
 

PR\1127039CS.docx  PE605.942v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
 

2017/2055(INI) 

31.5.2017 

NÁVRH ZPRÁVY 

o mezinárodní správě oceánů: agendě pro budoucnost našich oceánů 

v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje do roku 2030 

(2017/2055(INI)) 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Zpravodaj: José Inácio Faria 

Zpravodaj (*): 

......., Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

 

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu 

 

 



 

PE605.942v01-00 2/10 PR\1127039CS.docx 

CS 

 

PR_INI 

OBSAH 

Strana 

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU.......................................................... 3 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ .............................................................................................. 9 

 

 

 



 

PR\1127039CS.docx 3/10 PE605.942v01-00 

 CS 

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o mezinárodní správě oceánů: agendě pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli 

udržitelného rozvoje do roku 2030 

(2017/2055(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na společné sdělení, které dne 14. března 2017 zveřejnily vysoká 

představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise pod názvem 

„Mezinárodní správa oceánů: agenda pro budoucnost našich oceánů“ 

(JOIN(2016)0049),  

– s ohledem na návrh závěrů Rady ze dne 24. března 2017 s názvem „Mezinárodní správa 

oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. 

března 2017 ke společnému sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvanému „Mezinárodní 

správa oceánů: agenda pro budoucnost našich oceánů“ (JOIN(2016)0049)1,  

– s ohledem na dokument přijatý Valným shromážděním OSN dne 25. září 2015 pod 

názvem „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“ a na 17 cílů 

udržitelného rozvoje, jež v něm jsou zahrnuty, 

– s ohledem na Pařížskou dohodu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) 

z roku 2015, jež vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2016, a na její zamýšlené 

vnitrostátně stanovené příspěvky, zaměřené na snížení emisí oxidu uhličitého (CO2), 

– s ohledem na Úmluvu o biologické rozmanitosti (CBD), která vstoupila v platnost dne 

29. prosince 1993, 

– s ohledem na Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) ze dne 3. března 1973, 

– s ohledem na probíhající přípravný proces před Konferencí OSN o oceánech, která se 

má konat 5.–9. června 2017 v New Yorku, 

– s ohledem na svůj vyjednávací mandát pro balíček předpisů o odpadech (návrhy na 

změnu směrnice 2008/98/ES Evropského parlamentu a Rady o odpadech a o zrušení 

některých směrnic2, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech 

a obalových odpadech3, směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách 

odpadů4, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 

o vozidlech s ukončenou životností5, směrnice Evropského parlamentu a Rady 

                                                 
1 REX/482 EESC-2016 
2 Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3. 
3 Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10. 
4 Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1. 
5 Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34. 
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2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích 

a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS1 a směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických 

zařízeních (OEEZ)2), 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 ze dne 29. dubna 

2015 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní 

dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES3, 

– s ohledem na svůj vyjednávací mandát pro návrh směrnice Evropského parlamentu 

a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních 

způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií 4, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. března 2017 k integrované politice Evropské unie 

pro Arktidu5, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. prosince 2016 o odpovědnosti, náhradě a finančním 

zajištění v oblasti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři6, 

– s ohledem na zprávu vědecké poradní rady evropských akademií (EASAC) ze dne 28. 

ledna 2016 na téma „Mořská udržitelnost v době měnících se oceánů a moří“, 

– s ohledem na studii Evropského parlamentu (PE 569.964) z listopadu 2015 s názvem 

„Emission Reduction Targets for International Aviation and Shipping“ („Cíle snižování 

emisí v mezinárodní letecké a námořní dopravě“), 

– s ohledem na zprávu Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) na téma „Mořské 

chráněné oblasti v evropských mořích“ (3/2015), 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro rybolov (A8-

0000/2017), 

A. vzhledem k tomu, že panuje všeobecná shoda na tom, že environmentální zdraví oceánů 

je významně ohroženo a hrozí mu nenapravitelné poškození, pokud proti tomu 

celosvětové společenství cíleně a koordinovaně nezakročí; 

B. vzhledem k tomu, že současné tlaky na mořské prostředí zahrnují poškozování 

stanovišť, invazivní druhy, znečišťování a obohacování živinami, jakož i vysoké míry 

využívání mořských druhů a acidifikaci vyvolávanou změnou klimatu; 

C. vzhledem k tomu, že přeshraniční charakter oceánů znamená, že činnosti a tlaky, které 

                                                 
1 Úř. věst. L 266, 26.9.2006, s. 1. 
2 Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38. 
3 Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 55. 
4 Přijaté texty, P8_TA(2017)0035. 
5 Přijaté texty, P8_TA(2017)0093. 
6 Přijaté texty, P8_TA(2016)0478. 
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tyto činnosti způsobují, vyžadují spolupráci mezi vládami v celých mořských oblastech 

s cílem zajistit udržitelnost sdílených zdrojů; vzhledem k tomu, že velký počet 

a složitost opatření na správu oceánů tudíž vede k potřebě široké škály 

interdisciplinárních odborných znalostí, jakož i regionální a mezinárodní spolupráce; 

D. vzhledem k tomu, že námořní doprava má dopad na světové klima a kvalitu ovzduší 

v důsledku emisí CO2 a dalších emisí, včetně oxidů dusíku, oxidů síry, metanu, částic 

a elementárního uhlíku; 

E. vzhledem k tomu, že podle vědeckých důkazů předložených v roce 2014 v páté 

hodnotící zprávě (AR5) Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) je oteplování 

klimatického systému nezpochybnitelné, ke změně klimatu dochází a lidská činnost je 

převažující příčinou oteplování pozorovaného od poloviny 20. století, jehož rozsáhlé 

a závažné dopady na změnu klimatu se již projevují v přírodních a lidských systémech 

na všech kontinentech a v celých oceánech; 

F. vzhledem k tomu, že si Pařížská dohoda klade za cíl „usilovat o co nejrychlejší dosažení 

vrcholu celosvětových emisí skleníkových plynů“, aby se nárůst průměrné globální 

teploty omezil výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, 

a usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C, přičemž Světová 

meteorologická organizace (WMO) nedávno oznámila, že globální oteplování se v roce 

2016 způsobem zvýšilo na významnou hodnotu 1,1 °C oproti úrovni před průmyslovou 

revolucí; 

G. vzhledem k tomu, že by nedosažení cíle Pařížské dohody – udržet průměrný nárůst 

teploty výrazně pod úrovní 2 °C – mělo dalekosáhlé dopady na životní prostředí 

a ekonomické náklady, včetně mimo jiné zvýšení pravděpodobnosti dosažení kritických 

mezníků, kdy úrovně teploty začnou omezovat schopnost přírody pohlcovat uhlík 

v oceánech; 

Zlepšování rámce mezinárodní správy oceánů 

1. připomíná zásadní roli oceánů pro život na Zemi, udržitelný rozvoj, zaměstnanost 

a inovace; sdílí rostoucí znepokojení nad potřebou lepší správy a ochrany oceánů; 

2. vítá společné sdělení o mezinárodní správě oceánů, jež poukazuje na závazek EU 

dosáhnout zachování a udržitelného využívání oceánů, jak je uvedeno ve 14. cíli 

udržitelného rozvoje Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030; vyzývá EU, aby se ujala 

vedoucí úlohy coby globální aktér s cílem posílení mezinárodní správy oceánů; 

3. konstatuje, že k tomu, aby byla opatření uvedená ve společném sdělení úspěšně 

provedena, měla Komise stanovit jasné lhůty, předložit případně legislativní návrhy 

a zavést mechanismy podpory a koordinace na úrovni EU; 

4. uznává klíčovou úlohu Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS), která stanoví 

základní právní rámec pro koordinaci úsilí a dosažení soudržnosti při řešení 

celosvětových otázek oceánů; naléhavě vyzývá členské státy, aby dodržovaly své 

povinnosti podle úmluvy UNCLOS, pokud jde o zachování a ochranu mořského 

prostředí; 
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5. dále bere na vědomí, že s ohledem na mezinárodní právo v oblasti znečištění ovzduší 

podle UNCLOS nejsou členské státy oprávněny provádět inspekce lodí, a to ani 

v případě jasných důkazů o porušení právních předpisů; vyzývá proto strany v OSN, 

aby zlepšily právní rámec UNCLOS s cílem řešit jakékoli stávající mezery týkající 

se správy a zajistit spolehlivé mechanismy vymáhání mezinárodního práva v oblasti 

životního prostředí; 

6. zdůrazňuje, že při řešení stávajících nedostatků ve správě je prioritou zlepšení 

transparentnosti, přístupu k informacím a legitimity organizací OSN, jako je 

Mezinárodní námořní organizace (IMO); 

7. zdůrazňuje, že zlepšení rámce správy oceánů bude vyžadovat posílení regionálního 

a globálního úsilí prostřednictvím podpory mnohostranných nástrojů, které již byly 

dohodnuty, jakož i strategií a jejich lepšího provádění; vybízí Komisi, aby podporovala 

větší mezinárodní námořní spolupráci, zejména v oblasti mořské vědy a technologie, jak 

to navrhuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD); 

8. zdůrazňuje, že je potřebný specifický a konkrétní akční plán pro působení EU v arktické 

oblasti, jehož výchozím bodem by mělo být zachování arktických zranitelných 

ekosystémů; 

9. opakuje svou výzvu Komisi a členským státům, aby přijaly veškerá nezbytná opatření 

s cílem hrát aktivní roli při podpoře zákazu přepravy a používání těžkého topného oleje 

jako lodního paliva na plavidlech provozovaných v arktických vodách, a to na základě 

Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL) a prostřednictvím 

státní přístavní inspekce podobně, jako jsou regulovány vody obklopující Antarktidu; 

vyzývá Komisi, aby do svého stanoviska k mezinárodní správě oceánů 

zahrnula environmentální a klimatická rizika používání těžkého topného oleje; vyzývá 

Komisi, aby vzhledem k tomu, že neexistují přiměřená mezinárodní opatření, předložila 

návrhy předpisů pro plavidla připlouvající do přístavů EU předtím, než zamíří do 

arktických vod, a to s cílem zakázat používání a přepravu těžkého ropného oleje; 

Snižování tlaku na oceány a moře a vytvoření podmínek pro udržitelné modré hospodářství 

10. zdůrazňuje, že vytvoření udržitelného námořního hospodářství a snížení tlaků 

na mořské prostředí vyžaduje opatření v oblasti změny klimatu, znečištění a eutrofizace 

a v oblasti zachování, ochrany a obnovy mořských ekosystémů a biologické 

rozmanitosti, jakož i udržitelného využívání mořských zdrojů; 

11. naléhavě vyzývá členské státy, aby vyvinuly další úsilí s cílem včasného provedení 

rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí v zájmu dosažení dobrého stavu 

životního prostředí v mořských vodách do roku 2020, zejména pokud jde o odhodlání 

zabránit poškozování pobřežního a mořského životního prostředí odpadky, jakož i 

o odstranění škodlivých dotací a posílení celosvětového boje proti odpadkům a plastům 

v mořích; 

12. vítá nadcházející strategii pro řešení problematiky plastů připravovanou Komisí, jakož 

i další opatření zaměřená na boj proti znečišťování moří a vyjadřuje své hluboké 

znepokojení, pokud jde o rozsah tohoto problému; 
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13. připomíná své stanovisko týkající se ambiciózního balíčku pro oběhového hospodářství, 

který stanoví cíle snížení odpadu v mořích v EU o 30 % v roce 2025 a o 50 % 

v roce 2030 i ambicióznějších cílů pro recyklaci plastových obalů; 

14. naléhavě vyzývá Komisi, aby podporovala mezinárodní úsilí o ochranu biologické 

rozmanitosti mořského prostředí, zejména v rámci probíhajících jednání o novém 

právně závazném nástroji pro zachování a udržitelné využívání mořské biologické 

rozmanitosti v oblastech mimo jurisdikci jednotlivých států; 

15. vítá odhodlání Komise podporovat úmluvy CBD a CITES a zdůrazňuje potřebu 

koordinovaného přístupu při provádění rozhodnutí přijatých v rámci těchto úmluv 

na ochranu mořských druhů a biologické rozmanitosti; 

16. vítá závazek Komise, že bude poskytovat možnosti financování pro zřizování 

chráněných mořských oblastí a výměnu osvědčených postupů s cílem přispět k dosažení 

celosvětového cíle, aby bylo do roku 2020 10 % mořských a pobřežních oblastí 

označeno jako chráněné mořské oblasti; 

17. vyzývá členské státy, aby zintenzivnily své úsilí o provádění holistického přístupu 

k navrhování, řízení a hodnocení chráněných mořských oblastí, aby bylo dosaženo 

jejich plného potenciálu pro ochranu biologické rozmanitosti moří; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby zvýšily počet určených chráněných mořských oblastí; 

Řešení problému zvyšování emisí z námořní dopravy  

18. konstatuje, že i třetí studie Mezinárodní námořní organizace (IMO) o skleníkových 

plynech z roku 2014 uvádí, že se v závislosti na budoucím hospodářském 

a energetickém vývoji očekává, že emise CO2 z námořní dopravy by se v období 

do roku 2050 měly zvýšit o 50 % až 250 %, zatímco studie Evropského parlamentu 

z roku 2015 nazvaná „Emission Reduction Targets for International Aviation and 

Shipping“ (Cíle snižování emisí v mezinárodní letecké a námořní dopravě) uvádí, 

že pokud by byl akční plán IMO pro boj proti změně klimatu znovu odložen, podíl 

emisí CO2 z námořní dopravy na celosvětových emisích skleníkových plynů by mohl 

do roku 2050 výrazně vzrůst na 17 % pro odvětví námořní dopravy; 

19. opakuje, že v souladu s Pařížskou dohodou jsou ke snížení emisí CO2 povinna přispívat 

všechna odvětví; naléhavě vyzývá k přijetí jasných cílů snižování emisí CO2 

z mezinárodní námořní dopravy na celosvětové úrovni prostřednictvím IMO; konstatuje 

dále, že by EU měla souběžně s tím přispívat ke snižování emisí CO2 z námořní 

dopravy tím, že co nejdříve zavede spolehlivý mechanismus stanovování jejich cen; 

20. vzhledem k rychlému rozvoji vědeckých poznatků o dopadu emisí CO2 a jiných plynů 

než CO2 z námořní dopravy na světové klima žádá, aby IPCC provedl posouzení 

dopadů námořní dopravy podobně, jako to udělal pro odvětví letecké dopravy ve své 

zvláštní zprávě na téma „Letectví a celosvětová atmosféra“;  

Posilování mezinárodního výzkumu a zlepšování údajů týkajících se oceánů 

21. zdůrazňuje, že je nezbytné rozvíjet inovativní služby pro veřejné a soukromé subjekty 

s cílem získat dobré poznatky o stavu prostředí mořských vod; vítá v této souvislosti 
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skutečnost, že je plně provozuschopná služba pro monitorování mořského prostředí 

v rámci programu Copernicus a mezivládní Skupina pro pozorování Země (GEO); 

° 

° ° 

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Moře a oceány představují 70 % povrchu planety a mořská voda 97 % její vody. Moře nám 

poskytují potraviny, energii, možnosti dopravy, léčby a trávení volného času, avšak také 

regulují naše klima, dávají nám polovinu našeho kyslíku a pohlcují významný podíl našich 

emisí oxidu uhličitého. Ve skutečnosti jsou oceány našimi nejsilnějšími spojenci v boji proti 

změně klimatu a byly zahrnuty do Pařížské dohody v rámci zvláštní zprávy IPCC věnované 

oceánům. 

Oceány mají spolu s pobřežními a mořskými zdroji zásadní význam pro dobré životní 

podmínky lidí a sociální a ekonomický vývoj na celém světě. Jsou zvláště důležité pro lidi 

žijící v pobřežních společenstvích, jimž poskytují živobytí a výhody z cestovního ruchu, jakož 

i obživu a příjem. Pobřežní a mořské zdroje každoročně k světovému hospodářství přispívají 

částkou odhadovanou na 28 bilionů dolarů prostřednictvím ekosystémových služeb. Tyto 

zdroje jsou však mimořádně zranitelné z důvodu zhoršování životního prostředí, nadměrného 

rybolovu, změny klimatu a znečištění.  

Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 určila zachování a udržitelné využívání oceánů za 

jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje (cíl udržitelného rozvoje 14) a toto rozhodnutí 

prokazuje, že na mezinárodních fórech byla uznána klíčová úloha zachování a udržitelné 

využívání mořských a pobřežních ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, jež je zásadní 

pro naplnění Agendy 2030 pro nový rámec celosvětového rozvoje. 

Cíle udržitelného rozvoje jsou silně provázány a oceány nabízejí příležitosti pro hospodářství, 

ale také k řešení stále naléhavějších výzev, pokud jde o zajišťování potravin. Očekává se, 

že světová populace dosáhne do roku 2050 9 miliard osob a poptávka po potravinách by 

mohla vzrůst o 60 %. Sociálně-ekonomický potenciál oceánů lze udržet pouze tehdy, budou-li 

zachovány mořské ekosystémy z hlediska ochrany stanovišť a zmírňování dopadů změny 

klimatu, zejména pokud jde o okyselování vody a oteplování.  

Co se týče okyselování vody, drží se pH povrchových vod již miliony let na poměrně stabilní 

úrovni. Rychlý nárůst koncentrace CO2 v atmosféře v důsledku emisí z lidské činnosti nyní 

tuto stabilitu ohrožuje, neboť oxid uhličitý je následně částečně pohlcován oceánem. 

Vstřebávání CO2 do moří způsobuje okyselování oceánů, neboť klesá pH mořské vody, 

ačkoli na povrchu zůstávají oceány zásadité. V důsledku okyselování oceánů se snižuje 

množství uhličitanů, které jsou nezbytné pro mořské kalcifikující organismy, jako jsou korály 

vytvářející útesy, mušle a plankton, a mění se biologické molekuly a procesy, což poškozuje 

celé mořské ekosystémy.  

Oteplování mořských oceánů se v posledních šesti desetiletích podílelo na oteplení Země 

přibližně z 93 % a všechny dostupné výhledy týkající se teploty oceánů ukazují, že celkově se 

oceán bude ohřívat i nadále. Oceány pohlcují 25 % emisí uhlíku, které vytváříme, 

a redistribuují teplo po celé zeměkouli.  

Další problém, který je nutné řešit celosvětově, představují emise z námořní dopravy, které 

mají v budoucnu výrazně narůstat. Aby mohla být přijata účinná opatření, je nutné lépe 

pochopit dopady námořní dopravy na klimatickou změnu. 

Neméně závažnou hrozbou pro oceány jsou odpadky v mořích. Jde o hrozbu celosvětového 
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rozsahu, která se dotýká všech oceánů na světě. Každý den skončí v oceánech na celém světě 

miliony a miliony tun odpadků, což představuje environmentální, hospodářský, zdravotní 

i estetický problém. Odpadky v moři mohou působit závažné hospodářské škody: ztráty pro 

pobřežní komunity, cestovní ruch, námořní dopravu a rybolov. Potenciální náklady na čištění 

pobřeží a pláží v celé EU se odhadují na přibližně 630 milionů EUR ročně, zatímco náklady 

v rybářském průmyslu by mohly činit až 60 milionů EUR, což by představovalo přibližně 1 % 

celkových příjmů rybářského loďstva EU (v roce 2010).  

Vzhledem k jejich hromadění a šíření mohou být odpadky v moři jednou z nejrychleji 

rostoucích hrozeb pro zdraví světových oceánů. V této souvislosti potřebujeme ambiciózní 

balíček pro oběhového hospodářství, který stanoví cíle snížení odpadu v mořích v EU o 30 % 

v roce 2025 a o 50 % v roce 2030 i ambicióznější cíle pro recyklaci plastových obalů. 

K řešení všech těchto otázek je zapotřebí lepší mezinárodní správa s cílem posílit úsilí na 

regionální a globální úrovni. Partnerství v oblasti oceánů s klíčovými aktéry jako prostředek 

k dosažení lepší mezinárodní správy oceánů; by měla být navýšena v rámci mezinárodní vize. 

 

Vybízí Komisi, aby rozvíjela partnerství v oblasti oceánů s klíčovými aktéry jako prostředek 

k dosažení lepší mezinárodní správy oceánů. Sdílení údajů a koordinovaná činnost jsou možné, 

pokud bude stanoven jasný rámec pro správu oceánů. V tomto směru hraje UNCLOS zásadní 

úlohu a vytvoření právně závazného nástroje pro rozhovory a udržitelné využívání biologické 

rozmanitosti moří v oblastech mimo jurisdikci jednotlivých států podle UNCLOS si zaslouží 

plnou podporu. 

 

 


