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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

 s ohledem na článek 191 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

 s ohledem na společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Mezinárodní správa 

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

 s ohledem na integrovanou námořní politiku Evropské unie z roku 2007 

(COM(2007)0575) a zprávu o jejím pokroku z roku 2012 (COM(2012)0491), 

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 ze dne 

30. listopadu 2011 o zavedení programu na podporu dalšího rozvoje integrované námořní 

politiky1, 

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. října 2009 s názvem „Rozvoj mezinárodní 

dimenze integrované námořní politiky Evropské unie“ (KOM(2009)0536), 

 s ohledem na své usnesení ze dne 21. října 2010 o integrované námořní politice EU – 

hodnocení dosaženého pokroku a nové výzvy2, 

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1625 ze dne 14. září 

2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002 o zřízení Evropské agentury 

pro námořní bezpečnost3, 

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 

2014, kterou se stanovuje rámec pro územní plánování námořních prostor4, 

 s ohledem na směrnici 2012/33/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 

Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech, a na probíhající posuzování 

dopadu rozšíření kontrolních oblastí emisí oxidů síry v evropských vodách, 

 s ohledem na směrnici 2000/59/ES o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu 

a zbytků lodního nákladu, 

 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 skleníkových plynů, 

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. února 2014 s názvem „Evropská strategie 

pro větší růst a vyšší zaměstnanost v pobřežním a námořním cestovním ruchu“ 

                                                 
1 Úř. věst. L 321, 5.12.2011, s. 1. 
2 Úř. věst. C 70E, 8.3.2012, s. 70.  
3 Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 77. 
4 Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 135. 
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(COM(2014)0086), 

 s ohledem na své usnesení ze dne 29. října 2015 o nových výzvách a strategiích 

na podporu cestovního ruchu v Evropě1, 

 s ohledem na své usnesení ze dne 2. července 2013 o modrém růstu – podpoře 

udržitelného růstu v námořním odvětví a v odvětví námořní dopravy a cestovního ruchu 

v EU2, 

 s ohledem na strategii námořní bezpečnosti Evropské unie přijatou Evropskou radou dne 

24. června 2014, 

 s ohledem na závěry Rady o „prioritách pro politiku EU v oblasti námořní dopravy 

do roku 2020: konkurenceschopnost, dekarbonizace, digitalizace k zajištění globálního 

propojení, efektivní vnitřní trh a námořní blok světové úrovně“ (9976/17), 

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. prosince 2015 s názvem „Uzavření cyklu – akční 

plán EU pro oběhové hospodářství“ (COM(2015)0614), 

 s ohledem na svůj postoj v rámci jednání o balíčku předpisů o odpadech, který byl přijat 

dne 14. března 2017, 

 s ohledem na návrh zavést stanovené kontrolní oblasti emisí dusíku, který Mezinárodní 

námořní organizaci IMO předložily země Baltského a Severního moře, 

 s ohledem na konferenci OSN o oceánech, která se konala ve dnech 5.–9. června 2017 

v New Yorku, 

 s ohledem na výzvu OSN k přijetí vhodných opatření pro oceány ze dne 5. června 2017, 

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke společnému 

sdělení Evropskému parlamentu a Radě nazvanému „Mezinárodní správa oceánů: agenda 

pro budoucnost našich oceánů“, 

1. vítá společné sdělení s názvem „Mezinárodní správa oceánů: agenda pro budoucnost 

našich oceánů“ a v něm navržená opatření; znovu poukazuje na význam mezinárodní 

správy oceánů a jejích hospodářských, environmentálních a sociálních složek, které by 

měly být založeny na meziodvětvovém přístupu se zaměřením na integrovanou námořní 

politiku a její průřezová opatření, zejména na „modrý růst“, současné a nově získané 

nejnovější poznatky o mořích a související údaje, územní plánování námořních prostor, 

integrovaný námořní dohled a strategie pro přímořské oblasti; zdůrazňuje, že je zapotřebí 

zajistit důslednost politiky a prohloubit spolupráci a koordinaci činnosti všech příslušných 

subjektů, jako jsou vlády, regionální a mezinárodní organizace a instituce, vědecká obec, 

soukromý sektor a občanská společnost,  

2. plně podporuje akční plán Komise stanovený ve společném prohlášení o mezinárodní 

správě oceánů z roku 2016; upozorňuje na to, že je naléhavě nutné, aby Komise a členské 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0391. 
2 Úř. věst. C 75, 26.2.2016, s. 24. 
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státy neprodleně reagovaly na tato opatření a aby na základě závazku EU týkajícího se 

udržitelného rozvoje oceánů vypracovaly na unijní a mezinárodní úrovni konkrétní 

koncepci; 

3. znovu opakuje, že cíle udržitelného rozvoje mají silný námořní rozměr, mimo jiné 

zejména cíl č. 14: zachování a udržitelné využívání oceánů, moří a mořských zdrojů; 

4. zdůrazňuje, že při řešení stávajících nedostatků správního rámce má přednost zvýšení 

transparentnosti, zlepšení přístupu veřejnosti k informacím, větší zapojení 

zainteresovaných stran a zvýšení legitimity organizací OSN, včetně zvýšení míry 

odpovědnosti zástupců zemí v mezinárodních orgánech, jako je Mezinárodní námořní 

organizace (IMO) a Mezinárodní úřad pro mořské dno (ISA), vůči veřejnosti; 

5. konstatuje dále, že s ohledem na mezinárodní právo v oblasti znečištění ovzduší podle 

Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) nejsou členské státy 

oprávněny vstupovat na otevřeném moři či v průběhu klidně probíhající cesty na lodě 

a provádět jejich inspekci, a to ani v případě spolehlivých důkazů o porušení právních 

předpisů; vyzývá proto strany v OSN, aby s cílem řešit veškeré stávající mezery týkající 

se správy oceánů a zajistit spolehlivé mechanismy vymáhání mezinárodního práva 

v oblasti životního prostředí vylepšily právní rámec úmluvy UNCLOS; 

6. poukazuje na význam nejvzdálenějších regionů v námořním kontextu, zejména vzhledem 

k jejich poloze v Atlantickém a Indickém oceánu, a na to, že představují laboratoř 

ke studování účinků změny klimatu na biologickou rozmanitost a mořské ekosystémy a 

k boji proti nim a nabízejí značný potenciál z hlediska rozvoje obnovitelných zdrojů 

energie a modrých biotechnologií; zdůrazňuje, že je nutné vytvořit inovativní programy 

a zajistit příslušné financování, které by umožnilo vybudovat v nejvzdálenějších regionech 

střediska výzkumu a vývoje; za tímto účelem vyzývá k tomu, aby byl v nejvzdálenějších 

regionech vytvořen námořní blok; 

7. vítá pokrok, kterého dosáhly členské státy v oblasti územního plánování námořních 

prostor; znovu poukazuje na to, že k důslednému uplatňování směrnice 2014/89/EU je 

zapotřebí další úsilí, aby bylo možné jít při zavádění územního plánování námořních 

prostor na celosvětové úrovni příkladem; vyzývá proto členské státy, aby nejpozději 

do 31. března 2021 vytvořily svůj územní plán námořních prostor; poukazuje 

na mezinárodní a nadnárodní rozměr této problematiky a vyzývá Komisi, aby zahájila 

práci na předběžném návrhu mezinárodních pokynů a přihlédla přitom k synergickému 

účinku mezi pevninou a mořem a jejich vzájemnému působení a také k přidruženým 

procesům, jako je integrovaná správa pobřeží, a aby vedla mezinárodní fórum 

pro plánování námořních prostor, jehož by se účastnily příslušné zainteresované strany 

a třetí země, aby jej prosazovala na celém světě a poskytla příklady osvědčené praxe, 

s cílem prohloubit mezinárodní spolupráci, zdokonalit řízení, zachování a využívání 

oceánů, zvýšit transparentnost a rozšířit vzdělávání a odbornou přípravu; 

8. poukazuje na význam strategie Evropské unie pro námořní bezpečnost (EUMSS) a vyzývá 

Komisi, aby začlenila námořní bezpečnost do vnější politiky, přičemž nesmí zapomínat 

na to, že velká část zboží je přepravována po moři, více než 70 % vnějších hranic jsou 

námořní hranice a že je nezbytné zaručit bezpečnost cestujících, kteří procházejí přístavy 

Unie; 
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9. poukazuje na to, že je důležité i nadále prohlubovat spolupráci mezi Evropskou agenturou 

pro námořní bezpečnost (EMSA), agenturou Frontex a Evropskou agenturou pro kontrolu 

rybolovu (EFCA) v rámci jejich působnosti, podporovat státní orgány členských států 

pověřené funkcemi vykonávanými pobřežní stráží a prosazovat námořní bezpečnost 

a ochranu, bojovat s přeshraniční trestnou činností a chránit životní prostředí 

předcházením znečištění z ropných a plynových zařízení na moři a jeho omezováním; 

domnívá se, že tyto agentury by měly od EU případně dostávat větší objem finančních 

prostředků, aby byly schopny plnit tyto nové úkoly; zdůrazňuje, že je důležité dále 

rozvíjet digitální možnosti, jako je zjednodušení formalit spojených s vykazováním emisí 

v námořním odvětví na základě racionalizovaných postupů a vyšší investice do společné 

infrastruktury celoevropského systému výměny údajů, který by byl ku prospěchu orgánů 

všech členských států, jako jsou integrované námořní služby agentury EMSA, s cílem 

zdokonalit systémy dohledu a monitorování námořní činnosti a další programy, jako je 

společné prostředí pro sdílení informací (CISE) pro námořní dohled; 

10. vyzývá členské státy, regionální a místní orgány a soukromé subjekty, aby se s cílem 

podpořit a upravit ekologičtější infrastrukturu a námořní dopravu a chránit ekosystém 

a biologickou rozmanitost oceánů prostřednictvím Evropského fondu pro strategické 

investice (EFSI), programu Horizont 2020 a nástroje pro propojení Evropy zaměřily 

především na inovační projekty, modré technologie a využívání čisté energie; vyzývá je 

dále k tomu, aby se s cílem podpořit a upravit infrastrukturu, jako jsou terminály LNG 

jakožto překlenovací technologie, zaměřily na alternativní nekonvenční paliva pro lodě, 

jako je zkapalnělý zemní plyn (LNG), a na projekt modrého koridoru LNG propojujícího 

ostrovy a využívaly přitom stávající finanční nástroje uvedené výše; vyzývá Komisi, aby 

s hlavními zúčastněnými stranami v této oblasti vytvořila partnerství v oblasti oceánů 

coby prostředek k prohloubení spolupráce, vytvoření provázané politiky a zajištění větší 

koordinace v oblastech společného zájmu, které mají zásadní význam při řízení oceánů, 

jako je modrý růst a výměna osvědčených postupů; 

11. zdůrazňuje, že je důležité provést revizi směrnice o přístavních zařízeních pro příjem 

odpadu, a vyzývá členské státy a Komisi, aby ve spolupráci s Mezinárodní námořní 

organizací (IMO), třetími zeměmi a příslušnými průmyslovými odvětvími přijaly strategii 

pro dekarbonizaci odvětví námořní dopravy přizpůsobenou cílům Pařížské dohody 

a nutnosti zavést mezinárodní systém pro monitorování a vykazování emisí skleníkových 

plynů a jejich ověřování; 

12. zdůrazňuje, že v důsledku emisí CO2 a jiných emisí, například oxidů síry, na něž 

se vztahuje směrnice (EU) 2016/802, a emisí oxidů dusíku, které mají obzvlášť vysoký 

dopad na přístavy a pobřežní oblasti, má námořní doprava dopad na světové klima 

a kvalitu ovzduší; podotýká, že podle prognóz má do roku 2050 dojít ke zvýšení 

námořních emisí CO2 o 50–250 % a že se jejich podíl v rámci celosvětových emisí 

skleníkových plynů má zvýšit na 17 %, což je velmi vysoký nárůst; znovu poukazuje 

na to, že v souladu s Pařížskou dohodou musí svým dílem ke snížení emisí CO2 přispět 

ekonomika jako celek; 

13. vyzývá k tomu, aby byl zaveden celosvětový tržní mechanismus, jako je mechanismus 

oceňování emisí v rámci IMO vztahující se na emise z mezinárodní námořní dopravy, 

a aby byly zároveň zohledněny regiony, které jsou zcela závislé na námořní dopravě, 

zejména nejvzdálenější a ostrovní regiony a státy; 
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14. naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci mezinárodní spolupráce a rozvoje posílila 

spolupráci a budování kapacit v námořní oblasti s cílem vypořádat se s dopady všech 

forem námořního odpadu a znečištění, jako je shlukování plastů a mikroplastů při 

cirkulaci oceánů a vypouštění odpadků a odpadové vody z lodí v okamžiku, kdy se 

nacházejí mimo teritoriální vody, a to za účelem ochrany, zachování a udržitelného 

využívání mořských zdrojů; žádá Komisi, aby vystupňovala své úsilí v boji proti 

mořskému odpadu na globální úrovni tím, že bude řešit problematiku zdrojů odpadu 

z pevniny za účelem výrazného omezení množství vznikajícího odpadu a zvýšení míry 

jeho recyklace, jakož i tím, že se bude zabývat zdroji odpadu na moři, a vyzývá zároveň 

členské státy, aby řádně uplatňovaly stávající unijní regulaci přepravy odpadů, jako je 

směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí; 

15. vyzývá členské státy a místní a regionální orgány k podpoře inovativních technologických 

i finančních iniciativ reagujících na znečištění oceánů a moří s cílem prosadit účinné 

systémy opětovného využití odpadu z lodí, zejména plastového odpadu, v přístavech, 

zvýšit informovanost v rámci odvětví námořní dopravy o důsledcích vypouštění 

plastového odpadu do moře a překonat hlavní překážky provádění Mezinárodní úmluvy 

o zabránění znečišťování z lodí (dále jen „úmluva MARPOL“). 

16. konstatuje, že možným způsobem, jak se vyhnout zanesení invazivních nepůvodních 

druhů, je výměna zátěžové vody; zdůrazňuje, že úmluva IMO o zátěžové vodě, jejímž 

účelem je kontrolovat a řešit tento problém, brzy vejde v platnost, a že účinné provádění 

této smlouvy bude záviset na její rozsáhlejší ratifikaci; 

17. vyzývá Komisi, aby nejpozději do roku 2020 vypracovala návrh, který se bude zabývat 

využíváním a instalací elektřiny vyrobené na pevnině plavidly kotvícími v přístavech EU 

za účelem snížení emisí v rámci přístavních oblastí, a zohlednila přitom znečišťující látky, 

jako jsou oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), černý uhlík a pevné částice vypouštěné 

plavidly používajícími při kotvení v přístavech přídavné motory k výrobě elektrické 

energie pro komunikaci, osvětlení, větrání a další vybavení nacházející se na palubě; 

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby posoudily a podpořily neprodlené zavedení omezení 

rychlosti plavby pro lodě na úrovni IMO s cílem snížit emise a aby při tom zohlednily 

index energeticky účinného designu (EEDI) a plán řízení energetické účinnosti lodí 

(SEEMP) spolu se skutečností, že omezení rychlosti na pozemních a železničních 

komunikacích je běžné; zdůrazňuje, že vnitřní a vnější hospodářský přínos nižší rychlosti 

plavidel vyváží náklady; konstatuje, že nízkou rychlost plavby je poměrně jednoduché 

sledovat a vymáhat, přičemž to pro zúčastněné strany představuje malou administrativní 

zátěž; 

19. opětovně zmiňuje své usnesení ze dne 16. března 2017 k integrované politice Evropské 

unie pro Arktidu1, ve kterém se Komise a členské státy vyzývají, aby přijaly veškerá 

nezbytná opatření s cílem hrát aktivní roli při podpoře zákazu přepravy a používání 

těžkého topného oleje jako lodního paliva v palivových nádržích plavidel provozovaných 

v arktických vodách, a to prostřednictvím úmluvy MARPOL, stejně jako je tato otázka 

v současnosti regulována v případě vod obklopujících Antarktidu; vyzývá Komisi, aby do 

svého stanoviska k mezinárodní správě oceánů zahrnula environmentální, zdravotní 

a klimatická rizika používání těžkého topného oleje; vyzývá Komisi, aby vzhledem 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2017)0093. 
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k tomu, že neexistují přiměřená mezinárodní opatření, předložila návrhy předpisů pro 

plavidla připlouvající do přístavů EU před tím, než zamíří do arktických vod, a to s cílem 

zakázat používání a přepravu těžkého ropného oleje jako paliva v zásobníkových 

nádržích; 

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby aktivně vyvíjely činnost v zájmu rychlého dokončení 

stále nedokončeného pracovního plánu IMO pro snížení emisí černého uhlíku 

uvolňovaných plavidly v arktických vodách s cílem zpomalit rychlý nárůst teplot 

a zrychlené tání ledu v oblasti polárního kruhu; 

21. konstatuje, že automatizace a digitalizace námořního odvětví s sebou nese zlepšené 

digitální dovednosti a kvalifikace, a zdůrazňuje, že to představuje příležitost, jak přilákat 

mladé lidi; vyzývá Komisi, aby navrhla iniciativy v této oblasti, jejichž prostřednictvím by 

došlo k vypracování společných projektů v oblasti uznávání kvalifikace a k pozitivní 

podpoře nejrůznější mořské a námořní činnosti; 

22. lituje toho, že ve společném sdělení k mezinárodní správě oceánů chybí jakýkoli odkaz na 

pobřežní a námořní cestovní ruch, přičemž je třeba mít na paměti jeho dopad na pobřežní, 

ostrovní a nejvzdálenější regiony, jakož i na odvětví místního cestovního ruchu, které 

zahrnuje zejména malé a střední podniky; vyzývá k provádění evropské strategie pro 

oblast cestovního ruchu v rámci Mezinárodního námořního fóra a zároveň k zahnutí 

regionů a místních orgánů v pobřežních oblastech do celoevropského dialogu o výměně 

osvědčených postupů, pokud jde o inteligentní řízení pobřežního a námořního cestovního 

ruchu; trvá na tom, že by strategie Komise pro otázku plastů a dalšího odpadu v mořích 

měla i nadále zohledňovat pobřežní oblasti vzhledem k tomu, že narušení mořského 

prostředí má mimořádně negativní vliv na atraktivitu dané oblasti pro turisty a vede 

k nevyhnutelnému hospodářskému dopadu na veškerou činnost v nejvzdálenějších 

regionech; 

23. vyzývá k vystupňování úsilí o prohloubení výzkumu a posílení inovací, které umožní lépe 

spravovat oceány způsobem, který zajistí zachování a obnovu mořských ekosystémů, 

včetně udržitelnosti využívání jejich zdrojů, jakož i ke zvýšení informovanosti o oceánech 

v Evropě i ve světě prostřednictvím užší spolupráce a výměny mezi výzkumníky, 

zúčastněnými stranami, subjekty s rozhodovací pravomocí a veřejností, a to s cílem zlepšit 

úroveň vzdělávání o oceánech a mořích a informovanost o profesní dráze v odvětví modré 

ekonomiky; vyzývá v souladu s výzvou OSN k jednání s názvem „Náš oceán, naše 

budoucnost“ k provedení podrobného posouzení stavu oceánů za použití systému 

vědeckých a tradičních poznatků; 

24. zdůrazňuje, že je důležité do procesu přibližování mezinárodní správy oceánů občanům 

EU zahrnout místní orgány v pobřežních a nejvzdálenějších regionech; 
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