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INTEGROVANÁ NÁMOŘNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE

Integrovaná námořní politika Evropské unie představuje ucelený přístup ke všem
politikám EU týkajícím se moří. Základem je myšlenka, že koordinací svých
obsáhlých propojených činností týkajících se oceánů, moří a pobřeží dokáže Unie
získat z mořského prostředí vyšší výnosy, s menším dopadem na životní prostředí.
Cílem integrované námořní politiky je tedy posílení tzv. modré ekonomiky zahrnující
všechny hospodářské činnosti spojené s mořem.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Článek 42, čl. 43 odst. 2, čl. 91 odst. 1, čl. 100 odst. 2, čl. 173 odst. 3, čl. 175, čl. 188,
čl. 192 odst. 1, čl. 194 odst. 2 a čl. 195 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Smlouvy EU právní kompetence v oblasti námořní politiky výslovně neupravují.
Nicméně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne
15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, které je založeno na výše
uvedených článcích SFEU, poskytuje právní rámec pro jeho provádění.

SOUVISLOSTI

Rostoucí povědomí o propojenosti všech činností spojených s mořem v situaci, kdy
příslušné námořní politiky a rozhodovací procesy byly v jednotlivých odvětvích stále
dosti roztříštěné, vedlo k úsilí o zavedení uceleného a soudržnějšího politického
rámce. V důsledku toho Komise ve svých strategických cílech na období 2005–2009
(COM(2005)0012) vyzvala k integrovanému politickému přístupu v oblasti námořních
záležitostí. V říjnu 2007 zahájila Komise „Integrovanou námořní politiku pro Evropskou
unii“ (COM(2007)0575). Od té doby Komise předložila dvě zprávy o pokroku –
v říjnu 2009 (COM(2009)0540) a v září 2012 (COM(2012)0491). Ty popisují hlavní
úspěchy v rámci integrované námořní politiky EU a příslušných námořních odvětvových
politik. Nařízení (EU) č. 1255/2011 o zavedení programu na podporu dalšího rozvoje
integrované námořní politiky bylo zrušeno nařízením (EU) č. 508/2014.

CÍLE

Integrovaná námořní politika EU je politický rámec, jehož cílem je podporovat udržitelný
rozvoj všech činností spojených s mořem a rozvoj pobřežních regionů zlepšováním
koordinace politik ovlivňujících oceány, moře, ostrovy, pobřežní a nejvzdálenější
regiony a námořní odvětví a rozvíjením průřezových nástrojů. Hlavními cíli a oblastmi
činnosti integrované námořní politiky (COM(2007)0575) jsou:
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— v co nejvyšší míře udržitelně využívat oceány a moře, a umožnit tak růst mořských
a pobřežních oblastí, pokud jde o lodní dopravu, námořní přístavy, stavbu lodí,
námořní pracovní místa, životní prostředí a řízení rybolovu,

— budovat znalostní a inovační základnu pro námořní politiku prostřednictvím
komplexní evropské strategie pro mořský a námořní výzkum (např. rámcová
směrnice o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES) a program
Horizont 2020 (2.4.5),

— zlepšovat kvalitu života v pobřežních regionech prostřednictvím podpory
pobřežního a námořního cestovního ruchu, vytváření strategie Společenství
pro předcházení katastrofám a rozvoje námořního potenciálu nejvzdálenějších
regionů a ostrovů EU,

— prosazovat vedoucí postavení EU v mezinárodních námořních záležitostech
prostřednictvím posílené spolupráce na úrovni mezinárodní správy oceánů a
v evropském měřítku prostřednictvím evropské politiky sousedství (EPS) (5.5.5)
a Severní dimenze (5.5.3),

— zvyšovat viditelnost námořní Evropy prostřednictvím internetové aplikace
„Evropský atlas moří“ jakožto prostředku ke zdůraznění společného evropského
námořního dědictví a oslavou každoročního Evropského námořního dne, který
připadá na 20. května.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Integrovaná námořní politika zahrnuje tyto konvergenční oblasti politiky:
1. Modrý růst
Modrý růst je dlouhodobá strategie přijatá Komisí v roce 2012 (COM(2012)0494)
s cílem uvolnit potenciál modré ekonomiky a podpořit rozvoj udržitelných mořských
a námořních hospodářských činností. Zaměřuje se na akvakulturu, pobřežní
cestovní ruch, mořské biotechnologie, energii z oceánů a těžbu na mořském dně.
Komise následně zveřejnila sdělení o úloze inovací v oblasti modré ekonomiky
(COM(2014)0254). Komise rovněž hrála vedoucí úlohu při provádění některých
základních iniciativ, které modrý růst Unie posilují:
— sdělení Komise o větrné energii na moři (COM(2008)0768), které určuje opatření

nezbytná pro splnění cílů energetické politiky na rok 2020 a dále,

— strategické pokyny pro udržitelný rozvoj akvakultury EU (COM(2013)0229),

— sdělení nazvané „Modrá energie“ (COM(2014)0008), kterým se stanoví opatření
nezbytná pro naplnění potenciálu energie z oceánů v evropských mořích
a oceánech do roku 2020 a v následujícím období,

— evropská strategie pro větší růst a vyšší zaměstnanost v pobřežním a námořním
cestovním ruchu (COM(2014)0086),

— „Fórum pro energii z oceánů“, skupina veřejných a soukromých zúčastněných
stran a organizací včetně zástupců odvětví výroby energie z oceánů, zástupců
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členských států a regionů, investorů a nevládních organizací, předložilo v roce
2016 strategický plán s názvem „Budování energie z oceánů pro Evropu“.

2. Údaje a znalosti o mořích
Pro udržitelný rozvoj činností spojených s mořem je klíčový komplexní mořský výzkum,
jakož i shromažďování a integrace údajů o mořích. Za tímto účelem zahájila Komise
v roce 2008 evropskou strategii mořského a námořního výzkumu (COM(2008)0534).
Navrhuje konkrétní opatření a mechanismy ke zlepšení mořského a námořního
výzkumu. V roce 2010 přijala Komise strategii nazvanou „Znalosti v námořní oblasti
2020“ (COM(2010)0461), jejímž záměrem je zlepšit využití vědeckých poznatků
o evropských mořích a oceánech koordinovaným přístupem ke shromažďování
a sestavování údajů. Po konzultaci v rámci zelené knihy (COM(2012)0473) nakonec
Komise zveřejnila v roce 2014 svůj plán postupu v rámci strategie „Znalosti v námořní
oblasti 2020“ (SWD(2014)0149).
3. Územní plánování námořních prostor
Rostoucí dopad civilizace na oceány spolu s rychle rostoucí poptávkou a konkurenčním
bojem o námořní prostor pro různé účely, např. pro rybolovné činnosti, budování
zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů či ochranu ekosystémů, poukázaly
na naléhavou potřebu integrované správy oceánů. Parlament a Rada proto přijaly
směrnici 2014/89/EU[1], kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních
prostor. Jejím cílem je podpořit udržitelný růst námořních ekonomik a využívání
mořských zdrojů prostřednictvím lepšího zvládání konfliktů a větší synergie mezi
jednotlivými námořními činnostmi.
4. Integrovaný námořní dohled
Bezpečné a chráněné mořské prostředí je rovněž zásadní pro rozvoj mořských
hospodářských činností. Cílem integrovaného námořního dohledu je poskytnout
jednotné postupy pro sdílení informací a údajů mezi orgány zapojenými do různých
oblastí dohledu, např. ochrany hranic, znečištění moří a mořského prostředí, kontroly
rybolovu, obecného prosazování práva a obrany. V roce 2009 stanovila Komise hlavní
zásady pro vytvoření společného prostředí pro sdílení informací (CISE) v námořní
oblasti EU (COM(2009)0538) a v roce 2010 předložila plán pro vytvoření CISE
(COM(2010)0584). Později, v roce 2014, zveřejnila sdělení o dalších krocích v rámci
CISE (COM(2014)0451), které v současné době Komise a členské státy EU/EHP
společně propracovávají. Cílem je zlepšit účinnost a nákladovou efektivnost námořního
dohledu zajištěním vhodného, bezpečného a účinného sdílení údajů napříč odvětvími
a hranicemi v celé EU. Prostředí CISE je tedy důležitým základem strategie EU
pro námořní bezpečnost (EUMSS) (3.4.11), jelikož podporuje výměnu informací mezi
orgány pro námořní dohled.
5. Strategie pro přímořské oblasti
V zájmu lepšího zohlednění hospodářských, sociálních a environmentálních specifik
moří EU předložila Komise v rámci integrované námořní politiky také strategie pro
přímořské oblasti u všech moří a oceánů Unie. Strategie pro přímořskou oblast je
přístup přizpůsobený regionálním podmínkám, který je založen na spolupráci mezi

[1]Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 135.
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zeměmi v rámci téže přímořské oblasti. Ty tak mohou řešit společné výzvy a využívat
příležitosti k rozvoji námořní ekonomiky a ochrany mořského prostředí. Strategie pro
region Baltského moře (COM(2009)0248) byla první komplexní strategií vytvořenou
na „makroregionální“ úrovni a prvním krokem k regionálnímu uplatňování integrované
námořní politiky. Komise přijala další strategie pro přímořskou oblast Černého moře
(COM(2007)0160), Atlantského oceánu (COM(2011)0782), jadranského a jónského
regionu (COM(2014)0357), Arktidy (JOIN(2016)0021) a nejvzdálenější regiony EU
(COM(2017)0623). Pro oblast Středozemního moře byly vypracovány dvě iniciativy:
(COM(2009)0466) a (COM(2017)0183). Prostřednictvím těchto regionálních strategií
navazuje EU v rámci sdílených mořských oblastí užší spolupráci se zeměmi, které
nejsou členy EU. Integrovaná námořní politika tak získává mezinárodní rozměr.
Vzhledem k přeshraniční povaze mořských ekosystémů a námořních činností je
pro dosažení výše uvedených cílů integrované námořní politiky nezbytná silná
mezinárodní spolupráce. Již v roce 2009 vydala Komise sdělení o mezinárodní
dimenzi integrované námořní politiky (COM(2009)0536), aby posílila roli EU na poli
mezinárodních námořních záležitostí. V roce 2016 Komise a vysoká představitelka
zveřejnily společné sdělení nazvané „Mezinárodní správa oceánů: agenda pro
budoucnost našich oceánů“ (JOIN(2016)0049). Tato agenda obnáší 50 opatření, která
vytvářejí podmínky pro existenci bezpečných, čistých, zajištěných a udržitelně řízených
oceánů a která jsou uplatňována po celém světě. Na posilování mezinárodní správy
oceánů se stále pracuje.
Komise přijala v souladu s akčním plánem pro námořní politiku řadu konkrétních
opatření:
— sdělení Komise o strategických cílech a doporučeních pro politiku EU v oblasti

námořní dopravy podporující bezpečnou, zajištěnou a účinnou lodní dopravu
(COM(2009)0008),

— sdělení a akční plán týkající se vytvoření evropského prostoru námořní dopravy
bez překážek (COM(2009)0010),

— návrh směrnice o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů
členských států Společenství nebo odplouvajících z nich (COM(2009)0011).

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament od samého počátku aktivně podporuje různé iniciativy, jejichž cílem je
vytvořit integrovanou námořní politiku Unie. Dne 12. července 2007 přijal v reakci na
zelenou knihu Komise o budoucí námořní politice usnesení na podporu integrovaného
přístupu k námořní politice[2]. Po oficiálním zahájení integrované námořní politiky přijal
Parlament o integrované námořní politice pro EU několik usnesení[3], v nichž reagoval
na řadu sdělení Komise v této záležitosti. Dne 30. listopadu 2011 přijaly Parlament
a Rada nařízení (EU) č. 1255/2011 o zavedení programu na podporu dalšího rozvoje
a provádění integrované námořní politiky[4]. Toto nařízení již není v platnosti a bylo

[2]Úř. věst. C 175E, 10.7.2008, s. 531.
[3]Úř. věst. C 70E, 8.3.2012, s. 70, Úř. věst. C 153E, 31.5.2013, s. 274.
[4]Úř. věst. L 321, 5.12.2011, s. 1.
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zrušeno v průběhu poslední reformy společné rybářské politiky přijetím nařízení (EU)
č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu[5] (3.3.4).
Dne 2. července 2013 přijal Parlament usnesení o modrém růstu[6]. 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.
Dne 22. října 2013 přijaly Parlament a Rada nařízení (EU) č. 1052/2013 kterým
se zřizuje Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR)[7]. Jeho cílem je odhalovat
přeshraniční trestnou činnost, předcházet jí a bojovat proti ní a chránit životy migrantů.
Dne 16. ledna 2018 přijal Parlament usnesení o mezinárodní správě oceánů: agendě
pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje pro rok 2030[8].
Tato správa se týká veškerých lidských mořských a námořních činností, jak tradičních,
tak nových, včetně rybolovu.
Dne 27. března 2019 přijal Parlament legislativní usnesení k návrhu směrnice
Evropského parlamentu a Rady o snížení dopadu některých plastových výrobků
na životní prostředí[9]. V rámci vytvoření oběhového hospodářství uvádí, že je nezbytné,
aby uživatelé lovných zařízení obsahujících plasty zvážili opakovaně použitelná
alternativní zařízení a systémy opětovného použití.
Dne 4. dubna 2019 přijal Parlament legislativní usnesení k návrhu směrnice
Evropského parlamentu a Rady o minimální úrovni výcviku námořníků[10]. Cílem je
zlepšit úroveň námořní bezpečnosti a omezit znečištění moří rozvojem námořního
výcviku a osvědčování v souladu s mezinárodními pravidly a technologickým
pokrokem.
Dne 17. dubna 2019 přijal Parlament legislativní usnesení k návrhu rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí
rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa[11]. Ze sedmi klastrů
zaměřených na globální výzvy se jeden týká výzkumu pro udržitelnou a hospodářsky
prosperující akvakulturu a rybolov a pro modrý růst a modrou ekonomiku.
Dne 5. června 2019 přijaly Parlament a Rada směrnici (EU) č. 2019/904 o snížení
dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí[12].
Dne 20. června 2019 přijaly Parlament a Rada směrnici (EU) č. 2019/1159, kterou se
mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice
2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných
členskými státy[13].
Dne 20. června 2019 přijaly Parlament a Rada nařízení (EU) č. 2019/1239, kterým
se zřizuje prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice

[5]Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1.
[6]Úř. věst. C 75, 26.2.2016, s. 24.
[7]Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 11.
[8]Úř. věst. C 458, 19.12.2018, s. 9.
[9]Přijaté texty, P8_TA(2019)0305.
[10]Přijaté texty, P8_TA(2019)0354.
[11]Přijaté texty, P8_TA(2019)0396.
[12]Úř. věst. L 155, 12.6.2019, s. 1.
[13]Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 94.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_3.3.4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52013IP0300
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013R1052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018IP0004
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=P8_TA(2019)0305&searchLanguages=CS&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=P8_TA(2019)0354&searchLanguages=CS&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=P8_TA(2019)0396&searchLanguages=CS&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L0904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L1159
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2010/65/EU[14]. Hlavním cílem tohoto nařízení je stanovit harmonizovaná pravidla pro
poskytování informací vyžadovaných pro účely zastávky v přístavu, a to zejména
zajištěním toho, aby bylo možné ohlašovat do všech jednotlivých vnitrostátních
jednotných námořních portálů tytéž soubory údajů stejným způsobem.
Dne 28. listopadu 2019 přijal Parlament usnesení o konferenci OSN o změně
klimatu konané v roce 2019 v Madridu (COP25)[15]. Připomíná v něm, že změna
klimatu je jednou z nejdůležitějších výzev, kterým lidstvo čelí, a vyzývá v této věci
k celosvětovému úsilí. Zdůrazňuje, že máme-li dostát kolektivní odpovědnosti vůči
celé planetě, je jediným řešením včasná mezinárodní spolupráce, solidarita a pevné
odhodlání společně jednat.
Dne 15. ledna 2020 přijal Parlament usnesení o Zelené dohodě pro Evropu[16]. Podpořil
v něm návrh Komise, aby byl na konferenci OSN o biologické rozmanitosti v říjnu 2020
stanoven celosvětový závazný cíl na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti. Dále
v něm na Komisi apeloval, aby Zelené dohodě pro Evropu dodala „modrý“ rozměr a plně
do ní zapracovala otázku oceánů coby její klíčový prvek tím, že kromě dalších opatření
vypracuje akční plán pro oceány a akvakulturu.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[14]Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 64.
[15]Přijaté texty, P9_TA(2019)0079.
[16]Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
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