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INTEGROVANÁ NÁMORNÁ POLITIKA EURÓPSKEJ ÚNIE

Integrovaná námorná politika (INP) Európskej únie (EÚ) predstavuje celostný
prístup ku všetkým politikám EÚ týkajúcim sa mora. Je založená na myšlienke, že
Únia dokáže koordinovaním širokej škály svojich vzájomne prepojených činností
týkajúcich sa oceánov, morí a pobreží získať vyššie výnosy z námorného priestoru
s menším vplyvom na životné prostredie. Cieľom INP je preto posilnenie tzv. modrého
hospodárstva, ktoré zahŕňa všetky hospodárske činnosti spojené s morom.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 42, článok 43 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3,
článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2 a článok 195 ods. 2
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).
V Zmluve o EÚ sa výslovne nestanovujú legislatívne právomoci v oblasti námornej
politiky. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014
o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktoré vychádza z uvedených článkov
ZFEÚ, však poskytuje právny rámec na jej vykonávanie.

KONTEXT

Rastúce povedomie o prepojení všetkých činností spojených s morom v situácii, keď
príslušné námorné politiky a rozhodovacie procesy boli v jednotlivých odvetviach
stále pomerne roztrieštené, viedlo k úsiliu o zavedenie holistického a súdržnejšieho
politického rámca. Komisia preto vo svojich strategických cieľoch na roky 2005 – 2009
(COM(2005)0012) vyzvala na integrovaný politický prístup v oblasti námorných
záležitostí. V októbri 2007 Komisia vydala oznámenie s názvom Integrovaná námorná
politika Európskej únie (COM(2007)0575). Odvtedy Komisia predložila dve správy
o pokroku – v októbri 2009 (COM(2009)0540) a v septembri 2012 (COM(2012)0491),
ktoré opisujú hlavné úspechy integrovanej námornej politiky EÚ a príslušných
námorných sektorových politík. Napokon nariadenie (EÚ) č. 1255/2011, ktorým sa
zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky, bolo
zrušené nariadením (EÚ) č. 508/2014.

CIELE

Integrovaná námorná politika EÚ (INP) je politický rámec zameraný na podporu
udržateľného rozvoja všetkých činností spojených s morom a pobrežných regiónov
zlepšením koordinácie politík, ktoré majú vplyv na oceány, moria, ostrovy, pobrežné
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a najvzdialenejšie regióny a námorné odvetvia, a rozvíjaním prierezových nástrojov.
Hlavnými cieľmi a zodpovedajúcimi oblasťami činnosti INP (COM(2007)0575) sú:
— maximálne podporovať udržateľné využívanie oceánov a morí, aby sa umožnil

rozvoj prímorských a pobrežných regiónov, pokiaľ ide o námornú dopravu,
námorné prístavy, lodiarsky priemysel, námorné pracovné príležitosti, životné
prostredie a riadenie rybolovu,

— vybudovať vedomostnú a inovačnú základňu pre námornú politiku
prostredníctvom komplexnej európskej stratégie pre morský a námorný výskum
(napr. rámcová smernica o morskej stratégii) (2008/56/ES) a programu
Horizont 2020 (2.4.5),

— zlepšovať kvalitu života v pobrežných regiónoch podporovaním pobrežného
a námorného cestovného ruchu, vypracovaním stratégie Spoločenstva na
prevenciu katastrof v pobrežných regiónoch a rozvíjaním námorného potenciálu
najvzdialenejších regiónov a ostrovov EÚ,

— presadzovať vedúce postavenie Európy v medzinárodných námorných
záležitostiach prostredníctvom posilnenej spolupráce na úrovni medzinárodnej
správy oceánov a v európskom meradle prostredníctvom európskej susedskej
politiky (ESP) (5.5.5) a Severnej dimenzie (5.5.3),

— zvyšovať viditeľnosť námornej Európy prostredníctvom internetovej aplikácie
Európsky atlas morí ako prostriedku na zdôraznenie spoločného európskeho
námorného dedičstva a každoročným pripomenutím 20. mája ako Európskeho
námorného dňa.

DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY

INP zahŕňa tieto konvergentné oblasti politiky:
1. Modrý rast
Modrý rast je dlhodobá stratégia, ktorú Komisia prijala v roku 2012 (COM(2012)0494)
s cieľom využiť potenciál modrého hospodárstva a podporiť rozvoj udržateľných
morských a námorných hospodárskych činností. Zameriava sa na akvakultúru,
pobrežný cestovný ruch, morskú biotechnológiu, energiu z oceánov a ťažbu
z morského dna. Komisia následne vydala oznámenie o úlohe inovácie v modrej
ekonomike (COM(2014)0254). Komisia tiež zohrávala vedúcu úlohu v prípade
niektorých základných iniciatív, ktoré posilňujú modrý rast Únie:
— oznámenie o veternej energii na mori (COM(2008)0768), ktoré sa zaoberá

opatreniami potrebnými na splnenie cieľov v oblasti energetickej politiky na rok
2020 a ďalšie obdobie,

— Strategické usmernenia pre udržateľný rozvoj odvetvia akvakultúry EÚ
(COM(2013)0229),

— oznámenie o modrej energii (COM(2014)0008), ktoré stanovuje opatrenia
potrebné na využívanie potenciálu energie z oceánov v európskych moriach
a oceánoch do roku 2020 a v ďalšom období,
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— Európska stratégia posilnenia rastu a zamestnanosti v odvetvi pobrežného
a námorného cestovného ruchu (COM(2014)0086),

— Fórum pre energiu z oceánov – skupina verejných a súkromných
zainteresovaných strán a organizácií vrátane zástupcov odvetvia výroby energie
z oceánov, zástupcov členských štátov a regiónov, finančníkov a mimovládnych
organizácií – predložilo v roku 2016 strategický plán s názvom Vytváranie energie
z oceánov pre Európu.

2. Námorné údaje a vedomosti
Komplexný morský výskum, ako aj zber a integrácia námorných údajov sú kľúčové pre
udržateľný rozvoj činností spojených s morom. V reakcii na túto potrebu Komisia v roku
2008 vydala oznámenie s názvom Európska stratégia pre morský a námorný výskum
(COM(2008)0534). Navrhuje v ňom konkrétne opatrenia a mechanizmy na zlepšenie
morského a námorného výskumu. V roku 2010 Komisia prijala stratégiu s názvom
Poznatky o mori 2020 (COM(2010)0461), ktorá je zameraná na zlepšenie využívania
vedeckých poznatkov o moriach a oceánoch Európy prostredníctvom koordinovaného
prístupu k zberu údajov a ich zhromažďovaniu. Napokon po konzultáciách o zelenej
knihe (COM(2012)0473) Komisia uverejnila v roku 2014 plán týkajúci sa stratégie
Poznatky o mori 2020 (SWD(2014)0149).
3. Námorné priestorové plánovanie
Čoraz väčší vplyv človeka na oceány spolu s rýchlo rastúcim dopytom a súperením
o námorný priestor na rôzne účely, ako sú rybolovné činnosti, pobrežné zariadenia
na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a zachovanie ekosystému, poukázali
na naliehavú potrebu integrovanej správy oceánov. Parlament a Rada preto prijali
smernicu 2014/89/EÚ[1], ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové
plánovanie (NPP). Jej cieľom je podporovať udržateľný rast námorných hospodárstiev
a využívanie morských zdrojov prostredníctvom lepšieho zvládania konfliktov a väčšej
súčinnosti medzi rozličnými námornými činnosťami.
4. Integrovaný námorný dohľad
Bezpečné a chránené morské prostredie je nevyhnutné aj pre rozvoj morských
hospodárskych činností. Cieľom integrovaného námorného dohľadu je stanoviť
spoločné spôsoby výmeny informácií a údajov medzi orgánmi zapojenými do rôznych
oblastí dohľadu, napríklad kontroly hraníc, znečisťovania morí a morského prostredia,
kontroly rybolovu, všeobecného presadzovania práva a obrany. V roku 2009 Komisia
stanovila hlavné zásady na vytvorenie spoločného prostredia na výmenu informácií
(CISE) pre námornú oblasť EÚ (COM(2009)0538) a v roku 2010 predložila plán
na vytvorenie CISE (COM(2010)0584). Neskôr, v roku 2014, Komisia uverejnila
oznámenie o ďalších opatreniach pre CISE (COM(2014)0451), ktoré v súčasnosti
vypracúva spoločne s členskými štátmi EÚ/EHP. Zámerom je zvýšiť účinnosť
a nákladovú efektívnosť námorného dozoru umožnením vhodnej, zákonnej, bezpečnej
a účinnej výmeny údajov naprieč odvetviami a hranicami v celej EÚ. CISE pre námornú
oblasť je napokon dôležitým základným kameňom stratégie námornej bezpečnosti EÚ

[1]Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135.
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(EUMSS) (3.4.11), pretože podporuje výmenu informácií medzi orgánmi námorného
dozoru.
5. Stratégie pre morské oblasti
S cieľom lepšie zohľadniť osobitné hospodárske, sociálne a environmentálne
charakteristiky morských vôd Komisia predložila stratégie INP pre morské oblasti
týkajúce sa všetkých morí a oceánov Únie. Stratégia pre morskú oblasť je
individualizovaný prístup založený na spolupráci medzi krajinami v rámci tej istej
morskej oblasti s cieľom riešiť spoločné výzvy a využívať príležitosti v záujme
rozvoja námorného hospodárstva a ochrany morského prostredia. Stratégia pre región
Baltického mora (COM(2009)0248) bola prvou komplexnou stratégiou vytvorenou
na „makroregionálnej“ úrovni a prvým krokom k regionálnej implementácii INP.
Komisia prijala aj ďalšie stratégie pre morské oblasti, a to pre región Čierneho mora
(COM(2007)0160), Atlantického oceánu (COM(2011)0782), Jadranského a Iónskeho
mora (COM(2014)0357), Arktídy (JOIN(2016)0021) a pre najvzdialenejšie regióny EÚ
(COM(2017)0623). Pokiaľ ide o oblasť Stredozemného mora, zaviedli sa dve iniciatívy:
(COM(2009)0466) a (COM(2017)0183). Prostredníctvom týchto regionálnych stratégií
EÚ nadväzuje aj užšiu spoluprácu s krajinami mimo EÚ v rámci spoločných morských
oblastí, čím INP získava medzinárodný rozmer.
Vzhľadom na cezhraničný charakter morských ekosystémov a námorných činností je
na dosiahnutie uvedených cieľov INP potrebná rozsiahla medzinárodná spolupráca.
Už v roku 2009 Komisia uverejnila oznámenie o medzinárodnom rozmere
INP (COM(2009)0536) s cieľom posilniť úlohu EÚ na medzinárodných fórach.
Komisia a vysoká predstaviteľka uverejnili v roku 2016 spoločné oznámenie
s názvom Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov
(JOIN(2016)0049). To zahŕňa 50 opatrení zameraných na bezpečné, spoľahlivé, čisté
a udržateľne riadené oceány, ktoré sa vykonávajú na celom svete. V súčasnosti
pokračuje úsilie o posilnenie medzinárodnej správy oceánov.
Komisia prijala v súlade so svojím akčným plánom pre námornú politiku viacero
konkrétnych opatrení:
— oznámenie o strategických cieľoch a odporúčaniach pre politiku EÚ v oblasti

námornej dopravy s cieľom presadzovať bezpečnú, zabezpečenú a účinnú
dopravu (COM(2009)0008),

— oznámenie a akčný plán so zreteľom na vytvorenie európskeho priestoru námornej
dopravy bez prekážok (COM(2009)0010),

— návrh smernice o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo
z prístavov členských štátov (COM(2009)0011).

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament od samého začiatku aktívne podporoval rôzne iniciatívy zamerané na
vytvorenie integrovanej námornej politiky Únie. V reakcii na zelenú knihu Komisie
o budúcej námornej politike prijal 12. júla 2007 uznesenie na podporu integrovaného
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prístupu k námornej politike[2]. Po oficiálnom začatí uplatňovania INP Únie Parlament
prijal niekoľko uznesení o integrovanej námornej politike EÚ[3], ktorými reagoval
na viaceré oznámenia Komisie týkajúce sa tejto témy. Parlament a Rada prijali
30. novembra 2011 nariadenie (EÚ) č. 1255/2011, ktorým sa zriaďuje program na
podporu budúceho rozvoja a vykonávania INP[4]. Toto nariadenie už nie je účinné.
Bolo zrušené počas poslednej reformy SRP prijatím nariadenia (EÚ) č. 508/2014
o Európskom námornom a rybárskom fonde[5] (3.3.4).
Parlament prijal 2. júla 2013 uznesenie o modrom raste[6]. Cieľom tohto uznesenia
je oživiť a podporiť INP a zároveň zdôrazniť, že stratégia modrého rastu ako súčasť
INP podnieti rozvoj synergie a koordinovaných politík, čím vytvorí európsku pridanú
hodnotu.
Parlament a Rada prijali 22. októbra 2013 nariadenie (EÚ) č. 1052/2013, ktorým
sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR)[7]. Zameriava sa na
odhaľovanie, prevenciu a potláčanie cezhraničnej trestnej činnosti a zabezpečenie
ochrany životov migrantov.
Dňa 16. januára 2018 Parlament prijal uznesenie o medzinárodnej správe oceánov:
program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja
do roku 2030[8]. Správa sa vzťahuje na všetky ľudské námorné a morské činnosti, a to
tradičné aj nové vrátane rybolovu.
Dňa 27. marca 2019 Parlament prijal legislatívne uznesenie o návrhu smernice
Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na
životné prostredie[9]. Uvádza sa v ňom, že v rámci vytvorenia obehového hospodárstva
je potrebné, aby používatelia rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty zvážili opätovne
použiteľné alternatívy a opätovne použiteľné systémy.
Dňa 4. apríla 2019 Parlament prijal legislatívne uznesenie o návrhu smernice
Európskeho parlamentu a Rady o minimálnej úrovni prípravy námorníkov[10]. Cieľom
je zvýšiť úroveň námornej bezpečnosti a obmedziť znečistenie mora prostredníctvom
rozvíjania prípravy a osvedčovania námorníkov v súlade s medzinárodnými pravidlami
a technologickým pokrokom.
Dňa 17. apríla 2019 Parlament prijal legislatívne uznesenie o návrhu rozhodnutia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na
vykonávanie programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu[11].
Jeden zo siedmich klastrov zameraných na globálne výzvy zahŕňa výskum v záujme
udržateľnej a hospodársky prosperujúcej akvakultúry a rybolovu, ako aj v záujme
modrého rastu a modrej ekonomiky.

[2]Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 531.
[3]Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 70, Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 274.
[4]Ú. v. EÚ L 321, 5.12.2011, s. 1.
[5]Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1.
[6]Ú. v. EÚ C 75, 26.2.2016, s. 24.
[7]Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 11.
[8]Ú. v. EÚ C 458, 19.12.2018, s. 9.
[9]Prijaté texty, P8_TA(2019)0305.
[10]Prijaté texty, P8_TA(2019)0354.
[11]Prijaté texty, P8_TA(2019)0396.
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https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=P8_TA(2019)0354&searchLanguages=SK&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=P8_TA(2019)0396&searchLanguages=SK&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC


Informačné listy o Európskej únii - 2023 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/sk

Parlament a Rada prijali 5. júna 2019 smernicu (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu
určitých plastových výrobkov na životné prostredie[12].
Dňa 20. júna 2019 Parlament a Rada prijali smernicu (EÚ) č. 2019/1159, ktorou sa mení
smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica
2005/45/ES o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov vydávaných v členských
štátoch[13].
Dňa 20. júna 2019 Parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) č. 2019/1239,
ktorým sa zriaďuje európske prostredie jednotnej námornej platformy a ktorým sa
zrušuje smernica 2010/65/EÚ[14]. Hlavným cieľom je stanoviť harmonizované pravidlá
poskytovania informácií požadovaných pri zastavení v prístave, najmä zabezpečením
toho, aby sa rovnaké súbory údajov mohli nahlasovať každému vnútroštátnemu
námornému jednotnému kontaktnému miestu rovnako.
Dňa 28. novembra 2019 Parlament prijal uznesenie o Konferencii OSN o zmene
klímy 2019 v Madride, Španielsko (COP 25)[15]. Pripomína v ňom, že zmena klímy
je jednou z najväčších výziev, ktorej ľudstvo čelí, a požaduje celosvetové úsilie na
boj s týmto javom. Zdôrazňuje, že včasná medzinárodná spolupráca, solidarita a silný
záväzok smerom k spoločným opatreniam je jediným riešením prevzatia spoločnej
zodpovednosti za ochranu celej planéty.
Parlament prijal 15. januára 2020 uznesenie o európskom ekologickom dohovore[16].
Podporuje v ňom návrh Komisie, aby sa na konferencii OSN o biodiverzite v októbri
2020 stanovil záväzný globálny cieľ na ochranu a obnovy biodiverzity. Ďalej vyzýva
Komisiu, aby dala ekologickému dohovoru „modrý“ rozmer a v plnej miere začlenila
oceány ako kľúčový prvok ekologického dohovoru tým, že okrem iných opatrení
vypracuje „akčný plán pre oceány a akvakultúru“.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[12]Ú. v. EÚ L 155, 12.6.2019, s. 1.
[13]Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 94.
[14]Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 64.
[15]Prijaté texty, P9_TA(2019)0079.
[16]Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
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