegumus kuģošanas drošības un vides aizsardzība 
jomā (ERIKA I un II aktu kopums un citi normatīvie akti); aicina Padomi cik iespējams 
drīz pieņemt kopējas nostājas par 3. kuģošanas drošības aktu kopuma likumdošanas 
priekšlikumiem, par kuriem vēl nav panākta politiska vienošanās;

131. turpina uzskatīt, ka starptautiska jūras teritorija ir svarīga potenciālai nozaru politikas 
partnerībai un apspriedēm ar iesaistītajām pusēm (transports, vide, kuģošanas drošība, 
zivju resursu pārvaldība u.c.) un mudina Komisiju veicināt šādu partnerību veidošanos, 



sniedzot atbalstu ar 2007.-2013. gada teritoriālās sadarbības programmas un jaunās 
kaimiņattiecību politikas „jūras reģionu” programmas palīdzību; uzskata, ka attālāko 
reģionu specifiskā ģeogrāfiskā atrašanās vieta nebūt nenozīmē, ka šie reģioni nav daļa no 
minētajiem jūras reģioniem, un ka šiem reģioniem ir sava pamatota loma jūras baseinu 
dinamikā;

132. piekrīt Komisijas viedoklim, ka kopējas Eiropas jūras telpas izveide ievērojami 
paaugstinās tās teritoriālo ūdeņu pārvaldības efektivitāti, un uzskata, ka šāda jūras telpa 
atvieglos ES jūras transporta un pakalpojumu iekšējā tirgus integrāciju , jo īpaši muitas un 
administratīvo procedūru vienkāršošanu, starptautiskos ūdeņos (atklātā jūrā) ņemot vērā 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju un SJO konvenciju, tostarp 
„kuģošanas brīvību” un „miermīlīgas caurbraukšanas brīvību” EEZ; norāda, ka Kopienas 
tiesībās šajā ziņā ir jau daudz paveikts, tomēr dalībvalstis vēl kavējas ar Kopienas tiesību 
aktu īstenošanu; aicina dalībvalstis nekavējoties īstenot Eiropas tiesību aktus;

133. uzsver tuvsatiksmes jūras pārvadājumu kā ilgtspējīga un efektīva transporta veida 
priekšrocības un iespējas, jo tam nav jāpārvar satiksmes sastrēgumi un ir pietiekams 
izaugsmes potenciāls; tāpēc aicina Komisiju atbalstīt un veicināt tuvsatiksmes kuģošanu, 
pilnīgi īstenojot tiesību aktus par tuvsatiksmes kuģošanu; uzskata, ka īso jūras 
pārvadājumu attīstību kavē situācija, ka tiesību aktos tie vēl aizvien pieskaitāmi 
starptautiskajam transportam; tādēļ aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par īso jūras 
pārvadājumu iekļaušanu Eiropas iekšējā tirgū; uzsver, ka šie pasākumi nedrīkst skart 
ANO Jūras tiesību konvenciju un SJO konvenciju, tostarp „kuģošanas brīvību” un 
„miermīlīgas caurbraukšanas brīvību” ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ) 
starptautiskajos ūdeņos (tāljūrās);

134. pauž vilšanos par TEN projekta Nr. 21 par jūras maģistrālēm īstenošanas līdzšinējo gaitu 
un aicina Komisiju iecelt koordinatoru, lai ātrāk īstenotu jūras maģistrāļu izveidi;

135. uzskata, ka ES jaunajā jūrniecības politikā vajadzētu arī pievērst uzmanību jūras 
arheoloģisko resursu aizsardzībai un popularizēšanai; nogrimušu arheoloģisko atradņu un
dārgumu iekļaušana Eiropas jūras atlantā un kartogrāfiskā reģistrā veicinātu šo parādību 
izprašanu un izpēti, ļaujot katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm uzlabot sava 
vēsturiskā un kultūras mantojuma saglabāšanu;

136. uzskata, ka jūras vides kvalitātes saglabāšanai ir obligāti pilnībā un savlaicīgi īstenot visus 
ES vides tiesību aktus (tostarp, Ūdens pamatdirektīvu1, Dzīvotņu un savvavļas putnu
direktīvu, Nitrātu direktīvu2, Direktīvu par sēra saturu kuģu degvielā3, Direktīvu par soda 
sankcijām par jūras piesārņošanu4) un ka Komisijai jāveic viss iespējamais, lai līdzīgi 
rīkotos arī dalībvalstis, pat izmantojot tiesiskas darbības, ja tas nepieciešams;

  
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 

sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.).
2 Padomes 1991.gada 12. decembra Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret 

piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp.).
3 Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīva 1999/32/EK, ar ko paredz sēra satura samazināšanu 

konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem un ar ko groza Direktīvu 93/12/EEK (OV L 121, 
11.5.1999., 13. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/35/EK par kuģu radīto 
piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem (OV L 255, 30.9.2005., 11. lpp.).



137. ir pārliecināta, ka visā ES veiktajai jūras teritoriju izmantošanai jābalstās uz Līguma 
174. panta 2. punktā ietverto piesardzības principu; uzsver, ka nedrīkst aizbildināties ar 
zinātniskā pamatojuma trūkumu, lai neveiktu profilaktiskus pasākumus; no otras puses, 
uzskata, ka steiga profilaktisku pasākumu īstenošanā nedrīkst kavēt zinātniska 
informācijas izmantošanu;

138. atzīmē, ka Zaļā grāmatā pieminēti vairāki veidi, kā militārās iestādes varētu dot derīgu 
ieguldījumu, tostarp meklēšana un glābšana, dabas katastrofu likvidēšana un novērošana 
jūrā; tomēr izsaka nožēlu, ka nav pieminēts vides kaitējums, ko var nodarīt militāro 
iestāžu darbība, piemēram, ieroču izmēģinājumi, jūras spēku bāžu celtniecība un tādu 
lielas intensitātes zemūdens hidrolokatoru sistēmu izmantošana, kuras var atstāt kaitīgu 
ietekmi uz vaļveidīgajiem, izraisot kurlumu, iekšējo orgānu bojājumus un beigtu 
dzīvnieku masveida izskalošanu krastā; šajā sakarā uzstāj, ka militārai darbībai pilnībā 
jāiekļaujas jūrniecības politikā, attiecībā uz šo darbību jāveic pilns novērtējums par 
ietekmi uz vidi un uz to jāattiecina atbildība par sekām.

139. aicina Komisiju un dalībvalstis iekļaut jūrniecības politikā rūpīgu to veco munīcijas 
krājumu no iepriekšējo karu laikiem izpēti, kas iegremdēti Eiropas jūrās, kā arī noteikt, 
kādas briesmas draud cilvēkiem un videi, izpētīt iespēju padarīt šos krājumus nekaitīgus 
un/vai iespēju izcelt tos no jūras un veikt attiecīgus pasākumus to iznīcināšanai;

140. prasa, lai Kopienai būtu lielāka loma starptautiskajās organizācijās; uzsver, ka Kopiena 
starptautiskajās organizācijās nevar un tai nevajag pārstāvēt vai pat aizstāt dalībvalstis; 
tomēr atkārtoti aicina, ES piešķirt novērotāja statusu SJO;

141. uzsver, ka ES ir aktīvi jāiesaistās jūras lietu pārvaldībā starptautiskā līmenī, lai ar jūru 
saistītā uzņēmējdarbībā nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, taču neietekmētu 
centienus panākt jūrniecības darbību vides noturību;

142. uzsver pašreizējo SJO, SDO un ES tiesību aktu izpildes pozitīvo lomu drošākas, tīrākas 
un ekonomiski stabilākas jūrniecības nozares izveidošanā; atzinīgi vērtē, ka ir pārskatīts 
MARPOL konvencijas I un II pielikums, kas stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī; aicina ES 
dalībvalstis nekavējoties ratificēt visas attiecīgās SJO un SDO konvencijas, īpaši 
MARPOL konvencijas IV pielikumu, Konvenciju par civiltiesisko atbildību sakarā ar 
naftas noplūdes no kuģiem, Starptautisko Konvenciju par bīstamu kuģu pretapaugšanas 
sistēmu kontroli un Konvenciju par atbildību un zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar 
bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru (HNS) konvenciju; ierosina ratificēšanu vai 
neratificēšanu noteikt kā kritēriju ostas valsts veicamai kuģu kontrolei;

143. mudina dalībvalstis un Komisiju aktīvi piedalīties pārrunās Starptautiskais kompensāciju 
fonds par zaudējumiem, ko izraisījis ogļūdeņražu piesārņojums (FIPOL) aizbildnībā, lai 
cīnītos ar standartiem neatbilstošu kuģošanu; uzsver, ka vidējā termiņā jāapsver 
Civiltiesiskās atbildības konvencijas un Starptautisko eļļas piesārņojuma kompensācijas 
fondu pārskatīšana;

144. uzskata, ka EJDA, FRONTEX un Vides aģentūrai ir dažādi instrumenti, kas, lietderīgi 
kombinēti, varētu sniegt efektīvu atbalstu Eiropas jūrniecības politikai; tāpēc mudina 
Komisiju ne tikai novērst šķēršļus sadarbībai starp šīm aģentūrām , bet piešķirt tai oficiālu 
statusu, lai panāktu: 

i) drošību jūrā un jūras vides aizsardzību (tostarp zivsaimniecību pārbaudi), aizsardzību pret 



terorismu, pirātismu un kriminālnoziegumiem uz jūras, kā arī pret nelegālu, nereglamentētu 
un nepaziņotu (NNN) zveju; 

ii) saskaņotu zvejas kontroli un tās vienādu īstenošanu visā ES, un vienādu sodu un sankciju 
piemērošanu visās dalībvalstu tiesās; 

iii) stingru uzraudzību, vai tiek ievēroti norādītie kuģu ceļi, kā arī kriminālvajāšanu 
gadījumos, kad no kuģiem notiek nelegālas indīgu vielu noplūdes; 4) pēc iespējas ātrāku 
vajadzīgo pasākumu īstenošanu avārijas gadījumā, tostarp, norādot patvēruma vietas un 
ostas, kas izmantojamas avārijas gadījumā; un pasākumus cīņai pret nelegālo imigrāciju; 
atkārto savu aicinājumu tā 2004. gad 21. aprīļa rezolūcijā izveidot Eiropas krasta apsardzes 
dienestu un aicina Komisiju cik drīz iespējams nākt klajā ar tehniski ekonomisko 
pamatojumu;

145. sagaida, ka Eiropas kaimiņattiecību politika ņems vērā Eiropas Savienības jūrniecības 
politiku un vajadzību sadarboties ar kaimiņvalstīm vides, jūru drošības un aizsargātības 
jautājumos un jautājumos par aizsargātību uz jūras;

146. uzskata, ka NNN zveja ir nopietna un augoša problēma, kura gan iznīcina vērtīgus zivju 
krājumus, gan rada negodīgu konkurenci starp zvejniekiem, kuri ievēro noteikumus, un 
zvejniekiem, kuri tos neievēro; atzīmē, ka atsevišķās ES zivsaimniecībās NNN zveja 
veido nozīmīgu daļu no kopējās nozvejas; gaida Komisijas jauno paziņojumu un 
likumdošanas priekšlikumus par NNN zvejas apkarošanu un ES 2002. gada rīcības plāna 
atjaunināšanu;

147. aicina Eiropas jūrniecības politikā arī turpmāk izmantot integrētu pieeju; uzskata, ka tam 
ir nepieciešamas regulāras atbildīgo Eiropas Komisijas locekļu saskaņošanas sanāksmes, 
kā arī regulāra atklātu sabiedrisku domu apmaiņa ar citām ieinteresētajām personām, 
piemēram, ik pa diviem gadiem organizējot konferences; aicina nākamās Padomes 
prezidentūras savās darba programmās iekļaut jūrniecības politiku; turklāt aicina Eiropas 
Komisiju katru gadu apkopot informāciju par projektiem, kas saistīti ar jūru un kas saņem 
ES fondu atbalstu;

148. atzīmē, ka doma par jūrniecības politikas integrāciju ir jāīsteno praksē un prasa Komisijai 
nostiprināt politikas pamatu, veicot jūrniecības problēmu un to skarto politikas jomu 
holistisku analīzi, kā arī nodrošinot, ka katrā nozares politikas jomā ņem vērā saistību ar 
citām jomām un vajadzības gadījumā šīs jomas saskaņojot; atzinīgi vērtē visu Kopienas 
iestāžu un dalībvalstu valdību veiktos pasākumus, reaģējot uz Zaļo grāmatu par jūras 
politiku, ievērojot starpnozaru pieeju, kā arī aicina veikt turpmākus pasākumus šajā 
virzienā;

149. prasa izveidot budžeta pozīciju „Izmēģinājuma projekti jūrniecības politikas jomā”, lai 
sekmētu izmēģinājuma projektus par dažādu jūras novērošanas sistēmu integrāciju, par 
attiecībā uz jūru iegūtas zinātniskas informācijas apkopošanu un par tīklu paplašināšanu 
un paraugprakses izplatīšanu jūrniecības politikas un piekrastes apsaimniekošanas jomā; 
ierosina pēc 2013. gada ES politikas jomu un instrumentu budžeta veidošanā atbilstoši 
ņemt vērā jūrniecības politiku;

°

°          °



150. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī Ekonomikas un 
sociālo lietu un Reģionu komitejai.


