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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o 

posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (SEA)1; 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, 

ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej 

politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)2, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/30/EÚ z 12. júna 2013 o 

bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori a o zmene 

smernice 2004/35/ES3, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, 

ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a 

súkromných projektov na životné prostredie4, 

1. uznáva zásadnú súvislosť medzi hospodárskym rozvojom a environmentálnou 

udržateľnosťou, pričom zohľadňuje zásadu subsidiarity; podporuje presadzovanie 

hospodárskej a sociálnej prosperity v regióne, o ktorú by sa však nemalo usilovať na úkor 

ekologickej rovnováhy a biodiverzity krehkých pobrežných a morských ekosystémov a 

ich prírodných zdrojov; zdôrazňuje potrebu zahrnúť do stratégie EUSAIR konkrétne 

opatrenia na ochranu životného prostredia vrátane projektov:  

 a) na ochranu pobrežia a pobrežných ekosystémov a na boj proti erózii, 

 b) na podporu činností na prispôsobenie sa zmene klímy a projektov v oblasti riadenia 

rizík s cieľom predchádzať prírodným katastrofám spôsobeným i nespôsobeným 

ľudskou činnosťou, 

 c) na podporu zavádzania kvalitných systémov nakladania s odpadom, úpravy 

odpadových vôd a prevencie v oblasti vodných zdrojov,  

 d) na uskutočňovanie prieskumov a komparatívnych štúdií týkajúcich sa poklesu pôdy;  

2. podporuje modré hospodárstvo ako riešenie hospodárskej krízy, pretože stimuluje 

hospodársky rozvoj a tvorbu nových pracovných miest, a to najmä pracovných miest pre 

ženy a mladých ľudí v pobrežných a ostrovných krajinách; je presvedčený, že stratégiu 

EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora nemožno realizovať bez zahrnutia koncepcie 

modrého hospodárstva, ktorá spája hospodárske odvetvia týkajúce sa morí a oceánov, 

                                                 
1 Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30. 
2 Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19. 
3 Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 66. 
4 Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, s. 1. 
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akvakultúry, námornej a riečnej dopravy a cestovného ruchu s ochranou životného 

prostredia; 

3. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že tretie krajiny zapojené do projektov v makroregióne 

budú dodržiavať príslušné acquis Únie s cieľom zaručiť udržateľné využívanie zdrojov 

Únie; odporúča, aby sa dohody a dohovory využívali na zapojenie krajín mimo EÚ do 

projektov Európskej únie v oblasti životného prostredia; konštatuje tiež, že mechanizmy 

dobrej správy vecí verejných majú zásadný význam pre realizáciu politiky v oblasti 

životného prostredia; 

4. vyzýva Komisiu na uľahčenie pravidelného dialógu medzi stratégiou EUSAIR a 

škótskymi partnermi tak, aby každý mohol byť informovaný o osvedčených postupoch a 

inovatívnom prístupe k integrovanému manažmentu pobrežnej zóny v Severnom mori; 

5. odporúča členským štátom, aby si vymieňali skúsenosti a osvedčené postupy v súvislosti s 

podunajským makroregiónom; 

6. vyzýva Komisiu, aby pravidelne informovala Parlament a viedla s ním konzultácie o 

výsledkoch vykonávania stratégie EUSAIR; 

7. vyzýva Komisiu a štáty, ktoré sa podieľajú na stratégii, aby vypracúvali spoločné projekty 

v súlade so spoločnou rybárskou politikou; 

8. považuje pobrežie a úsek mora medzi jadranským pobrežím Talianska a balkánskym 

pobrežím za prírodnú oblasť a prostredie s mimoriadnou hodnotou, ktoré by sa malo 

chrániť a zviditeľniť; 

9. vzhľadom na túto skutočnosť považuje rozšírenie cestnej a dopravnej infraštruktúry na 

oboch stranách Jadranského mora, ich začlenenie do sietí a koridorov TEN-T sever-juh a 

východ-západ a dokončenie chýbajúcich prepojení za predpoklad pre dosiahnutie cieľov v 

oblasti environmentálnej udržateľnosti makroregiónu; 

10. odporúča, aby sa aktívne podporovali ekologické inovácie v oblastiach rybolovu, 

akvakultúry, námornej dopravy, cestovného ruchu vrátane výletných plavieb, prístavov a 

súvisiacej infraštruktúry s cieľom využívať značný potenciál regiónu, stimulovať modrý 

rast, čím sa zabezpečí vytváranie nových pracovných miest, a zaistiť rozumné a 

udržateľné využívanie morských zdrojov v súlade s integrovanou námornou politikou; 

podporuje presadzovanie inovatívnych, účinných a udržateľných služieb námornej 

nákladnej a osobnej dopravy, ktoré dokážu znížiť dĺžku prepravy, prepravné a logistické 

náklady a externality a predovšetkým emisie CO2 a ktoré sú zosúladené s prijatím plánov 

mobility s malým dosahom na životné prostredie; 

11. vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvoj rybolovných činností, ktoré sú udržateľné z 

hľadiska životného prostredia a zachovania zásob rýb, a aby presadzovala aj integrovaný 

rybolov a politiky cestovného ruchu (cestovný ruch v oblasti rybolovu, morskú 

akvakultúru a rekreačný rybolov) v súlade so zásadou udržateľnosti; 

12. pripomína, že ryby a mäkkýše, ktoré sa využívajú na obchodné účely, by mali byť v rámci 

bezpečných biologických limitov s cieľom dosiahnuť dobrý environmentálny stav 
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a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť odvetvia rybolovu;  

13. nabáda na rozšírenie chránených území s cieľom chrániť životné prostredie a zastaviť 

stratu biodiverzity, najmä posilnením sietí Natura 2000 a Emerald a programu LIFE; 

zdôrazňuje význam ochrany ohrozených druhov a vyzýva príslušné členské štáty, aby 

prostredníctvom tejto makroregionálnej stratégie vykonali primerané opatrenia na 

splnenie tohto cieľa; nabáda členské štáty, aby vynaložili ďalšie úsilie v boji proti 

odhadzovaniu odpadu do mora, najmä pokiaľ ide o znečistenie spôsobené odpadom na 

jadranských ostrovoch; 

14. zdôrazňuje potrebu komplexného plánu na boj proti znečisťovaniu mora a prírodným a 

ľudskou činnosťou spôsobeným hrozbám a rizikám, ktoré zapríčiňuje zmena klímy, najmä 

záplavám, suchám, erózii pôdy a lesným požiarom; 

15. zdôrazňuje, že tlak na morské a pobrežné ekosystémy možno znížiť lepším pochopením 

biodiverzity a že výmena najlepších postupov medzi ich riadiacimi orgánmi biodiverzitu 

ďalej posilňuje; 

16. požaduje stanovenie minimálneho cieľa, aby do roku 2020 aspoň 10 % plochy 

Jadranského a Iónskeho mora tvorili na základe príslušných medzinárodných záväzkov 

morské chránené územia, a to v záujme dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu 

morského prostredia Únie do roku 2020 v súlade s rámcovou smernicou o morskej 

stratégii; vyzýva na vytvorenie siete chránených morských, pobrežných a vnútrozemských 

oblastí a parkov; nabáda členské štáty podieľajúce sa na stratégii, aby zlepšovali kvalitu 

životného prostredia vykonávaním projektov, ktorých cieľom bude zníženie chemického, 

fyzikálneho a mikrobiologického znečistenia optimalizáciou udržateľnosti námornej 

dopravy, ochranou biodiverzity a investíciami do chránených morských oblastí; v tejto 

súvislosti vyzýva zúčastnené členské štáty, aby podporovali integrované systémy 

environmentálneho pozorovania a monitorovania chránených morských oblastí a aby 

zintenzívnili spoluprácu medzi regionálnymi centrami monitorovania životného 

prostredia; 

17. vyjadruje vážne znepokojenie nad obnoveným záujmom o prieskum a ťažbu ropy a 

zemného plynu tak na mori, ako aj na pevnine, predovšetkým v oblastiach, ktoré už sú 

ťažko postihnuté značnými environmentálnymi následkami; považuje za dôležité, aby sa 

pre makroregión vypracovali príslušné štúdie; zdôrazňuje, že prieskum a ťažba ropy a 

zemného plynu musí byť v súlade s cieľmi integrovanej námornej politiky a námorného 

plánovania a že výroba energie by sa mala vo všeobecnosti zameriavať na energiu z 

obnoviteľných zdrojov, ako je napríklad veterná energia na mori; zdôrazňuje, že Jadran je 

uzavreté plytké more, v ktorom sa znečisťujúce látky nemôžu rozptýliť a na ktorého 

oboch brehoch prekvitá cestovný ruch, a že rast makroregiónu by mal v prvom rade 

závisieť od cestovného ruchu a hospodárskych činností spojených s jeho osobitnými 

environmentálnymi prvkami a ekosystémami; zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské 

štáty v regióne dôsledne vykonávali právne predpisy EÚ a medzinárodné dohovory o 

udržateľnosti životného prostredia a bezpečnosti námorných činností, ako je prieskum 

ropy a zemného plynu na mori a vývoj, inštalácia a prevádzka pobrežných veterných 

turbín; požaduje preto plné vykonávanie rámcovej smernice o morskej stratégii 

(2008/56/ES) a smernice o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného 
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plynu na mori (2013/30/EÚ); vzhľadom na makroregionálnu spoluprácu nabáda na 

vytvorenie systému intervencií v prípade nehôd;  

18. zdôrazňuje súvislosť medzi ochranou životného prostredia a rozvojom udržateľného 

cestovného ruchu; v tejto súvislosti nabáda región, aby sa usiloval o rozvoj udržateľného 

cestovného ruchu a zabránil tak negatívnym účinkom na životné prostredie; 

19. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila výmenu osvedčených postupov, ako sú udržateľné 

projekty vypracované pobrežnými akčnými skupinami; 

20. naliehavo vyzýva členské štáty, aby aktívne zapojili miestne orgány, komunity, občiansku 

spoločnosť a iné zainteresované strany do vykonávania makroregionálnej stratégie s 

cieľom umožniť im uplatňovať ich právo na účasť v rozhodovacom procese, ktorý sa týka 

ich miestneho životného prostredia a verejného zdravia, ak sú ohrozené znečistením alebo 

invazívnymi či environmentálne škodlivými infraštruktúrami, ktoré nie sú v súlade 

so smernicou o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) (2014/52/EÚ); vyzýva 

členské štáty, aby si s príslušnými orgánmi v susedných krajinách vymieňali výsledky 

analýz vplyvu námorných hospodárskych činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 

smernice EIA, a činností, na ktoré sa vzťahuje smernica 2001/42/ES o posudzovaní 

účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie; 

21. uznáva skutočnosť, že mnoho regionálnych komunít sa vyhlásilo za zóny bez GMO; 

v tejto súvislosti odporúča spoluprácu a koordináciu v rámci stratégie EUSAIR s cieľom 

zabezpečiť ochranu pred kontamináciou GMO; 

22. podporuje názor Komisie, že pre makroregión Jadranského a Iónskeho mora by sa malo 

zriadiť centrum pre prevenciu prírodných a neprírodných katastrof; 

23. nabáda na spoluprácu medzi hydrometeorologickými ústavmi členských štátov s cieľom 

dosiahnuť lepšiu koordináciu pri riešení problémov spojených s extrémnymi výkyvmi 

počasia a následkami zmeny klímy a pri riadení rizika katastrof; 

24. uznáva, že vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a cestovný ruch sú odvetvia najviac 

ohrozené zmenou klímy, a preto podporuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi s 

cieľom vytvoriť rámec a podporný mechanizmus na vykonávanie adaptačných a 

zmierňujúcich opatrení; 

25. uznáva veľký potenciál nedostatočne využívaných obnoviteľných zdrojov energie v 

makroregióne; nabáda na vyvíjanie ďalšieho úsilia o podnecovanie a podporu 

makroregionálnej spolupráce v oblasti energetiky v rámci energetickej únie, ktorá by 

zahŕňala členské i nečlenské štáty, s cieľom dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy 

a energetiky do roku 2030; 

26. nabáda členské štáty, aby sa usilovali o rozvoj odvetvia dopravy šetrného k životnému 

prostrediu vrátane, okrem iného, železničnej infraštruktúry, a to najmä pokiaľ ide o rozvoj 

cezhraničnej infraštruktúry; podporuje rozvoj multimodálnej dopravy a integrovaného 

predaja cestovných lístkov; 

27. nabáda na to, aby sa využilo nariadenie o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií z 
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námornej dopravy (nariadenie (EÚ) 2015/757) na inovácie a vybudovanie udržateľnej 

námornej dopravy v makroregióne prostredníctvom používania alternatívnych lodných 

hnacích motorov a palív s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a zlepšiť energetickú 

účinnosť v odvetví dopravy. 



 

PE557.240v02-00 8/8 AD\1070397SK.doc 

SK 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE 

Dátum prijatia 15.7.2015    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

56 

8 

3 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona 

Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa 

Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, 

Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas 

Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Iratxe 

García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, 

Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, 

Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, 

Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Giovanni La 

Via, Peter Liese, Norbert Lins, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, 

Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles 

Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus 

Pretzell, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-

Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Jadwiga 

Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Paul Brannen, Nicola Caputo, Fredrick Federley, James Nicholson, 

Marit Paulsen, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tom Vandenkendelaere 

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na 

záverečnom hlasovaní 

Lucy Anderson, Malin Björk, Jiří Maštálka 

 
 


