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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. bere na vědomí sdělení Komise, které si klade za cíl co nejlépe využít potenciál 

zaměstnanosti, který mají evropské pobřežní oblasti, moře a oceány k růstu a vytváření 

pracovních míst a interakci v oblasti zaměstnanosti mezi pevninou a mořem 

prostřednictvím inovací, které jsou klíčovým prvkem tradičních a inovativních odvětví, 

jako je námořní doprava a další přepravní činnosti, lodní průmysl, cestovní ruch, 

akvakultura, výroba energie z udržitelných zdrojů, mořské biotechnologie, ochrana 

životního prostředí, přístavní infrastruktura a infrastruktura rekreačních plaveb či rybolov; 

2. zdůrazňuje, že lepší porozumění mořím a oceánům včetně mořského dna a mořského 

života, spolu s posuzováním dopadu na životní prostředí umožní udržitelně využívat 

mořské zdroje a zlepšovat vědecké základy, z nichž vycházejí jednotlivé námořní politiky 

EU; 

3. zdůrazňuje, že malé a střední podniky, začínající podnikatelé a rodinné podniky hrají 

zásadní roli, pokud jde o inovace a pracovní místa v modré ekonomice; v zájmu vytváření 

kvalitních a udržitelných pracovních míst v různých odvětvích modré ekonomiky 

považuje za nezbytné, aby se zlepšil přístup k úvěrům pro malé a střední podniky 

a stávající podnikové sítě (klastry); 

4. bere na vědomí a plně podporuje strategické cíle a doporučení pro politiku EU v oblasti 

námořní dopravy do roku 2018, která je v současné době revidována v rámci přezkumu 

v polovině období; 

5. žádá Komisi a členské státy, aby spolupracovaly na shromažďování, zpracovávání 

a výměně údajů o modré ekonomice, a to i na místní a regionální úrovni; 

6. upozorňuje na úzké vazby mezi modrou a zelenou ekonomikou, včetně vazeb v oblasti 

hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti, zejména s ohledem na inovační metody 

čištění moří a na ziskovou recyklaci nepatřičných, environmentálně škodlivých 

a v některých případech karcinogenních umělých hmot, které se v nich nacházejí; 

7. domnívá se, že podpořit veřejné i soukromé investice v tomto odvětví by napomohla 

dostupnost spolehlivějších údajů;  

8. zdůrazňuje, že modrý růst musí vždy zahrnovat ohledy na vliv na životní prostředí a osoby 

a na využívání zdrojů v zájmu sociální, hospodářské a environmentální udržitelnosti, 

k čemuž rovněž patří ochrana a obnova ekosystémů na základě vědeckých poznatků; 

zdůrazňuje hospodářskou příležitost k vývoji a podpoře inovačních metod v Evropě, které 

budou řešit problémy znečištění moří, včetně stále více znepokojující kontaminace 

plastovým odpadem, plastiglomeráty a rozkládajícími se plastovými mikročásticemi; 

9. zdůrazňuje význam mořského a námořního výzkumu a užší spolupráce mezi vědeckými 

pracovníky, mezi členskými státy a mezi regiony v těchto odvětvích, neboť je třeba 
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překonat stávající rozdíly mezi členskými státy a geografickou koncentraci v některých 

oblastech a posílit konkurenceschopnost pobřežních oblastí a vytváření kvalitních 

a udržitelných místních pracovních míst; 

10. upozorňuje, že realizovat potenciál růstu a vytváření pracovních míst, který přináší modrá 

ekonomika, bude možné jedině tehdy, budou-li k dispozici náležité investice; 

11. s ohledem na nové možnosti využívání mořských zdrojů, jež nabízí biotechnologie, 

hlubokomořské průzkumy a alternativní energie (vítr, příliv a odliv, mořské proudy) 

zdůrazňuje význam zapojení malých a středních podniků a negativní dopad na 

dlouhodobou zaměstnanost, k němuž dochází, když v těchto odvětvích získá vedoucí 

postavení těžký průmysl; 

12. zdůrazňuje, že je třeba zvyšovat kvalifikace nezbytné pro používání nových technologií 

v mořském prostředí, zlepšovat koordinaci mezi výzkumnými a vývojovými činnostmi, 

demonstračními aktivitami a nasazením těchto technologií s cílem vytvářet udržitelná 

pracovní místa a přispět k plnému dosažení cílů strategie Evropa 2020; 

13. zdůrazňuje, že k práci na moři neodmyslitelně patří vysoká míra rizika pracovních úrazů, 

a žádá členské státy a EU, aby zajistily vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti 

práce, pokud jde o vybavení, plavidla i pracovníky; 

14. zdůrazňuje, že podpora a vývoj nové, udržitelné modré ekonomiky musí být součástí 

rozvojové politiky EU, vnější politiky EU a politiky Unie pro Středomoří a že na africké 

státy sousedící se Středozemním mořem, východoafrické ostrovní státy v Indickém 

oceánu a ostrovní státy, na něž se vztahují dohody o hospodářském partnerství se zeměmi 

AKT, musí být pohlíženo jako na partnery v úsilí o vytvoření udržitelné modré 

ekonomiky; 

15. zastává názor, že modrá ekonomika zahrnuje velmi odlišné sektory a že její rozvoj 

vyžaduje ve všech těchto sektorech vysoce kvalifikované pracovníky; žádá členské státy, 

aby jednotlivé sektory modré ekonomiky podporovaly ve svých programech odborné 

přípravy a braly přitom v potaz formální i neformální vzdělávání, systémy celoživotního 

vzdělávání a duální systémy odborného vzdělávání; 

16. zdůrazňuje, že je nutné soustředit se na aspekty ochrany životního prostředí a na 

zlepšování kvality mořského prostředí za účelem zabezpečení udržitelné modré 

ekonomiky s cílem podpořit její růst a potenciál k vytváření pracovních míst, obzvláště ve 

vznikajících obnovitelných odvětvích, jako je odvětví výroby větrné energie na moři, 

k čemuž je třeba přetvářet příslušné přístavy a zaručit, že se bezodkladně začne řešit 

problém chybějících dovedností v odvětví výroby větrné energie na moři, který je pro 

specializované odvětví pobřežní námořní dopravy hluboce znepokojující; v tomto ohledu 

vybízí Komisi a členské státy, aby přijaly opatření, která tento nedostatek dovedností 

vyřeší; a zdůrazňuje význam přijetí těchto opatření rovněž pro energii z oceánů, jako jsou 

přílivová energie, energie vln, osmotická energie, termální energie oceánů a energie 

oceánských proudů; 

17. konstatuje, že námořní, pobřežní a vnitrozemský cestovní ruch výrazně přispívá 

k hospodářskému růstu a lepším a udržitelným pracovním místům, zvláště pro nejvíce 
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zranitelné společenské skupiny, pokud tyto aktivity zohledňují zásadu udržitelného 

rozvoje a nemají negativní dopad na společnost či životní prostředí; vybízí členské státy 

k výměně osvědčených postupů v oblasti politiky rozvoje cestovního ruchu a k tomu, aby 

se s podporou Komise zabývaly hledáním řešení pro růst a vytváření pracovních míst 

v pobřežních regionech; 

18. zdůrazňuje, že i když EU zůstává v oblasti modré ekonomiky světovým lídrem, je 

mezinárodní hospodářská soutěž v tomto odvětví velmi ostrá a pouze rovné podmínky na 

celém světě mohou v tomto komplexním odvětví zabezpečit udržitelný růst a vytváření 

pracovních míst v Evropě; 

19. upozorňuje na skutečnost, že za rozvoj modré ekonomiky nesou hlavní odpovědnost 

členské státy a regiony, a vyzývá Komisi, aby podporovala a propagovala spolupráci mezi 

těmito aktéry, například prostřednictvím iniciativy pro společnou tvorbu programů; 

zdůrazňuje, že má-li být udržitelný rozvoj dotčených pobřežních oblastí možný, je 

důležitá společná koordinace všech relevantních ekonomických činností souvisejících 

s modrou ekonomikou, zejména na regionální a místní úrovni; 

20. zdůrazňuje význam rozvoje modelů cestovního ruchu, které nabízejí alternativu nebo 

doplněk k slunečnímu svitu a plážím a pomáhají vyrovnat sezónní vlivy; takovými 

modely je např. ekoturistika a kulturní turistika; 

21. zdůrazňuje klíčovou roli evropských pobřežních regionů pro rozvoj udržitelné modré 

ekonomiky, a požaduje proto, aby byly nalezeny nové způsoby, kterými se zajistí přímé 

zapojení a účast těchto regionů; 

22. poukazuje na význam sociálního dialogu a zastává názor, že by v něm měli být zastoupeni 

všichni sociální partneři zapojení do modré ekonomiky; podtrhuje význam konzultací se 

zúčastněnými stranami v otázce rozvoje modré ekonomiky obecně, včetně občanské 

společnosti a místních a regionálních orgánů; 

23. zdůrazňuje, že je třeba zvýšit povědomí občanské společnosti o významu moře jako 

hospodářského, kulturního a sociálního zdroje, a vyzdvihuje úlohu výzkumu a dialogu pro 

dosažení integrované udržitelnosti mezi zúčastněnými stranami a občany; 

24. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s členskými státy a regiony posoudila potřeby 

financování modré ekonomiky (na odvětvové, vnitrostátní i evropské úrovni) s cílem 

naplnit jejího potenciálu pro růst a vytváření pracovních míst a se zvláštním ohledem na 

začínající podnikatele, malé a střední podniky a rodinné podniky; 

25. konstatuje, že k maximalizaci udržitelného hospodářského růstu a k posílení vytváření 

kvalitních a udržitelných pracovních míst na základě modrých technologií je třeba 

podporovat společný vývoj myšlenek a výměnu osvědčených postupů mezi vědou 

a průmyslem s cílem podporovat růst a vytváření pracovních míst; 

26. domnívá se, že moře a pobřeží jsou cenným zdrojem, jenž by měl představovat jeden 

z pilířů politiky průmyslové obnovy EU; upozorňuje, že je třeba podniknout kroky 

směřující k oživení modrého průmyslu a současně podporovat soudržnost evropského 

hospodářství a udržitelného rozvoje, zejména v regionech, kde byl tento potenciál 
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v důsledku procesů globalizace upozaděn; 

 

27. zastává názor, že k rychlému a udržitelnému rozvoji tohoto odvětví by mohla přispět 

výměna informací a osvědčených postupů; 

28. upozorňuje na komplexní charakter činností, odvětví a disciplín socioekonomických 

systémů modré ekonomiky a považuje proto za mimořádně důležité, aby se zvýšila 

schopnost přizpůsobovat se změnám a rozvíjet inovace a interdisciplinaritu a aby se 

přizpůsobila odborná příprava lidského kapitálu. 
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