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NÁVRHY 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, 

aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. berie na vedomie oznámenie Komisie, ktorého cieľom je plne využiť potenciál 

európskych pobreží, morí a oceánov pre zamestnanosť a interakciu v oblasti 

zamestnanosti medzi pevninou a morom prostredníctvom inovácií, ktoré sú kľúčovým 

prvkom v tradičných aj inovatívnych odvetviach ako námorná doprava a iné druhy lodnej 

dopravy, stavba lodí, cestovný ruch, akvakultúra, výroba energie z udržateľných zdrojov, 

morské biotechnológie, ochrana životného prostredia, prístavná infraštruktúra, pobrežný 

cestovný ruch a rybolov; 

2. zdôrazňuje, že lepšie poznatky o moriach a oceánoch vrátane morského dna a morských 

organizmov, spolu s posudzovaním vplyvov na životné prostredie, umožnia udržateľným 

spôsobom využiť morské zdroje a zlepšiť vedecké základy, z ktorých vychádzajú rôzne 

námorné politiky EÚ; 

3. zdôrazňuje, že malé a stredné podniky, začínajúci podnikatelia a rodinné podniky 

zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o inováciu a zamestnanosť v modrej ekonomike; 

domnieva sa, že na vytvorenie nových a kvalitných pracovných miest v odvetví modrej 

ekonomiky je potrebný lepší prístup MSP k úverom a zlepšenie existujúcich 

podnikateľských sietí (klastrov); 

4. berie na vedomie a plne podporuje strategické ciele a odporúčania pre politiku EÚ 

v oblasti námornej dopravy do roku 2018, ktoré sa v súčasnosti prehodnocujú v rámci 

preskúmania v polovici trvania; 

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spoločne zhromažďovali, spracovávali a vymieňali si 

údaje o modrej ekonomike, a to aj na miestnej a regionálnej úrovni; 

6. poukazuje na úzke prepojenie medzi modrou ekonomikou a ekologickým hospodárstvom, 

a to aj z hľadiska hospodárskej a pracovnej politiky, najmä pokiaľ ide o inovačné metódy 

na čistenie morí a účinnú recykláciu cudzích a v niektorých prípadoch karcinogénnych 

plastov nájdených v mori, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie; 

7. domnieva sa, že k posilneniu verejných a súkromných investícií do tohto sektora by mohla 

prispieť dostupnosť spoľahlivejších údajov; 

8. zdôrazňuje, že modrý rast by sa vždy mal posudzovať spolu s jeho vplyvom na životné 

prostredie a ľudí a na využitie zdrojov v záujme sociálnej, hospodárskej 

a environmentálnej udržateľnosti, čo zahŕňa aj ochranu a obnovu ekosystémov založenú 

na vedecky potvrdených faktoch; poukazuje na hospodársku príležitosť, ktorú v Európe 

predstavuje rozvoj a podpora inovačných metód na riešenie otázky znečistenia morí 

vrátane čoraz znepokojujúcejšieho znečistenia plastovým odpadom, plastiglomerátmi 

a rozpadajúcimi sa plastovými mikročasticami; 

9. zdôrazňuje význam morského a námorného výskumu a intenzívnejšej spolupráce okruhu 
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výskumníkov, medzi členskými štátmi a medzi regiónmi v týchto odvetviach v záujme 

prekonania rozdielov medzi členskými štátmi a problému geografickej koncentrácie 

v niektorých oblastiach, ako aj posilnenia konkurencieschopnosti pobrežných oblastí 

a vytvorenia nových kvalitných a udržateľných miestnych pracovných miest; 

10. zdôrazňuje, že potenciál modrej ekonomiky v oblasti rastu a tvorby pracovných miest 

bude možné využiť len v prípade, že sa poskytnú primerané investície; 

11. vzhľadom na nové možnosti využitia morských zdrojov, ktoré ponúka biotechnológia, 

hlbokomorský výskum a alternatívna energia (vietor, príliv, morské prúdy), poukazuje 

na význam zapojenia MSP a negatívny vplyv na dlhodobú zamestnanosť v prípade, že 

v týchto odvetviach prevezme vedúcu úlohu ťažký priemysel; 

12. zdôrazňuje význam zlepšenia kvalifikácií potrebných pri uplatňovaní nových technológií 

v morskom prostredí a posilnenia koordinácie výskumu a vývoja, demonštračných 

činností a zavádzania do praxe s cieľom vytvoriť udržateľné pracovné miesta a prispieť 

k úplnému dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020; 

13. zdôrazňuje, že práca na mori sa spája s vysokým rizikom pracovných nehôd, a vyzýva 

členské štáty a EÚ, aby v súvislosti s vybavením, plavidlami a pracovníkmi zabezpečili 

vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci; 

14. zdôrazňuje, že podpora a rozvoj novej a udržateľnej modrej ekonomiky musia byť 

zahrnuté do rozvojovej a vonkajšej politiky EÚ, ako aj do jej politiky týkajúcej sa krajín 

Stredozemia a že africké krajiny hraničiace so Stredozemím, východoafrické ostrovné 

štáty v Indickom oceáne a ostrovné štáty, na ktoré sa vzťahujú dohody AKT 

o hospodárskom partnerstve, musia byť vnímané ako partneri v úsilí o vytvorenie 

udržateľnej modrej ekonomiky; 

15. zastáva názor, že modrá ekonomika zahŕňa veľmi rozdielne odvetvia a že jej rozvoj si 

vyžaduje vysokokvalifikovanú pracovnú silu vo všetkých týchto odvetviach; vyzýva 

členské štáty, aby podporovali jednotlivé odvetvia modrej ekonomiky pri vykonávaní ich 

programov odbornej prípravy, pričom treba zohľadniť formálne a neformálne vzdelávanie, 

systémy celoživotného vzdelávania, ako aj duálne vzdelávanie; 

16. zdôrazňuje potrebu zamerať sa na environmentálne aspekty a zlepšenie kvality životného 

prostredia v mory, aby sa tak chránila udržateľná modrá ekonomika s cieľom posilniť jej 

rast a potenciál vytvárania pracovných miest, osobitne v nových odvetviach výroby 

energie z obnoviteľných zdrojov ako odvetvie veternej energie na mori prebudovaním 

príslušných prístavov a zabezpečením toho, že sa urýchlene bude riešiť hlboko 

znepokojujúci nedostatok zručností vo veternej energetike na mori v špecializovanom 

sektore námornej pobrežnej dopravy; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby prijali opatrenia na vyriešenie nedostatku tejto kvalifikovanej 

pracovnej sily; zároveň zdôrazňuje dôležitosť týchto opatrení pre rôzne formy energie 

z oceánov, ako je prílivová energia, energia z vĺn, osmotická energia a oceánska tepelná 

energia, ako aj energia z oceánskych prúdov; 

17. domnieva sa, že námorný, pobrežný a vnútrozemský cestovný ruch výrazne prispieva 

k hospodárskemu rastu a k vytváraniu lepších a udržateľných pracovných miest, 
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a to najmä pre najzraniteľnejšie skupiny v spoločnosti, pokiaľ sa pri týchto aktivitách bude 

zohľadňovať zásada udržateľného rozvoja a nebudú mať nežiaduce sociálne 

a environmentálne vplyvy; nabáda členské štáty, aby si vymieňali najlepšie postupy 

v oblasti politiky rozvoja cestovného ruchu a aby sa s podporou Komisie venovali 

riešeniam na podporu rastu a vytvárania pracovných miest v pobrežných oblastiach; 

18. poukazuje na skutočnosť, že zatiaľ čo sa EÚ zostáva globálnym lídrom v odvetví modrej 

ekonomiky, medzinárodná konkurencia v tomto odvetví je silná a udržateľný rast a tvorbu 

pracovných miest na európskej úrovni v tomto náročnom sektore môže naďalej 

zabezpečovať len vytvorenie rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni; 

19. upozorňuje na skutočnosť, že členské štáty a regióny nesú hlavnú zodpovednosť za rozvoj 

modrej ekonomiky, a podnecuje Komisiu k tomu, aby podporovala a presadzovala 

spoluprácu medzi týmito aktérmi, napríklad prostredníctvom iniciatív spoločnej tvorby 

programov; zdôrazňuje, že s cieľom umožniť udržateľný rozvoj pobrežných oblastí je 

dôležité zabezpečiť spoločnú koordináciu všetkých hospodárskych činností spojených 

s modrou ekonomikou, a to najmä na regionálnej a miestnej úrovni; 

20. zdôrazňuje význam rozvoja modelov cestovného ruchu, ktoré ponúkajú alternatívu 

a doplnok k pobytom na slnku a plážach a pomáhajú kompenzovať sezónny charakter, ako 

sú napríklad ekologický a kultúrny cestovný ruch; 

21. zdôrazňuje kľúčovú úlohu európskych pobrežných regiónov pri rozvoji udržateľnej 

modrej ekonomiky, a preto žiada, aby sa našli nové spôsoby, ako zabezpečiť priame 

zapojenie a účasť regiónov; 

22. zdôrazňuje význam sociálneho dialógu a domnieva sa, že na tomto dialógu by sa mali 

podieľať všetci sociálni partneri zúčastnení v modrej ekonomike; zdôrazňuje dôležitosť 

diskusií o rozvoji modrej ekonomiky všeobecne so zainteresovanými stranami vrátane 

občianskej spoločnosti, ako aj regionálnych a miestnych orgánov; 

23. zdôrazňuje potrebu zvýšiť povedomie občianskej spoločnosti o význame mora ako 

ekonomického, kultúrneho a sociálneho zdroja, ako aj o úlohe výskumu a dialógu pri 

dosahovaní integrovanej udržateľnosti medzi zainteresovanými stranami a občanmi; 

24. vyzýva Komisiu, aby v úzkej koordinácii s členskými štátmi a regiónmi zhodnotila 

potreby financovania modrej ekonomiky (na odvetvovej, vnútroštátnej a európskej úrovni) 

s cieľom využiť jej potenciál v oblasti rastu a tvorby pracovných miest, a to najmä 

so zreteľom na začínajúcich podnikateľov, malé a stredné podniky a rodinné podniky; 

25. zastáva názor, že s cieľom maximalizovať trvalo udržateľný hospodársky rast a posilniť 

tvorbu kvalitných a udržateľných pracovných miest založených na modrých technológiách 

treba podporovať rozvoj myšlienok a výmenu najlepších postupov medzi výskumom 

a podnikmi, aby sa podporil rast a vytváranie pracovných miest; 

26. domnieva sa, že moria a pobrežia sú cenným zdrojom, ktorý by mal byť jedným z pilierov 

politiky EÚ v oblasti obnovy priemyslu; zdôrazňuje, že by sa mali prijať opatrenia 

na oživenie modrej ekonomiky, pričom by sa mala podporiť súdržnosť európskeho 

hospodárstva a udržateľný rozvoj, a to najmä v regiónoch, kde bol tento potenciál 



 

PE552.096v02-00 6/7 AD\1063414SK.doc 

SK 

prehliadaný v dôsledku procesu globalizácie; 

 

27. zastáva názor, že výmena informácií a najlepších postupov by mohla prispieť k rýchlemu 

a udržateľnému rozvoju sektora; 

28. poukazuje na komplexnosť činností, odvetví a disciplín sociálnoekonomických systémov 

zahrnutých do modrej ekonomiky a domnieva sa, že je mimoriadne dôležité zvýšiť 

schopnosť prispôsobiť sa zmenám, prehĺbiť inovácie a multidisciplinárnosť a prispôsobiť 

odbornú prípravu ľudského kapitálu; 
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