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NÁVRHY 

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže moria a oceány sú konečne uznané ako hnacia sila európskeho hospodárstva a že 

predstavujú značný potenciál, pokiaľ ide o inovácie, rast a zamestnanosť; keďže sa však 

tento potenciál dá využiť, iba ak sú splnené určité podmienky; 

B. keďže jednou z týchto podmienok je integrujúce vymedzenie súboru činností patriacich do 

modrej ekonomiky a keďže musia byť analyzované na základe integrovaného prístupu v 

záujme vytvorenia modrého ekosystému, do ktorého budú zapojené všetky zainteresované 

strany;  

C. keďže pobrežné územia majú osobitné charakteristiky, ktorými sa odlišujú a ktoré 

podmieňujú možnosti ich rozvoja zo strednodobého a dlhodobého hľadiska; 

D. keďže v súčasnosti sa odhaduje, že počet molekúl v mori je podstatne vyšší ako počet 

molekúl na zemi a že predstavujú neuveriteľný potenciál pre výskum v oblasti zdravia, 

kozmetiky a biotechnológie; 

E. keďže integrovaná námorná politika pôsobí ako stimul činností modrej ekonomiky, najmä 

pokiaľ ide o nájdenie integrovaného riešenia všetkých problémov, ktorým v súčasnosti 

európske moria čelia; 

F. keďže okrajové a ostrovné regióny majú často námorný rozmer a keďže rozvoj modrej 

ekonomiky prispieva k rovnováhe a rovnosti všetkých území Európskej únie; 

G. keďže pri predchádzajúcej SRP sa ukázalo, že skupiny pre rozvoj rybolovu sú veľmi 

užitočný nástroj na tvorbu pracovných miest a bohatstva, sociálnu a územnú súdržnosť, 

ako aj pri prijímaní rozhodnutí a zohrávaní aktívnej úlohy v ich vlastnom rozvoji; 

H. keďže by sa mala venovať mimoriadna pozornosť najvzdialenejším regiónom, ktorých 

ostrovný charakter je neoddeliteľne spojený s modrou ekonomikou a ktoré sú oblasťami, 

ktorých biotop je osobitne bohatý a kde osobitná klíma vytvára príležitosti pre rozvoj 

nových foriem výroby energie z mora; 

I. keďže námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny (ICZM) 

sú nevyhnutnými nástrojmi riadenia s cieľom zabrániť konfliktom a optimalizovať 

vzájomné prepojenie medzi rôznymi sektormi a keďže z tohto hľadiska je upustenie od 

ICZM na úrovni EÚ poľutovaniahodné; 

J. keďže aj napriek upusteniu od ICZM na úrovni EÚ je dôležité zohľadňovať interakcie 

medzi pevninou a morom, organizovať spolužitie všetkých námorných činností, 

predchádzať rozpornému používaniu, upraviť vzájomné závislosti a zabezpečiť 

spoluprácu a dobrú správu; 

K. keďže interakcie medzi pevninou a morom sa týkajú najmä znečistenia morí, často 

prichádzajúceho z činností na pevnine, pričom činnosti na mori môžu vplývať na 
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operátorov na pevnine, ako je to napríklad v prípade odvetvia spracovania rýb, výstavby 

elektrární, prístavov, lodeníc a výcvikových zariadení; 

L. keďže zber, spracúvanie a výmena údajov sú neoddeliteľnou súčasťou investovania do 

modrej ekonomikya sú kľúčovým faktorom na zabezpečenie technickej, hospodárskej a 

finančnej životaschopnosti týchto investícií; 

M. keďže v súčasnosti sa odhaduje, že 3 – 5 % HDP EÚ pochádza z celého námorného 

odvetvia, ktoré zamestnáva približne 5,6 milióna ľudí a prináša európskemu hospodárstvu 

495 miliárd EUR; 

N. keďže tento modrý rast musí prebiehať za prísneho rešpektovania logiky trvalo 

udržateľného rozvoja a využívania, a to vo všeobecnom zmysle z environmentálneho, 

hospodárskeho a sociálneho hľadiska, a keďže sa to dá dosiahnuť len vtedy, keď sa budú 

dôkladne plniť ciele rámcovej smernice o morskej stratégii do roku 2020; 

O. keďže pri udržateľnom rozvoji námorných politík by sa sa nemali opakovať chyby, ku 

ktorým došlo na pevnine; keďže moria a oceány sú spoločným vlastníctvom, ktoré je ako 

také nutné zachovávať a ktoré sa v žiadnom prípade nesmie privatizovať; keďže z tohto 

dôvodu ich orgány verejnej moci musia ochrániť pred trhovými špekuláciami, nadmerným 

využívaním a činnosťami, ktoré by mohli mať negatívne dôsledky na život, biodiverzitu a 

klímu; keďže vykonávaniu nových činností by malo predchádzať posudzovanie vplyvov 

na životné prostredie; 

P. keďže udržateľný rozvoj činností na mori musí mať tiež silný sociálny prvok a keďže 

posilňovanie práv pracovníkov a bezpečnosti pri práci budú takisto nápomocné 

hospodárskemu rastu; 

Q. keďže politický cieľ nie je prioritou, pokiaľ nemá vyčlenený rozpočet; 

 1. naliehavo žiada Komisiu, aby zohľadnila návrhy Európskeho parlamentu a navrhla 

vymedzenie modrej ekonomiky, ktoré bude zahŕňať celú oblasť súčasnej, ako aj budúcej 

produkcie a zamestnávania na mori a ich rozšírenie na pevninu; vyzýva Komisiu, aby 

určila tie činnosti Európskej únie, ktoré majú najväčší potenciál rozvoja a konsolidácie 

modrej ekonomiky a aby na tento účel vypracovala  otvorený a inkluzívny zoznam, ktorý 

bude zahŕňať aspoň tieto činnosti: morské technológie a inovácie, udržateľný rybolov, 

lodiarstvo, morské obnoviteľné zdroje energie, udržateľnú ťažbu z morského dna, morské 

biotechnológie, pestovanie rias, chov rýb, chov mäkkýšov, pobrežný a námorný cestovný 

ruch, rozvoj morských plošín, námornú dopravu, odstraňovanie znečistenia morí 

a prístavov, zakopávanie potrubia a káblov a odsoľovanie morskej vody; 

2. nalieha na Komisiu, aby sa nezameriavala iba na inovácie nových činností, ale aby 

zohľadnila inovačný potenciál všetkých činností na mori; 

3. zdôrazňuje význam rybolovu a akvakultúry pre modrú ekonomiku; domnieva sa, že 

konkurencieschopnosť rybolovných činností by malo sprevádzať trvalo udržateľné 

riadenie populácií rýb v rámci pravidiel spoločnej rybárskej politiky; 

4. požaduje vyvážený rozvoj a prísnejšiu reguláciu projektov v oblasti akvakultúry, aby 
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nespôsobili degradáciu v oblastiach v okolí zariadení akvakultúry, s osobitným zameraním 

na negatívny vplyv na miestne hospodárstva spôsobený genetickou degradáciou voľne 

žijúcich populácií rýb z dôvodu úniku chovaných rýb a degradáciou v súvislosti so 

zničením a zmenou biotopov spolu so znečistením ekosystémov chemickými a 

patogénnymi látkami a parazitmi z veľkoplošnej intenzívnej akvakultúry; 

5. zdôrazňuje, že moria a oceány sú už teraz vystavené obrovským antropogénnym tlakom a 

problémom, ktoré v dôsledku nich vznikli, (znečistenie, zmeny životného prostredia a 

klímy, nadmerné využívanie zdrojov, nadmerný rybolov), ale stále uchovávajú dôležité 

rezervy nedotknutej prírody a životného prostredia, ktoré sú ťažko prístupné, a teda 

nepoškodené; vyzýva Komisiu, aby pred predložením návrhu vymedzenia uskutočnila 

riadne a dôsledné posúdenie vplyvu rozvoja činností v rámci tzv. modrej ekonomiky na 

biodiverzitu, klímu, rybolov, hospodárstvo a zamestnanosť; 

6. poukazuje na to, že napriek tradičnému charakteru niektorých činností, ako je rybolov, 

majú v sebe inovačný potenciál, ako napríklad rozvoj nových nástrojov na kontrolu 

rybolovu či konštrukcia plavidiel, ktoré používajú vysokoselektívny výstroj, sú úsporné, 

pokiaľ ide o palivo, s nízkymi emisiami CO2 a sú spoľahlivé, ako aj pohodlnejšie; 

7. zdôrazňuje, že prevencia a ochrana prirodzeného morského prostredia predstavujú 

základnú podmienku na zachovanie, podporovanie a rozvoj modrej ekonomiky, ako je 

rybolov a cestovný ruch; 

8. vyzýva Komisiu,aby v úzkej koordinácii s členskými štátmi vyčíslila finančné požiadavky 

modrého rastu, najmä pokiaľ ide o zber údajov, výskum a odbornú prípravu;   navrhuje, 

aby sa do do roku 2020 vypracoval plán takéhoto financovania; v tejto súvislosti 

naliehavo požaduje príspevok Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF); 

9. vyjadruje hlboké poľutovanie nad omeškaniami programovania Európskeho námorného a 

rybárskeho fondu (ENRF) v niektorých členských štátoch; 

10. vyzýva Komisiu, aby identifikovala dostupné európske finančné prostriedky na 

financovanie činností modrej ekonomiky a aby ich sústredila do jednotnej platformy, 

ktorá bude prístupná pre občanov; takisto vyzýva Komisiu, aby vyčlenila finančné 

prostriedky na inovácie a modrý rast s cieľom financovať základný výskum, výskum a 

vývoj, odbornú prípravu, tvorbu pracovných miest, zakladanie podnikov, MSP, sociálne 

podniky, družstvá, vzdelávanie a učňovskú prípravu, znižovanie chudoby v pobrežných 

oblastiach, biotechnologický vývoj, dopravné spojenia, energetickú prepojiteľnosť, 

lodiarstvo a opravy lodí, prístup pobrežných oblastí k širokopásmovému pripojeniu, 

ochranu životného prostredia, ako aj uvádzanie inovačných výrobkov, služieb a postupov 

na trh; 

11. trvá na tom, že je potrebné stanoviť strategické plánovanie činností modrej ekonomiky, 

formy priameho financovania a akčný plán s cieľom oživiť tento sektor do roku 2020; sa 

domnieva, že každá z vytipovaných činností by mala zahŕňať konkrétne predstavy o 

témach týkajúcich sa výskumnej spolupráce prostredníctvom investícií do infraštruktúry a 

dohôd o spolupráci, pričom by členské štáty mali byť vyzvané na implementáciu 

využívaním finančných prostriedkov EÚ, financovaním z Európskej investičnej banky 

(EIB) a zapojením súkromného sektora podľa postupov uplatňovaných v rámci 
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Európskeho fondu pre strategické investície alebo pri jeho využívaní, pričom cieľom je 

podporiť kľúčové investície do infraštruktúry a zabezpečiť financovanie inovačných 

projektov; v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby začlenila rozvoj modrej ekonomiky do 

zoznamu cieľov, ktoré je potrebné splniť, aby bol projekt oprávnený na financovanie z 

Európskeho fondu pre strategické investície; 

12. zdôrazňuje význam námorného priestorového plánovania na zabezpečenie udržateľného a 

koordinovaného rozvoja modrej ekonomiky; v tejto súvislosti žiada, aby sa posilnilo 

riadenie integrovanej námornej politiky na úrovni Únie a na úrovni morských oblastí; 

13. zdôrazňuje, že je potrebné získavať hlbšie znalosti o oceánoch a posilňovať kompetencie 

potrebné na využívanie nových technológií v morskom prostredí; 

14. nalieha na vytvorení znalostného a informačného spoločenstva zameraného na modrú 

ekonomiku s cieľom podporovať výskum v tejto oblasti a určiť ju za prioritný cieľ EÚ a 

nielen ako dobrovoľnú námornú súčasť energetického alebo potravinového cieľa; 

15. vyzýva Komisiu, aby zriadila agentúru zodpovednú za rozvoj modrej ekonomiky, zber 

údajov a koordináciu projektov zameraných na plnenie tohto cieľa; 

16. vyzýva Komisiu, aby prijala konkrétne opatrenia na uľahčenie kontaktov a spolupráce 

medzi regionálnymi a vnútroštátnymi úrovňami v rámci Únie, napríklad prostredníctvom 

iniciatívy INTERREG, a stratégií vymedzených pre rozličné morské oblasti;  vyzýva 

Komisiu, aby zjednotila hlavné medzinárodné subjekty, ktoré prispievajú k modrej 

ekonomike, a aby sa ujala medzinárodného projektu, ktorého cieľom bude podporovať 

tento nový sektor hospodárskej činnosti; 

17. vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia na posilnenie úlohy skupín pre rozvoj 

rybolovu v rámci novej spoločnej rybárskej politiky (SRP) tým, že sa im pridelí viac 

zdrojov, ktoré môžu využívať, a tak pokračovať v zlepšovaní svojej úlohy a podporovať 

túto medziúzemnú spoluprácu; 

18. vyzýva Komisiu, aby do stratégií pre morské oblasti začlenila koncepciu inteligentnej 

špecializácie, aby  námorný výskum a inovácie získali regionálny rozmer  a aby boli 

cielene podporované základné regionálne kompetencie; 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala vytváranie nových hospodárskych činností v modrej 

ekonomike poskytovaním stimulov na podnikanie a začatie podnikateľskej činnosti, čo by 

mohlo zvýšiť ich potenciál v námornej oblasti; 

20. trvá na tom, aby Komisia zaručila transparentnosť pri využívaní rozpočtových 

prostriedkov a aby zaručila, že výsledky financovaného výskumu ostanú vo verejnej sfére 

v súlade s európskym verejným podielom na celkovom financovaní vo vzťahu k  

súkromnému podielu, pričom zároveň treba zaručiť, aby všetky zainteresované strany mali 

jednoduchý, voľný a bezplatný prístupu k týmto informáciám, a zabezpečiť aj podporu 

šírenia výsledkov výskumu; 

21. naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby obnovila a podporovala námorné priestorové 

plánovanie a integrovaný manažment pobrežných zón na úrovni Európskej únie; 
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22. obhajuje potrebu identifikovať a podporovať tradičné a kultúrne činnosti a činnosti v 

oblasti cestovného ruchu, ktoré zhodnotia osobitosti miestnych komunít a pomôžu 

ochrániť maloobjemový rybolov; 

23. vyzýva Komisiu, aby posilnila a harmonizovala systémy uľahčujúce spracúvanie, 

využívanie a šírenie údajov; 

24. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s ďalšími medzinárodnými organizáciami 

podporovala zber pravidelne aktualizovaných vedeckých údajov o stave morských 

populácií vo vodách EÚ a mimo nich; 

25. vyzýva Komisiu, aby podporovala tak vysokoškolské vzdelávanie, ako aj odbornú 

prípravu a programy celoživotného vzdelávania a aby dohliadla na to, že sa do nich 

začlení aj hľadisko modrej ekonomiky a že sa posilnením jeho prítomnosti na všetkých 

úrovniach vzdelávania zvýši informovanosť mladých ľudí; vyjadruje znepokojenie nad 

vplyvom, ktorý bude mať Európsky fond pre strategické investície navrhnutý Komisiou, 

na výskum a vývoj vzhľadom na skutočnosť, že z programu Horizont 2020 sa má v 

priebehu nasledujúcich piatich rokov odobrať 2,7 miliardy EUR. 

26. trvá na tom, aby sa v plnej miere podporovalo vytváranie vzdelávacích programov, ktoré 

zoskupujú všetky námornícke povolania; v tejto súvislosti spresňuje, že interakcie medzi 

rozličnými formami vzdelávania by mali posilniť rozvoj integrovaných námorných 

činností a zabezpečiť, aby sa získané  zručnosti mohli využívať v širšom kontexte; 
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