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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

– ob upoštevanju člena 191 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), 

 ob upoštevanju skupnega sporočila Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Mednarodno upravljanje 

oceanov: prispevek EU k odgovornemu upravljanju oceanov (JOIN(2016(0049), 

 ob upoštevanju celostne pomorske politike za Evropsko unijo iz leta 2007 

(COM(2007)0575) in z njo povezanega poročila o napredku iz leta 2012 

(COM(2012)0491), 

 ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. 

novembra 2011 o programu za podporo oblikovanju celostne pomorske politike,1 

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. oktobra 2009 z naslovom Razvoj 

mednarodne dimenzije celostne pomorske politike Evropske unije (COM(2009)0536), 

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. oktobra 2010 o celostni pomorski politiki – 

ocena dotedanjega napredka in novi izzivi2, 

 ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 2016/1625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 

septembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske 

agencije za pomorsko varnost3, 

 ob upoštevanju Direktive 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 

2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje4, 

 ob upoštevanju Direktive 2012/33/EU z dne 21. novembra 2012 o spremembi Direktive 

Sveta 1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v gorivih za plovila in o potekajoči oceni 

učinka o razširitvi območij nadzora nad emisijami žvepla v evropskih vodah, 

 ob upoštevanju Direktive 2000/59/ES o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih 

odpadkov in ostankov tovora, 

 ob upoštevanju Pariškega sporazuma Okvirne konvencije OZN o podnebnih 

spremembah (UNFCCC) iz leta 2015, ki je začel veljati 4. novembra 2016, in njegovih 

načrtovanih nacionalno določenih prispevkov, s katerimi naj bi zmanjšali emisije 

toplogrednih plinov, 

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. februarja 2014 z naslovom Evropska 

strategija za večjo rast in delovna mesta v obalnem in pomorskem turizmu 

                                                 
1 UL L 321, 5.12.2011, str. 1. 
2 UL C 70E, 8.3.2012, str. 70.  
3 UL L 251, 16.9.2016, str. 77. 
4 UL L 257, 28.8.2014, str. 135. 



 

PE606.174v02-00 4/10 AD\1132356SL.docx 

SL 

(COM(2014)0086), 

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. oktobra 2015 o novih izzivih in strategijah za 

spodbujanje turizma v Evropi1, 

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. julija 2013 o modri rasti: krepitev trajnostnega 

razvoja v morskem sektorju, sektorju pomorskega prometa in turističnem sektorju EU2, 

 ob upoštevanju strategije Evropske unije za pomorsko varnost, ki jo je Evropski svet 

sprejel 24. junija 2014, 

 ob upoštevanju sklepov Sveta o prednostnih nalogah politike EU za pomorski promet 

do leta 2020: konkurenčnost, razogljičenje in digitalizacija za zagotovitev globalne 

povezljivosti, učinkovitega notranjega trga in vrhunskega pomorskega grozda 

(9976/17), 

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. decembra 2015 z naslovom Zaprtje zanke – 

akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo (COM(2015)0614), 

 ob upoštevanju svojega pogajalskega izhodišča za sveženj o odpadkih, kot je bilo 

sprejeto 14. marca 2017, 

 ob upoštevanju predloga držav Baltskega morja in Severnega morja Mednarodni 

pomorski organizaciji, naj določi območja nadzora nad emisijami dušika, 

 ob upoštevanju konference OZN o oceanih, ki je potekala od 5. do 9. junija 2017 v New 

Yorku, 

 ob upoštevanju poziva Združenim narodom z dne 5. junija 2017 k ukrepanju v zvezi z 

oceani, 

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o skupnem sporočilu 

Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom Mednarodno upravljanje oceanov: 

prispevek EU k odgovornemu upravljanju oceanov, 

1. pozdravlja skupno sporočilo z naslovom „Mednarodno upravljanje oceanov: prispevek 

EU k odgovornemu upravljanju oceanov“ in ukrepe, ki so v njem zastavljeni; ponovno 

poudarja, da je mednarodno upravljanje oceanov pomembno z gospodarskega, 

okoljskega in socialnega vidika ter da mora temeljiti na medsektorskem pristopu in se 

osredotočati na celostno pomorsko politiko ter horizontalne politike, ki jih vsebuje, 

predvsem na modro rast, na aktualno in novo najboljše razpoložljivo pomorsko védenje 

in znanstvene podatke, pomorsko prostorsko načrtovanje, celostni pomorski nadzor in 

strategije morskih bazenov; poudarja, da bo potrebna doslednost politik ter okrepljeno 

sodelovanje in usklajevanje med vsemi akterji – vladami, regionalnimi in mednarodnimi 

organizacijami in ustanovami, znanstvenimi krogi, zasebnim sektorjem in civilno 

družbo; 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0391. 
2 UL C 75, 26.2.2016, str. 24. 



 

AD\1132356SL.docx 5/10 PE606.174v02-00 

 SL 

2. popolnoma podpira akcijski načrt Komisije, zastavljen v skupnem sporočilu o 

mednarodnem upravljanju oceanov iz leta 2016; poudarja, da morajo Komisija in 

države članice hitro izvesti te ukrepe in prenesti zavezo EU o trajnostnem razvoju 

oceanov v konkretne politike na ravni EU in na mednarodni ravni; 

3. ponavlja, da imajo cilji trajnostnega razvoja pomembno morsko razsežnost, zlasti cilj 14 

(a ne samo ta) o ohranjanju in vzdržni uporabi oceanov, morja in morskih virov; 

4. poudarja, da je treba pri odpravljanju sedanjih pomanjkljivosti v okviru upravljanja v 

prvi vrsti izboljšati preglednost, dostop javnosti do informacij, sodelovanje deležnikov 

ter legitimnost organizacij OZN, vključno z javno odgovornostjo državnih 

predstavnikov v mednarodnih organih, kot sta Mednarodna pomorska organizacija in 

Mednarodna oblast za morsko dno; 

5. poleg tega v povezavi z mednarodnim pravom o onesnaževanju zraka ugotavlja, da na 

podlagi Konvencije OZN o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS) državam 

članicam ni dovoljeno, da bi se predstavniki njihovih organov vkrcavali na ladje in jih 

pregledovali na odprtem morju ali med neškodljivim prehodom, tudi če imajo dokaze o 

kršitvi; zato poziva članice OZN, naj okrepijo pravni okvir konvencije, da bi odpravile 

vrzeli v upravljanju in vzpostavile močne mehanizme izvrševanja za mednarodno 

okoljsko pravo; 

6. poudarja, da so najbolj oddaljene regije pomembne v pomorskem kontekstu, zlasti 

zaradi lege v Atlantskem in Indijskem oceanu, saj delujejo kot laboratoriji za 

preučevanje in preprečevanje vplivov podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost in 

morske ekosisteme ter imajo velik potencial za razvoj obnovljivih virov energije in 

modre biotehnologije; poudarja, da je treba oblikovati inovativne programe in zagotoviti 

ustrezno financiranje za vzpostavitev centrov za raziskave in razvoj v najbolj oddaljenih 

regijah; zato poziva, naj se vzpostavi pomorski grozd najbolj oddaljenih regij; 

7. pozdravlja napredek držav članic pri vzpostavljanju pomorskega prostorskega 

načrtovanja; poudarja, da so potrebna nadaljnja prizadevanja za usklajeno izvajanje 

Direktive 2014/89/EU, da bi jo postavili kot zgled za svetovno uvedbo pomorskega 

prostorskega načrtovanja; zato poziva države članice, naj najpozneje do 31. marca 2021 

pripravijo svoje načrte pomorskega prostorskega načrtovanja; poudarja, da ima to 

mednarodno in nadnacionalno razsežnost, in poziva Komisijo, naj začne pripravljati 

predloge za mednarodne smernice, pri čemer naj upošteva pomen sinergije in 

medsebojnih vplivov med kopnim in morjem ter s tem povezane procese, kot je celovito 

upravljanje obalnih območij, in naj vodi mednarodni forum o pomorskem prostorskem 

načrtovanju, pri katerem bodo sodelovali ustrezni deležniki in tretje države, ter naj ga 

promovira na svetovni ravni in zagotovi primere dobre prakse, da bi okrepili 

mednarodno sodelovanje, izboljšali upravljanje, varstvo in izkoriščanje oceanov, 

povečali preglednost in izboljšali izobraževanje in usposabljanje; 

8. poudarja, da je strategija Evropske unije za pomorsko varnost zelo pomembna, in 

poziva Komisijo, naj jo vključi v zunanjo politiko, saj se velik delež trgovine opravi po 

morju, na morju je več kot 70 % zunanjih meja in je treba zagotoviti varnost potnikov, 

ki potujejo skozi pristanišča Unije; 

9. poudarja, da je pomembno še naprej krepiti sodelovanje med Evropsko agencijo za 
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pomorsko varnost (EMSA), agencijo Frontex in Evropsko agencijo za nadzor ribištva 

(EFCA) – z vsako v okviru njenih pooblastil, da je treba podpirati nacionalne organe 

držav članic, ki opravljajo naloge obalne straže, ter spodbujati pomorsko varnost, 

ukrepati zoper čezmejni kriminal in varovati okolje s preprečevanjem in zmanjševanjem 

onesnaževanja iz plinskih in naftnih ploščadi na morju; meni, da bi morale te agencije 

po potrebi dobiti precej več finančnih sredstev EU, da bodo lahko opravljala te nove 

naloge; poudarja, da je pomembno še naprej razvijati digitalne rešitve – na primer 

olajševanje pomorskega transportnega sektorja s poenostavljenimi postopki poročanja – 

ter več vlagati v skupno infrastrukturo za vseevropsko izmenjavo podatkov za vse 

organe držav članic, ki opravljajo naloge obalne straže – in napredne pomorske 

tehnologije, kot so celostne pomorske storitve agencije EMSA, zato da bi izboljšali 

sisteme nadzora in spremljanja pomorskih dejavnosti in druge programe, na primer 

skupno okolje za izmenjavo informacij (CISE) za nadzor pomorskega prometa; 

10. poziva države članice, regionalne in lokalne organe ter zasebne subjekte, naj prek 

Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), programa Obzorje 2020 in instrumenta 

za povezovanje Evrope vlagajo predvsem v inovacijske projekte, modro biotehnologijo, 

rabo čistih virov energije za spodbujanje bolj ekološke infrastrukture in pomorskega 

prometa in za varstvo ekosistemov in biotske raznovrstnosti oceanov; poleg tega poziva 

države članice, naj se osredotočijo na alternativna in nekonvencionalna goriva za 

plovila, na primer utekočinjeni zemeljski plin, ter na projekt za modre koridorje plina, 

ki bi povezovali otoke, da bi z uporabo obstoječih finančnih sredstev spodbudili in 

prilagodili infrastrukturo, na primer terminale za utekočinjeni zemeljski plin kot 

premostitveno tehnologijo; poziva Komisijo, naj oblikuje oceanska partnerstva med 

glavnimi deležniki na tem področju, da bi se okrepilo sodelovanje, skladnost politik in 

usklajevanje v zvezi z vprašanji, ki so pri upravljanju oceanov v skupnem interesu, na 

primer glede modre rasti in pri izmenjavi primerov dobre prakse; 

11. poudarja, da treba revidirati direktivo o pristaniških sprejemnih zmogljivostih, in poziva 

države članice in Komisijo, naj skupaj z Mednarodno pomorsko organizacijo, tretjimi 

državami in industrijo sprejmejo strategijo za razogljičenje pomorskega sektorja v 

skladu s cilji Pariškega sporazuma in ob upoštevanju potrebe po vzpostavitvi 

mednarodnega sistema za spremljanje in preverjanje emisij toplogrednih plinov ter 

poročanje o njih; 

12. poudarja, da pomorski promet vpliva na globalno podnebje in kakovost zraka zaradi 

emisij CO2 in drugih emisij, na primer žvepla – za katerega se uporablja Direktiva (EU) 

2016/8020 – in dušikovih oksidov, ki še posebej vplivajo na pristaniška mesta in obalna 

območja; je seznanjen, da naj bi se emisije CO2 iz pomorskega prometa do leta 2050 

povečale za 50 % do 250 % in da bi se mogel njihov delež v svetovnih emisijah 

toplogrednih plinov povečati celo na 17 %; ponavlja, da mora k zmanjševanju emisij 

CO2 v skladu s Pariškim sporazumom prispevati vse gospodarstvo; 

13. poziva, naj se vzpostavi globalni tržni mehanizem, kakršen je mehanizem za določanje 

cen emisij, ki se v okviru Mednarodne pomorske organizacije uporablja za emisije iz 

mednarodnega pomorstva, a ob posebnem upoštevanju regij, ki so popolnoma odvisne 

od pomorskega prometa, zlasti najbolj oddaljenih in otoških regij in držav; 

14. poziva Komisijo, naj okrepi pomorsko sodelovanje in krepitev zmogljivosti v okviru 
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mednarodnega sodelovanja in razvoja, da bi se spoprijeli s posledicami vseh vrst 

morskih odpadkov in onesnaževanja, na primer z zaplatami plastike in mikroplastike v 

oceanskih tokovih in s spuščanjem odpadkov in odpadne vode z ladij zunaj 

teritorialnega morja, ter da bi si prizadevali za varstvo, ohranjanje in trajnostno rabo 

morskih virov; poziva Komisijo, naj okrepi prizadevanja v boju proti svetovnim 

morskim odpadkom, ki prihajajo s kopnega, da bi občutno zmanjšali količino 

proizvedenih smeti in povečali recikliranje, pa tudi z reševanjem morskih virov, obenem 

pa poziva države članice, naj pravilno uporabljajo veljavne predpise EU za ladijski 

prevoz, kot je Direktiva 2005/35/ES o onesnaževanju morja z ladij; 

15. poziva Komisijo, države članice ter lokalne in regionalne organe, naj podprejo 

inovativne tehnološke in finančne pobude, ki se ukvarjajo z onesnaženjem oceanov in 

morij, da bi spodbujali učinkovite sisteme za predelavo odpadkov iz ladijskega prometa, 

zlasti plastičnih odpadkov v pristaniščih, da bi v tem sektorju ozaveščali o posledicah 

odlaganja plastičnih odpadkov v morje, in da bi odpravili največje ovire pri izvajanju 

Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL); 

16. izjavlja, da bi bila možna rešitev za preprečitev vnašanja invazivnih tujerodnih vrst 

lahko izmenjava balastne vode; poudarja, da naj bi sicer kmalu začela veljati konvencija 

Mednarodne pomorske organizacije o upravljanju balastnih voda, s katero naj bi ta 

problem obvladali, vendar bo njeno uspešno izvajanje odvisno od širše ratifikacije; 

17. poziva Komisijo, naj najpozneje do leta 2020 pripravi predlog, v katerem bo 

obravnavala uporabo električne energije, proizvedene na kopnem, na ladjah in izgradnjo 

za to potrebne infrastrukture v pristaniščih EU, da bi zmanjšali emisije na pristaniških 

območjih, ob upoštevanju onesnaževal, kot so žveplov dioksid (SO2), dušikovi oksidi 

(NOx), črni ogljik in delci, ki nastajajo, ko v pristaniščih zasidrane ladje s pomožnimi 

motorji proizvajajo električno energijo za komuniciranje, osvetlitev, prezračevanje in 

drugo opremo na krovu; 

18. poziva Komisijo in države članice, naj ocenijo in spodbujajo uporabo omejitev hitrosti 

za ladje na ravni Mednarodne pomorske organizacije, da bi zmanjšali emisije, ob tem pa 

naj upoštevajo projektni indeks energijske učinkovitosti in načrt upravljanja energijske 

učinkovitosti ladij ter dejstvo, da so omejitve hitrosti v cestnem in železniškem sektorju 

povsem običajne; poudarja, da notranje in zunanje ekonomske koristi nižjih ladijskih 

hitrosti pretehtajo stroške; ugotavlja, da je zmanjševanje hitrosti razmeroma lahko 

spremljati in izvrševati, tako da to za deležnike ni veliko upravno breme; 

19. ponavlja svoj poziv iz svoje resolucije z dne 16. marca 2017 o celostni politiki Evropske 

unije za Arktiko1, naj Komisija in države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da 

bodo lahko dejavno omogočile prepoved uporabe in prevoza težkega kurilnega olja kot 

goriva v rezervoarjih za gorivo ladij, ki plujejo v arktičnih morjih, in sicer z 

Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL), kot 

se trenutno uporablja v ureditvi za morje, ki obkroža Antarktiko; poziva Komisijo, naj v 

svoje stališče o mednarodnem upravljanju oceanov vključi okoljska, zdravstvena in 

podnebna tveganja zaradi uporabe težkega kurilnega olja; poziva Komisijo, naj zato, ker 

ni ustreznih mednarodnih ukrepov, pripravi predloge glede pravil za ladje, ki v 

pristaniščih EU pristajajo pred plovbo v arktičnih vodah, da bi prepovedali uporabo in 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0093. 
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prevoz težkega kurilnega olja kot gorivo v rezervoarjih; 

20. poziva Komisijo in države članice EU, naj si dejavno prizadevajo za hitro dokončanje 

že dolgo potekajočega oblikovanja delovnega načrta Mednarodne pomorske 

organizacije za zmanjšanje emisij črnega ogljika iz ladij, ki plujejo po arktičnih morjih, 

da bi upočasnili hitro naraščanje temperatur in pospešeno taljenje polarnega ledu na tem 

območju; 

21. ugotavlja, da bodo zaradi avtomatizacije in digitalizacije pomorskega sektorja potrebne 

boljše digitalne veščine in kvalifikacije, in poudarja, da je to priložnost za pritegnitev 

mladih; poziva Komisijo, naj pripravi pobude v zvezi s tem in oblikuje skupne pobude 

za priznavanje kvalifikacij in spodbujanje različnih morskih in pomorskih dejavnosti; 

22. obžaluje, da v skupnem sporočilu o mednarodnem upravljanju oceanov ni niti omenjen 

obalni in pomorski turizem, saj precej zadeva obalne, otoške in najbolj oddaljene regije 

pa tudi lokalni turistični sektor, v katerem so dejavna predvsem mala in srednja 

podjetja; poziva k izvajanju evropske strategije za turizem v okviru mednarodnega 

foruma za oceane, tako da bi v vseevropski dialog za izmenjavo primerov dobre prakse 

pri pametnem upravljanju obalnega in pomorskega turizma pritegnili regije in obalne 

lokalne organe; vztraja, da v strategiji Komisije o plastičnih in drugih morskih odpadkih 

ne bi smeli spregledati obalnih območij, saj motnje v morskem okolju izredno negativno 

vplivajo na privlačnost za turiste, imajo pa tudi neizogiben gospodarski in podnebni 

vpliv na vse dejavnosti v najbolj oddaljenih regijah; 

23. poziva k večjim prizadevanjem za okrepitev raziskav in inovacij, kar bo omogočalo 

boljše upravljanje oceanov, tako da bo zagotovljeno ohranjanje in obnavljanje morskih 

ekosistemov in trajnost teh virov, s tesnejšim sodelovanjem in izmenjavo med 

raziskovalci, deležniki, odločevalci in javnostjo pa bi spodbujali tudi pismenost o 

oceanih v Evropi in po svetu, da bi izboljšali izobraževanje o oceanih in poklicnih 

možnostih v modrem gospodarstvu; poziva, naj se v skladu z dokumentom OZN „Naši 

oceani, naša prihodnost: ukrepajmo“ temeljito oceni stanje oceanov na podlagi sistemov 

znanstvenega in tradicionalnega znanja; 

24. poudarja, da je v proces približevanja mednarodnega upravljanja oceanov državljanom 

EU pomembno vključiti lokalne organe obalnih in najbolj oddaljenih regij. 
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