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NÁVRHY 

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že moře a oceány jsou konečně uznány jako významní hybatelé 

evropské ekonomiky a že představují významný potenciál inovací, růstu a zaměstnanosti; 

vzhledem k tomu, že však tento potenciál lze využít, pouze pokud budou splněny určité 

podmínky; 

B. vzhledem k tomu, že jednou z těchto podmínek je jednotící definice souboru činností 

spadajících do modré ekonomiky a že tyto činnosti je třeba integrovaným způsobem 

analyzovat s cílem vytvořit modrý ekosystém, který bude zahrnovat všechny činitele; 

C. vzhledem k tomu, že pobřežní území vykazují zvláštní vlastnosti, které je odlišují od 

ostatních území a určují jejich možnosti rozvoje ve střednědobém a dlouhodobém 

výhledu; 

D. vzhledem k tomu, že podle dosavadních odhadů počet molekul v moři značně přesahuje 

počet molekul na zemi a že tyto molekuly představují nesmírný potenciál pro výzkum 

 v oblasti zdraví, kosmetiky a biotechnologií 

E. vzhledem k tomu, že integrovaná námořní politika je významná pro aktivaci činností 

modré ekonomiky, zejména pokud jde o integrovanou reakci na všechny výzvy, kterým 

 v současnosti čelí evropská moře; 

F. vzhledem k tomu, že okrajové a ostrovní regiony jsou často přímořskými regiony a že 

rozvoj modré ekonomiky přispívá k rovnováze a rovnosti území Evropské unie; 

G. vzhledem k tomu, že v rámci předchozí společné rybářské politiky se skupiny pro rozvoj 

rybolovu ukázaly být velmi užitečným nástrojem vytváření zaměstnanosti, bohatství 

a sociální a územní soudržnosti jakožto i jako nástroj pro rozhodování a jako faktory 

sehrávající aktivní roli v rámci vlastního rozvoje; 

H. vzhledem k tomu, že zvláštní pozornost je třeba věnovat nejvzdálenějším regionům, 

jejichž ostrovní charakter je vnitřně spojen s modrou ekonomikou a které představují 

oblasti s obzvláště bohatým biotopem, jejichž zvláštní klima umožňuje stanovit nové 

způsoby výroby energie získávané z moře; 

I. vzhledem k tomu, že územní plánování na moři a integrovaná správa pobřežních oblastí 

jsou nezbytnými nástroji řízení s cílem zabraňovat konfliktům a optimalizovat vzájemné 

propojení různých odvětví, a že tudíž lze jen litovat, že bylo opuštěno integrované řízení 

pobřežních zón (GIZC) na úrovni Unie; 

J. vzhledem k tomu, že navzdory opuštění integrovaného řízení pobřežních zón na úrovni 

Unie je důležité vzít v úvahu vzájemné působení pevniny a moří, uspořádat společnou 

existenci souboru námořních činností s cílem zabránit střetům při jejich využívání, 

koordinovat jejich vzájemnou závislost a zaručit dosažení dohody a řádné správy; 
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K. vzhledem k tomu, že vzájemné působení pevniny a moří se týká především znečišťování 

moře, které často pochází z pozemních zdrojů, zatímco činnosti na moři mohou mít dopad 

i na provozovatele na pevnině, jako je například odvětví zpracování ryb, výstavba 

elektráren, přístavy, loďařství a zavádění vzdělávacích struktur; 

L. vzhledem k tomu, že nedílnou součástí investic do modré ekonomiky je shromažďování, 

zpracování a sdílení údajů, což představuje nezbytnou podmínku zaručení jejich 

technické, ekonomické a finanční životaschopnosti investic; 

M. vzhledem k tomu, že podle současných odhadů pochází 3–5 % HDP EU celkově 

 z námořního odvětví, které zaměstnává okolo 5,6 milionu lidí a vytváří 495 miliard EUR 

pro evropské hospodářství; 

N. vzhledem k tomu, že růst modré ekonomiky musí probíhat za přísného respektování 

logiky udržitelného rozvoje a využívání, a to ve všeobecném smyslu, tj. 

 z environmentálního, hospodářského a sociálního hlediska, a že takového růstu lze 

dosáhnout pouze tehdy, pokud budou do roku 2020 důsledně sledovány cíle rámcové 

směrnice o strategii pro mořské prostředí; 

O. vzhledem k tomu, že udržitelný rozvoj politik v oblasti moří nesmí opakovat chyby, 

kterých se dopustily politiky týkající se pevniny; vzhledem k tomu, že moře a oceány jsou 

společným bohatstvím a jako takové musí být zachovány a v žádném případě nesmí být 

zprivatizovány; vzhledem k tomu, že orgány veřejné moci je musí chránit před tržní 

spekulací, nadměrným využíváním a činnostmi, které mohou vést ke změnám, jež by měly 

negativní dopad na život, biologickou rozmanitost a klima; vzhledem k tomu, že novým 

činnostem by měly předcházet průzkumy vlivu na životní prostředí; 

P. vzhledem k tomu, že udržitelný rozvoj činností na moři by měl mít také silnou sociální 

složku a že posílení práv a zvýšení bezpečnosti při práci rovněž napomůže 

 k hospodářskému růstu; 

Q. vzhledem k tomu, že politický cíl není prioritou, dokud nemá vyhrazený rozpočet; 

1. naléhavě žádá Komisi, aby vzala na vědomí návrhy Parlamentu a navrhla definici modré 

ekonomiky, která zahrne celou oblast produkce a současných i budoucích typů zaměstnání 

na moři a jejich rozšíření na pobřeží; žádá Komisi, aby určila činnosti Evropské unie, 

které mají největší potenciál rozvoje a potvrzení modré ekonomiky, tím, že vytvoří 

orientační seznam, který bude možné doplňovat a který zahrne alespoň tyto činnosti: 

námořní technologie a inovace, udržitelný rybolov, loďařství, mořské obnovitelné zdroje 

energie, udržitelné využívání mořského dna, mořské biotechnologie, produkci mořských 

řas, chov ryb, chov měkkýšů a korýšů, pobřežní a námořní cestovní ruch, rozvoj plošin na 

moři, námořní dopravu, odstraňování znečištění moří a přístavů, budování kanalizace pod 

mořským dnem a odsolování mořské vody; 

2. naléhavě žádá, aby Komise neomezovala oblast inovací na nové činnosti, ale brala 

 v úvahu potenciál inovací všech činností na moři; 

3. zdůrazňuje význam rybolovu a akvakultury pro modrou ekonomiku; domnívá se, že 

konkurenceschopnost činností rybolovu by měla jít ruku v ruce s udržitelným řízením 
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rybolovných zdrojů v rámci pravidel společné rybářské politiky; 

4. požaduje vyvážený rozvoj a větší regulaci projektů akvakultury, aby nedocházelo 

 k degradaci v oblastech sousedících s akvakulturními zařízeními, a to zejména pokud jde 

o negativní dopad, který má na místní hospodářství genetická degradace volně žijících 

rybích populací způsobená uniklými chovnými rybami a degradace v souvislosti s ničením 

a změnami stanovišť spolu s chemickým, patogenním a parazitním znečištěním 

pocházejícím z rozsáhlých akvakultur náročných na ekosystémy; 

5. zdůrazňuje, že moře a oceány jsou již vystaveny obrovským antropogenním tlakům 

a problémům, které je způsobují (znečištění, změna životního prostředí a klimatu, 

nadměrné využívání zdrojů, nadměrný rybolov), ale zachovávají důležité rezervy málo 

přístupných a tudíž nedotčených ekosystémů a prostředí; naléhavě žádá Komisi, aby před 

vypracováním návrhu definice provedla seriózní a podrobnou studii dopadu, který budou 

mít rozvojové činnosti plánované v rámci modré ekonomiky na biologickou rozmanitost, 

klima, rybolov, hospodářství a zaměstnanost; 

6. poukazuje na to, že navzdory tomu, že některé činnosti, jako je rybolov, jsou velmi staré, 

nesou v sobě inovační potenciál, jako je rozvoj nových nástrojů kontroly rybolovu nebo 

stavba budoucích vysoce selektivních, bezpečných a pohodlných lodí úsporných 

 z hlediska paliv a s nízkými emisemi CO2; 

7. zdůrazňuje, že ochrana a zachování přírodních mořských prostředí jsou základním 

požadavkem pro zachování, podporu a rozvoj modré ekonomiky, jako je rybolov 

a cestovní ruch; 

8. žádá Komisi, aby v úzké koordinaci s členskými státy vyčíslila potřeby finančních 

prostředků pro růst modré ekonomiky, zejména pokud jde o sběr údajů, výzkum a odborné 

vzdělávání; navrhuje, aby bylo toto financování naplánováno do roku 2020; naléhavě 

 v tomto ohledu požaduje příspěvek z Evropského námořního a rybářského fondu 

(ENRF); 

9. hluboce lituje zpoždění plánů pro využití fondu ENRF v některých členských státech; 

10. žádá Komisi, aby určila všechny evropské fondy dostupné pro financování činností modré 

ekonomiky a soustředila je do jediné platformy přístupné občanům; žádá rovněž Komisi, 

aby jasně směřovala finanční prostředky určené na inovaci a růst modré ekonomiky, 

 z nichž se financuje základní výzkum, výzkum a vývoj, odborné vzdělávání, vytváření 

pracovních míst, vznik nových podniků, malé a střední podniky, sociální podniky, 

družstva, vzdělávání a učňovská příprava, snižování pobřežní chudoby, biotechnologický 

rozvoj, dopravní spojení, energetická interkonektivita, stavba a opravy lodí, pobřežní 

širokopásmový přístup, ochrana životního prostředí a uvádění inovativních produktů 

a postupů na trh; 

11. hájí nutnost stanovit strategický plán činností modré ekonomiky, způsoby přímého 

financování a akční plán s cílem zvýšit do roku 2020 dynamiku tohoto odvětví; každá ze 

stanovených činností musí obsahovat určitý počet konkrétních nápadů týkajících se 

spolupráce v oblasti výzkumu, investic do infrastruktury a mechanismů spolupráce, 

přičemž členské státy by měly být vyzvány, aby je provedly s využitím fondů EU, 
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financování ze strany Evropské investiční banky (EIB) a zapojení soukromého sektoru po 

vzoru postupů uplatňovaných v rámci nebo při využívání Evropského fondu pro 

strategické investice, jehož účelem je podporovat významné infrastrukturní projekty 

a zajišťovat financování inovativních projektů; žádá v tomto smyslu Komisi, aby zahrnula 

rozvoj modré ekonomiky na seznam podmínek, které musí projekt splnit k tomu, aby byl 

způsobilý k čerpání prostředků z Evropského fondu pro strategické investice; 

12. zdůrazňuje význam územního plánování námořních prostor pro zajištění udržitelného 

a koordinovaného rozvoje námořních činností; požaduje v tomto smyslu posílení řízení 

integrované námořní politiky na úrovni Unie a přímořských oblastí; 

13. zdůrazňuje, že je třeba získat hlubší znalosti oceánů a zlepšit schopnosti nezbytné 

 k využití nových technologií v mořském prostředí; 

14. naléhavě požaduje, aby bylo vytvořeno znalostní a inovační společenství zaměřené na 

modrou ekonomiku, které podpoří výzkum v této oblasti a stanoví jej jako jeden 

 z prioritních cílů EU, nikoli jako nepovinnou námořní variantu cíle v oblasti energetiky 

nebo potravin; 

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila agenturu, která bude pověřena rozvojem modré ekonomiky, 

shromažďováním údajů a koordinací projektů sloužících ke splnění tohoto cíle; 

16. žádá Komisi, aby přijala konkrétní opatření s cílem usnadnit kontakty a spolupráci mezi 

regionální a vnitrostátní úrovní Unie, např. pomocí iniciativy INTERREG , a strategie 

vytvořené pro různé přímořské oblasti; žádá Komisi, aby shromáždila hlavní mezinárodní 

aktéry, kteří se podílejí na modré ekonomice, a ujala se vedení mezinárodního projektu, 

jehož cílem bude podpořit toto nové odvětví ekonomické činnosti; 

17. žádá Komisi, aby přijala opatření nezbytná k posílení úlohy skupin pro rozvoj rybolovu 

 v rámci nové společné rybářské politiky a přidělila jim více prostředků, které jim umožní 

nadále vykonávat a rozvíjet svou funkci a podporovat uvedenou spolupráci mezi územími; 

18. vyzývá Komisi, aby zahrnula koncepci inteligentní specializace do rámce strategií pro 

přímořské oblasti tak, aby námořní výzkum a inovace získaly také regionální rozměr a aby 

byly cíleně podporovány základní regionální kompetence; 

19. žádá Komisi, aby podporovala vytváření nových ekonomických činností v modré 

ekonomice a stimulovala při tom podnikání a vytváření nových podniků, které mají velký 

kladný potenciál v námořní oblasti; 

20. naléhavě žádá, aby Komise zaručila, že finanční prostředky budou využívány 

transparentně a že výsledky výzkumu, který financovala, zůstanou ve veřejné sféře 

 v souladu s evropskou veřejnou částí celkového financování ve vztahu k případné 

soukromé části, a současně zajistila všem zájemcům snadný, svobodný a bezplatný přístup 

k těmto informacím a zajistila i podporu šíření výsledků výzkumu; 

21. naléhavě žádá, aby Komise oživila a podpořila územní plánování na moři a integrované 

řízení pobřežních zón na úrovni Unie; 
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22. má za to, že je nutné určit a podpořit tradiční, kulturní a turistické aktivity, které zvyšují 

hodnotu specifik místních společenství a chrání drobný rybolov; 

23. vyzývá Komisi, aby posilovala a harmonizovala systémy usnadňující zpracování, 

využívání a šíření údajů; 

24. naléhavě žádá Komisi, aby podpořila pravidelné shromažďování aktuálních vědeckých 

údajů o stavu mořských populací ve vodách EU a mimo ně prováděné ve spolupráci 

 s dalšími mezinárodními institucemi; 

25. žádá Komisi, aby podporovala jak vysokoškolské tak odborné vzdělávání a programy 

věnované celoživotnímu učení a zajistila, že do nich bude zařazeno hledisko modré 

ekonomiky a že posílením jeho přítomnosti na všech úrovních vzdělání bude zvýšena 

informovanost mezi mladými lidmi; vyjadřuje své obavy ohledně dopadu, který bude mít 

Evropský fond pro strategické investice navrhovaný Komisí na výzkum a vývoj s ohledem 

na skutečnost, že v příštích 5 letech bude programu Horizont 2020 odebráno 2,7 miliard 

EUR; 

26. požaduje, aby byl podpořen rozvoj vzdělávacích specializací, které shromáždí všechna 

povolání týkající se moře; upřesňuje v tomto ohledu, že vzájemná působení různých 

specializací v oblasti námořního vzdělávání by měla umožnit podporu rozvoje 

integrovaných námořních činností a víceúčelovost jednotlivých povolání. 
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