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INTEGROVANÁ NÁMOŘNÍ POLITIKA

Integrovaná námořní politika představuje ucelený přístup ke všem politikám EU týkajícím
se moří. Na základě myšlenky, že koordinací svých politik dokáže Unie získat vyšší
výnosy z moří a oceánů s menším dopadem na životní prostředí, zahrnuje integrovaná
námořní politika tak různorodé oblasti, jako jsou rybolov a akvakultura, lodní doprava
a námořní přístavy, mořské prostředí, výzkum moří, energie na moři, stavba lodí a odvětví
spjatá s mořem, námořní dohled, námořní a pobřežní cestovní ruch, zaměstnanost, rozvoj
pobřežních oblastí a vnější vztahy v námořních záležitostech.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Závěry předsednictví týkající se námořní politiky ze zasedání Evropské rady v Bruselu dne
14. prosince 2007;
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné
rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES.
V souladu s výše uvedeným by společná rybářská politika (SRP) měla být uplatňována
způsobem, který je v souladu s dalšími politikami Unie, zejména s námořní politikou (bod 17
preambule), a čl. 43 odst. 1 písm. e) požaduje, aby Komise poskytla pokyny pro začlenění
činností v oblasti akvakultury do územního plánování mořských, pobřežních a vnitrozemských
oblastí.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o evropském
námořním a rybářském fondu.

MILNÍKY

— březen 2005: Komise předložila sdělení o integrované námořní politice pro EU, v němž
představila plánované cíle pro zelenou knihu o budoucnosti námořní politiky EU;

— říjen 2007: Komise předložila návrh integrované námořní politiky pro EU známý jako
modrá kniha (COM(2007) 0575) a příslušný akční plán (SEC(2007)1278);

— prosinec 2007: Evropská rada integrovanou námořní politiku uvítala a vyzvala Komisi,
aby na konci roku 2009 podala zprávu o dosaženém pokroku;

— září 2010: Komise předložila návrh nařízení o zavedení programu trvalé finanční podpory
integrované námořní politiky na období 2011–2013 (COM(2010) 0494);

— prosinec 2011: Parlament a Evropská rada přijaly výše uvedené nařízení, které je
současným právním základem integrované námořní politiky;

— říjen 2012: evropští ministři pro námořní politiku a Komise přijali agendu pro růst
a zaměstnanost v mořské a námořní oblasti.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_SEC(2007)1278
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0494
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CÍLE

Integrovaná námořní politika představuje rámec, jenž má usnadnit rozvoj a koordinaci
různorodých a někdy protichůdných činností spojených s mořem, a to s cílem:
— v co nejvyšší míře udržitelně využívat oceány a moře a umožnit tak růst mořských

a pobřežních oblastí, pokud jde o

— lodní dopravu: zefektivnit námořní dopravu v Evropě a zajistit její dlouhodobou
konkurenceschopnost pomocí evropského námořního prostoru bez hranic
a strategie námořní dopravy na období 2008–2018,

— námořní přístavy: vydat pokyny k uplatňování environmentálních právních
předpisů souvisejících s přístavy a předložit návrh nové politiky pro přístavy,

— stavbu lodí: podporovat technologické inovace a evropské sítě námořních
víceodvětvových seskupení,

— pracovní příležitosti v námořním odvětví: posílit profesní kvalifikace s cílem
nabídnout lepší profesní vyhlídky v tomto odvětví,

— životní prostředí: omezit dopady změny klimatu na pobřežní oblasti a přizpůsobit
se jim a snížit znečištění a emise skleníkových plynů z lodí,

— řízení rybolovu: upustit od výmětů, ničivých technik rybolovu (např. používání
vlečných sítí v citlivých oblastech), ukončit nelegální, nehlášený a neregulovaný
rybolov a podporovat akvakulturu, která neohrožuje životní prostředí;

— vybudovat znalostní a inovační základnu pro námořní politiku prostřednictvím

— komplexní evropské strategie pro mořský a námořní výzkum (rámcová směrnice
o strategii pro mořské prostředí (2008/56/EC); k jejímu uplatňování přispěl sedmý
rámcový program pro výzkum díky inovacím, které byly výsledkem výzkumu
integrovaného přístupu k námořním záležitostem (2007–2013),

— společných průřezových výzev a příležitostí k inovacím v modré ekonomice
v rámci programu Horizont 2020, rámcového programu pro výzkum a technický
rozvoj na období 2014–2020,

— podpory výzkumu změny klimatu a jejích dopadů na námořní činnosti, životní
prostředí, pobřežní oblasti a ostrovy,

— evropského partnerství pro námořní vědu, které má podporovat dialog mezi
vědeckou komunitou, odvětvím a tvůrci politik;

— zlepšit kvalitu života v pobřežních oblastech

— podporou pobřežního a námořního cestovního ruchu,

— vytvořením databáze týkající se finančních prostředků Společenství pro námořní
projekty a pro pobřežní oblasti,

— vypracováním strategie Společenství pro prevenci katastrof,

— rozvojem námořního potenciálu nejvzdálenějších regionů a ostrovů EU;

— prosazovat vedoucí postavení EU v mezinárodních námořních záležitostech
prostřednictvím
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— spolupráce v námořních záležitostech v rámci politiky rozšíření, evropské politiky
sousedství a Severní dimenze s cílem pokrýt problematiku námořní politiky
a správu sdílených moří,

— plánováním námořní politiky Unie na základě strukturovaného dialogu s hlavními
partnery;

— zvyšovat viditelnost námořní Evropy prostřednictvím

— internetové aplikace „Evropský atlas moří“ jako prostředku ke zdůraznění
společného evropského námořního dědictví,

— každoročních oslav Evropského námořního dne, který připadá na 20. května;

— vytvořit vnitřní struktury pro koordinaci námořních záležitostí a vymezit povinnosti
a pravomoci pobřežních regionů.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

V souladu s Akčním plánem pro námořní politiku byla přijata řada konkrétních opatření:
— sdělení Komise o evropské strategii mořského a námořního výzkumu (COM(2008) 0534),

které navrhuje konkrétní opatření a mechanismy ke zlepšení mořského a námořního
výzkumu;

— sdělení Komise o větrné energii na moři (COM(2008) 0768), které určuje výzvy, jež je třeba
zdolat, aby mohlo možné využít evropský potenciál větrné energie na moři, a zdůrazňuje
potřebu lepších průmyslových a technických řešení, uplatňování environmentálních
právních předpisů EU na základě realistického posouzení dopadu větrných parků a rovněž
dokonalejších elektrických rozvodných sítí schopných vyrovnávat výrobu a poptávku
a přenášet energii do středisek spotřeby;

— sdělení Komise o strategických cílech a doporučeních pro politiku EU v oblasti námořní
dopravy podporující bezpečnou, zajištěnou a účinnou lodní dopravu (COM(2009) 0008)
a rovněž sdělení a akční plán týkající se vytvoření evropského prostoru námořní dopravy
bez překážek (COM(2009) 0010), které doprovází návrh směrnice o ohlašovacích
formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich
(COM(2009) 0011), jež mají všechny za cíl omezit byrokracii a usnadnit námořní dopravu
mezi přístavy EU;

— strategie pro region Baltského moře (COM(2009) 0248), první komplexní strategie
vytvořená na „makroregionální“ úrovni, která je vykročením k regionálnímu uplatňování
integrované námořní politiky a jejíž součástí je seznam 80 stěžejních projektů. V plném
souladu s touto strategií přijala Komise udržitelnou agendu „modrého růstu“ EU pro region
Baltského moře (SWD(2014) 167), založenou na jednotném přístupu k inovacím a zvýšení
udržitelnosti;

— sdělení Komise o integrované námořní politice za účelem lepší správy Středozemního
moře (COM(2009) 0466), které má doplnit různá odvětvová opatření, jež EU podporuje
ve středomořském regionu;

— sdělení Komise o mezinárodní dimenzi integrované námořní politiky (COM(2009)0536),
které doplňuje předchozí regionální iniciativy tím, že zkoumá možnosti, jak by měla být
integrovaná námořní politika rozšířena o mezinárodní rozměr, a plánuje vytvoření rámce
EU pro globální přístup k námořním záležitostem, jenž posílí úlohu EU na mezinárodních
fórech;

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0534
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0768
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0010
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0011
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0248
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0536
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— sdělení Komise o znalostech v námořní oblasti 2020 (COM(2010) 0461), jehož záměrem
je zlepšit využití vědeckých poznatků o evropských mořích a oceánech koordinovaným
přístupem ke shromažďování a sestavování údajů;

— strategie EU pro Černé moře[1], která vytváří oblast, v níž panuje mír, demokracie,
prosperita a stabilita a která je založena na zabezpečení dodávek energie pro EU;

— sdělení Komise o námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu (COM(2011) 0782),
která má prostřednictvím posílení námořního potenciálu podpořit v této oblasti vytváření
pracovních míst a růst. Atlantické fórum stanovilo prioritní opatření prostřednictvím
akčního plánu přijatého dne 13. května 2013 povolením strategického využití
strukturálních fondů EU na podporu růstu v námořní oblasti v období 2014–2020;

— sdělení Komise o modrém růstu (COM(2012) 0494), kterým se zavádí společná iniciativa
s členskými státy, regiony a všemi příslušnými zainteresovanými stranami k uvolnění
potenciálu „modré“ ekonomiky;

— nařízení (EU) č. 1052/2013, kterým se zřizuje Evropský systém ostrahy hranic
(EUROSUR), jehož cílem je odhalovat přeshraniční trestnou činnost, předcházet jí
a bojovat proti ní a zajistit ochranu životů migrantů;

— směrnice 2014/89/EU, kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor,
jehož cílem je podporovat udržitelný růst námořních ekonomik a využívání mořských
zdrojů a zajistit, aby řádné plánování bylo základem veškerých námořních činností,
a umožnit tak větší součinnost mezi různými námořními činnostmi;

— sdělení Komise o společném prostředí pro sdílení informací (COM(2014) 0451), jehož
cílem je zlepšit účinnost a nákladovou efektivnost námořního dohledu zajištěním
vhodného, bezpečného a účinného sdílení údajů napříč odvětvími a hranicemi v celé EU.
To se týká pobřežních hlídek, subjektů, jež kontrolují provoz plavidel, monitorují životní
prostředí či se zabývají prevencí znečištění, rybolovem a hraniční kontrolou, daňových
orgánů a orgánů pro obecné prosazování práva a námořnictva;

— společné sdělení o integrované politice Evropské unie pro Arktidu (JOIN(2016) 0021),
která se soustředí na posílení mezinárodní spolupráce při řešení dopadů změny klimatu
a na podporu udržitelného rozvoje a přispívání k tomuto rozvoji, zejména v evropské části
Arktidy;

— strategie EU pro jadranský a jónský region (COM(2014) 0357), která stanoví rámec pro
soudržnou makroregionální strategii a akční plán s cílem řešit úkoly a využívat příležitosti
v námořním odvětví, a to prostřednictvím spolupráce mezi zúčastněnými stranami.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Integrovaný přístup kombinující různé oblasti politik je politickým průlomem. Otázkami
námořní politiky se zabývá několik výborů, zatímco GŘ MARE, které je orgánem Komise, je
organizováno tak, aby mohlo zajistit lepší tematickou koordinaci, a v Radě za integrovanou
námořní politiku odpovídá Rada pro obecné záležitosti a vnější vztahy. Parlament podnikl první
kroky k lepší součinnosti tím, že ustanovil meziskupinu pro „moře, řeky, ostrovy a pobřežní
oblasti“, které předsedá Gesine Meissnerová (ALDE) a která je tvořena 80 poslanci EP ze šesti
politických skupin a 19 členských států a je uspořádána tak, aby bylo možné jednat horizontálně
i napříč stranickými strukturami.

[1]Úř. věst. C 136 E, 11.5.2012, s. 81.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0461
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0782
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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Do pracovní skupiny Parlamentu, která má za úkol vypracovat návrh zprávy o zelené knize
týkající se integrované námořní politiky, patří Výbor pro dopravu a cestovní ruch a jako
přidružený Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výbor pro
rybolov (stanoviska přidružených výborů) a dále Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
a Výbor pro regionální rozvoj (stanoviska). První usnesení ze dne 12. července 2007 o budoucí
námořní politice Evropské unie: Evropská vize pro oceány a moře[2] se soustředilo na následující
témata:
— změna klimatu jako největší výzva pro námořní politiku, která by se měla řešit snížením

emisí plynů z lodí, posouzením možností pro zavedení obchodu s emisemi také v lodní
dopravě a podporou obnovitelných energií;

— lepší evropská lodní doprava s lepšími evropskými loděmi, kterou lze docílit snížením
emisí látek znečišťujících ovzduší a souběžně zlepšením námořní bezpečnosti a sociálních
právních předpisů pro pracovníky;

— lepší evropská pobřežní politika, včetně zlepšení evropských přístavů, pomocí nástrojů
politiky soudržnosti;

— udržitelný cestovní ruch v pobřežních oblastech s přihlédnutím k zásadní úloze životního
prostředí pro přežití celého odvětví;

— udržitelné mořské prostředí a nutnost jeho zachování a v mnoha případech i zajištění jeho
obnovy;

— integrovaná rybářská politika jako způsob ochrany zájmů drobného rybolovu,
odstranění problémů, které představují vedlejší úlovky a výměty, a uznání rostoucího
socioekonomického významu akvakultury;

— výzkum moří, energie, technologie a inovace, jejichž účelem je vhodně reagovat na
problém udržitelnosti, jejich náležitá podpora jak z prostředků EU a členských států, tak
„evropským sdružením pro vědu o mořích“ a sdílením poznatků;

— společná námořní politika, jejímž cílem je vytvořit společný evropský námořní prostor,
který přispěje k integraci vnitřního trhu pro námořní dopravu a služby v rámci v EU.

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2008 o integrované námořní politice pro
EU[3], které bylo přijato v reakci na příslušné sdělení Komise, vycházelo ze zprávy Výboru pro
dopravu a cestovní ruch a stanovisek Výboru pro rybolov a Výboru pro regionální rozvoj.
Parlament vypracoval návrh zprávy o balíčku sdělení Komise z října 2009 týkajících se
integrované námořní politiky (COM(2009) 0466, COM(2009) 0536, COM(2009) 0538 a
COM(2009) 0540). Příslušným výborem byl Výbor pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko
vypracoval Výbor pro rybolov podle postupu s přidruženým výborem (článek 50 jednacího
řádu). Parlament v usnesení ze dne 21. října 2010 o integrované námořní politice EU – hodnocení
dosaženého pokroku a nové výzvy[4]potvrdil v zásadě pozitivní hodnocení integrované námořní
politiky.
Dne 24. listopadu 2011 Parlament na základě doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch
jako příslušného výboru pro danou zprávu přijal postoj k programu na podporu dalšího rozvoje
integrované námořní politiky (2010/0257(COD)).

[2]Úř. věst. C 175 E, 10.7. 2008, s. 531.
[3]Úř. věst. C 279 E, 19.11. 2009, s. 30.
[4]Úř. věst. C 70 E, 8.3.2012, s. 70.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0536
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0538
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0540
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2010/0257(COD)
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Zpráva přijatá Radou, nyní nařízení (EU) č. 1255/2011, dosud sloužila jako rámec pro
integrovanou námořní politiku.
Dne 2. července 2013 přijal Parlament usnesení o modrém růstu[5], v němž přivítal sdělení
Komise o modrém růstu, které poukazuje na potenciál námořního hospodářství při tvorbě
inteligentního, udržitelného a inkuzívního růstu a pracovních příležitostí. Cílem usnesení je
oživit a podpořit integrovanou námořní politiku a zdůraznit, že strategie modrého růstu, která
je součástí integrované námořní politiky, podpoří rozvoj součinností a koordinovaných politik,
čímž poskytne evropskou přidanou hodnotu.
Při hlasování na plenárním zasedání dne 16. dubna 2014 o nařízení o Evropském námořním
a rybářském fondu (ENRF) Parlament podpořil vyčlenění 5 % rozpočtových prostředků
z celkového objemu ENRF na integrovanou námořní politiku v období 2014–2020, což
představuje pro danou oblast čtyřnásobný nárůst prostředků.
Výzkum pro výbor PECH:
— Dlouhodobý hospodářský a environmentální dopad širší udržitelné akvakultury[6] (2014)

— Perspektivy rozvoje činností v cestovním ruchu spojených s rybolovem 2014[7],

— Dopady úniků ropy a zemního plynu při vrtných pracích na rybolov v EU[8]

Priit Ojamaa
09/2017

[5]Úř. věst. C 75, 26.2.2016, s. 24.
[6]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529084/IPOL_STU(2014)529084_EN.pdf
[7]ISBN: 978-92-823-5470-4, https://bookshop.europa.eu/cs/home/
[8]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/513996/IPOL-
PECH_NT(2014)513996_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529084/IPOL_STU(2014)529084_EN.pdf
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