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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 

regionální rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 

o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí1, 

– s ohledem na směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 

2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální 

politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí)2, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 

2013 o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 

2004/35/ES3, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 

2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných 

a soukromých záměrů na životní prostředí4, 

1. uznává základní vazbu mezi hospodářským rozvojem a environmentální udržitelností, 

přičemž bere v potaz zásadu subsidiarity; podporuje prosazování hospodářské a sociální 

prosperity v regionu, o niž by se však nemělo usilovat na úkor ekologické rovnováhy 

a biologické rozmanitosti křehkých pobřežních a mořských ekosystémů a jejich přírodních 

zdrojů; uznává, že je nezbytné do strategie EU pro jadransko-jónský region (EUSAIR) 

začlenit konkrétní opatření k ochraně životního prostředí, včetně projektů, které se zaměří 

na:  

 a) ochranu pobřeží a pobřežních ekosystémů a boj proti erozi, 

 b) podporu přizpůsobení se změně klimatu a projektů v oblasti krizového řízení s cílem 

zabránit antropogenním i ostatním přírodním katastrofám, 

 c) podporu provádění kvalitního řízení v oblasti nakládání s odpady, čištění odpadních 

vod a systémů prevence v oblasti vodních zdrojů;  

 d) zahájení průzkumů a komparativních studií týkajících se propadání;  

2. podporuje modrou ekonomiku jako řešení hospodářské krize, jelikož stimuluje vyváření 

nových pracovních míst a hospodářský rozvoj, a zejména pracovních míst pro ženy 

a mladé lidi v pobřežních a ostrovních zemích; je přesvědčen, že strategii EU pro 

jadransko-jónský region nelze uskutečnit bez zohlednění koncepce modré ekonomiky, 

která propojuje odvětví hospodářství spojená s mořem, oceány, akvakulturou, námořní 

a říční dopravou a cestovním ruchem s ochranou životního prostředí; 

                                                 
1 Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30. 
2 Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19. 
3 Úř. věst. L 178, 28.6. 2013, s. 66. 
4 Úř. věst. L 124, 25.4.2014, s. 1. 
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3. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby třetí země zapojené do projektů v tomto 

makroregionu dodržovaly příslušné acquis Unie, s cílem zaručit udržitelné využívání 

zdrojů Unie; doporučuje, aby zapojení zemí mimo EU do projektů Evropské unie v oblasti 

životního prostředí probíhalo prostřednictvím smluv a dohod; konstatuje rovněž, že pro 

provádění politiky životního prostředí jsou zásadní mechanismy řádné správy; 

4. vyzývá Komisi, aby usnadnila pravidelný dialog mezi strategií Evropské unie pro 

jadransko-jónský region a skotskými partnery, tak aby mohly být obě strany informovány 

o osvědčených postupech a inovativním přístupu k integrovanému řízení pobřežních zón 

v Severním moři; 

5. doporučuje členským státům, aby si vyměňovaly zkušenosti a osvědčené postupy 

v souvislosti s podunajským makroregionem; 

6. vyzývá Komisi, aby pravidelně informovala Evropský parlament o výsledcích provádění 

strategie EUSAIR a aby s ním tyto výsledky konzultovala; 

7. vyzývá Komisi a státy podílející se na strategii, aby vyvíjely společné projekty v souladu 

se společnou rybářskou politikou; 

8. zastává názor, že pobřeží a pás moře mezi jaderským pobřežím Itálie a balkánským 

pobřežím je přírodní oblast a prostředí mimořádné hodnoty, které by mělo být chráněno 

a kterému by měla být věnována větší pozornost; 

9. s ohledem na výše uvedené, považuje rozšíření silniční a dopravní infrastruktury na obou 

stranách Jaderského moře, jejich začlenění do sítí a koridorů sever-jih, východ-západ 

a TEN-T a doplnění chybějících propojení za předpoklad dosažení cílů udržitelnosti 

životního prostředí v tomto makroregionu; 

10. doporučuje, aby byly v oblasti rybářství, akvakultury, námořní dopravy, cestovního ruchu 

včetně výletních plaveb, přístavů a souvisejících infrastruktur podporovány ekologické 

inovace s cílem využít velký potenciál tohoto regionu a stimulovat tzv. modrý růst, 

a zajistit tak vytváření nových pracovních míst a hospodárné a udržitelné využívání 

mořských zdrojů v souladu s integrovanou námořní politikou; podporuje prosazování 

inovativních, účinných a udržitelných služeb nákladní a osobní námořní dopravy, které 

mohou snížit délku přepravy, náklady na dopravu a logistiku a externality a především 

emise CO2 a které jsou spojeny s přijetím plánů mobility s nízkými dopady na životní 

prostředí; 

11. vyzývá Komisi, aby prosazovala rozvoj rybářských činností, které jsou udržitelné 

z hlediska životního prostředí i zachování rybích populací, a rovněž aby podpořila 

integrované politiky rybolovu a cestovního ruchu (rybářskou turistiku, mořskou 

akvakulturu, rekreační rybaření) v souladu se zásadou udržitelnosti; 

12. připomíná, že komerční využívání ryb a měkkýšů a korýšů by mělo být v rámci 

bezpečných biologických limitů s cílem dosáhnout dobrého stavu mořského prostředí 

a zajistit dlouhodobou udržitelnost odvětví rybolovu;  

13. podporuje rozšíření chráněných území s cílem chránit životní prostředí a zastavit úbytek 

biologické rozmanitosti, především posílením sítí Natura 2000 a Smaragd a programu 
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LIFE; zdůrazňuje význam ochrany ohrožených druhů a vyzývá členské státy, aby 

prostřednictvím makroregionální strategie provedly přiměřená opatření ke splnění tohoto 

cíle; vybízí členské státy, aby vložily další úsilí v boji proti vyhazování odpadu do moře, 

zejména pokud jde o znečišťování odpadem z ostrovů v Jaderském moři; 

14. zdůrazňuje, že je potřebný komplexní plán v boji proti znečišťování moří a proti 

přírodním a antropogenním rizikům a hrozbám, které způsobuje změna klimatu, 

především, povodně, sucha, eroze půdy a lesní požáry 

15. zdůrazňuje, že tlak na mořské a pobřežní ekosystémy je možné omezit lepším pochopením 

biologické rozmanitosti a že výměna osvědčených postupů mezi jejich řídícími orgány 

biologickou rozmanitost dále posiluje; 

16. vyzývá k přijetí minimálního cíle, který by stanovil, aby do roku 2020 tvořily mořské 

chráněné oblasti nejméně 10 % plochy Jaderského a Jónského moře, a to v souladu 

s příslušnými mezinárodními závazky a v zájmu dosažení dobrého životního stavu 

mořského prostředí Unie do roku 2020 v souladu s rámcovou směrnicí o strategii pro 

mořské prostředí; vyzývá ke zřízení sítě chráněných mořských, přímořských 

a vnitrozemských oblastí a parků; vyzývá členské státy zapojené do strategie, aby zlepšily 

kvalitu životního prostředí tím, že budou provádět projekty, jejichž cílem je omezit 

chemické, fyzikální a mikrobiologické znečištění optimalizací udržitelnosti námořní 

dopravy, ochranou biologické rozmanitosti a investicemi do chráněných mořských oblastí; 

vyzývá v této souvislosti dotčené členské státy, aby podporovaly integrované systémy 

pozorování životního prostředí a sledování chráněných mořských oblastí a zvýšily 

spolupráci mezi regionálními centry pro sledování životního prostředí; 

17. vyjadřuje vážné obavy v souvislosti s obnoveným zájmem o průzkum a těžbu ropy 

a plynu, a to jak na moři, tak i na zemi, zejména pak v oblastech, které již byly silně 

postiženy závažnými ekologickými problémy; domnívá se, že je důležité, aby byly 

vypracovány příslušné studie týkající se tohoto makroregionu; zdůrazňuje, že průzkum 

a těžba ropy a plynu na moři musí být v souladu s cíli integrované námořní politiky 

a námořního plánování a že výroba energie by se měla obecně soustředit na energii 

z obnovitelných zdrojů, například na větrnou energii na moři; zdůrazňuje, že Jadran je 

uzavřené mělké moře, v němž se znečišťující látky nemohou rozptýlit a na jehož obou 

březích je rozvinut cestovní ruch, a že růst tohoto makroregionu by měl v prvé řadě 

záviset na turistickém ruchu a hospodářských činnostech souvisejících se zvláštními 

environmentálními charakteristikami a ekosystémy; zdůrazňuje, že členské státy v tomto 

regionu musí důsledně uplatňovat právní předpisy EU a mezinárodní úmluvy týkající se 

udržitelnosti životního prostředí a bezpečnosti námořní činnosti, jako je průzkum a rozvoj 

ložisek ropy a plynu na moři a instalace a provozování větrných turbín na moři; vyzývá 

proto k plnému provedení rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí 

(2008/56/ES) a směrnice o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři 

(2013/30/EU); v zájmu makroregionální spolupráce vybízí k vytvoření systému intervencí 

k řešení případných havárií;  

18. upozorňuje na vzájemnou vazbu mezi ochranou životního prostředí a rozvojem 

udržitelného cestovního ruchu; v této souvislosti vyzývá celý region, aby usiloval o rozvoj 

udržitelného cestovního ruchu a zamezil tak negativním dopadům na životní prostředí; 

19. vyzývá Komisi, aby rozšířila výměnu osvědčených postupů, například pokud jde 
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o udržitelné projekty vytvořené pobřežními akčními skupinami; 

20. naléhavě vyzývá členské státy, aby aktivně zapojily místní orgány, komunity a občanskou 

společnost a další zúčastněné strany do prováděním makroregionální strategie, aby tak 

mohly uplatnit své právo podílet se na přijímání rozhodnutí souvisejících s životním 

prostředí v této oblasti a s veřejným zdravím v případě, že jsou ohroženy znečištěním 

nebo invazivní nebo životní prostředí poškozující infrastrukturou, která není v souladu se 

směrnicí o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) (2014/52/EU); naléhavě vyzývá 

členské státy, aby sdílely s příslušnými orgány sousedních zemí závěry analýz dopadu 

námořní hospodářské činnosti, které spadají do působnosti směrnice o posuzování vlivů 

na životní prostředí a směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů 

a programů na životní prostředí; 

21. uznává, že mnohá regionální společenství se prohlásila za zóny bez geneticky 

modifikovaných organismů; v této souvislosti doporučuje spolupráci a koordinaci v rámci 

strategie EUSAIR s cílem zajistit ochranu před kontaminací takovými organismy; 

22. sdílí názor Komise, že by mělo být pro jadransko-jónský makroregion zřízeno středisko 

pro prevenci přírodních a ostatních katastrof; 

23. vyzývá hydrometeorologické ústavy členských států, aby vzájemně spolupracovaly 

v zájmu lepší koordinace v případě extrémních povětrnostních jevů, důsledků změny 

klimatu a řízení hrozby mimořádných událostí; 

24. uznává, že změnou klimatu jsou nejvíce zasaženy vodohospodářství, zemědělství 

a cestovní ruch, a proto vybízí vnitrostátní orgány, aby společně vytvořily rámec 

a mechanismus podporující provádění adaptačních a zmírňujících opatření; 

25. uznává velký potenciál obnovitelných zdrojů energie v tomto makroregionu, který není 

dostatečně využíván; žádá, aby bylo vyvinuto další úsilí o podporu a prosazování 

makroregionální energetické spolupráce v rámci energetické unie, do níž by se zapojily 

členské i nečlenské státy s cílem dosáhnout klimatických a energetických cílů EU do roku 

2030; 

26. vybízí členské státy, aby usilovaly o rozvoj odvětví dopravy šetrné k životnímu prostředí, 

například mimo jiné železniční infrastruktury, a to především pokud jde o budování 

přeshraniční infrastruktury; vyzývá k rozvoji multimodální dopravy a integrovaného 

systému jízdného; 

27. žádá, aby bylo využito nařízení o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidů 

uhličitého z námořní dopravy (nařízení (EU) č. 2015/757) k inovacím a k zajištění 

udržitelnosti námořní dopravy v tomto makroregionu díky využívání alternativních 

motorů a paliv pro pohon lodí, aby bylo dosaženo snížení emisí skleníkových plynů 

a zlepšení energetické účinnosti v odvětví dopravy. 
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