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Pozměňovací návrh  1 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Právní východisko 1 a (nové) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na článek 191 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Právní východisko 1 b (nové) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na konferenci OSN o 

oceánech, která se konala ve dnech 5.-9. 

června 2017 v New Yorku, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Právní východisko 1 c (nové) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 – 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, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Právní východisko 4 a (nové) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 – 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, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Právní východisko 4 b (nové) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na směrnici 2000/59/ES 

o přístavních zařízeních pro příjem 

lodního odpadu a zbytků lodního nákladu, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Právní východisko 8 a (nové) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na návrh zavést 

stanovené kontrolní oblasti emisí dusíku, 

který Mezinárodní námořní organizaci 

IMO předložily země Baltského a 

Severního moře, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh stanoviska 

Právní východisko 13 a (nové) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na akční 

plán pro oběhové hospodářství ze dne 

2. prosince 2015, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh stanoviska 

Právní východisko 13 b (nové) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na postoj Evropského 

parlamentu v rámci jednání o balíčku 

předpisů o odpadech, který byl přijat dne 

14. března 2017, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá společné sdělení s názvem 

„Mezinárodní správa oceánů: agenda pro 

budoucnost našich oceánů “ a opatření v 

něm navržená; znovu potvrzuje význam 

mezinárodní správy oceánů a jejích 

hospodářských, environmentálních a 

sociálních složek, které by měly být 

založeny na meziodvětvovém přístupu se 

1. bere na vědomí sdělení s názvem 

„Mezinárodní správa oceánů: agenda pro 

budoucnost našich oceánů“ a opatření v 

něm navržená; znovu potvrzuje význam 

mezinárodní spolupráce v oblasti oceánů 

a jejích hospodářských, environmentálních 

a sociálních složek a klade důraz na 

„modrý růst“, poznatky o mořích 
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zaměřením na integrovanou námořní 

politiku a průřezové politiky v ní zahrnuté, 

zejména na „modrý růst“, poznatky 

o mořích a související údaje, územní 

plánování námořních prostor, integrovaný 

námořní dohled a strategie pro přímořské 

oblasti; 

a související údaje, územní plánování 

námořních prostor, integrovaný námořní 

dohled a strategie pro přímořské oblasti; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  10 

Renaud Muselier 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá společné sdělení s názvem 

„Mezinárodní správa oceánů: agenda pro 

budoucnost našich oceánů “ a opatření v 

něm navržená; znovu potvrzuje 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 průřezové politiky v ní zahrnuté, 

zejména na „modrý růst“, poznatky 

o mořích a související údaje, územní 

plánování námořních prostor, integrovaný 

námořní dohled a strategie pro přímořské 

oblasti; 

1. vítá společné sdělení s názvem 

„Mezinárodní správa oceánů: agenda pro 

budoucnost našich oceánů “ a opatření v 

něm navržená; znovu potvrzuje 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 průřezové politiky v ní zahrnuté, 

zejména na „modrý růst“, na koordinaci 

poznatků a vědeckých údajů o mořích, 

na územní plánování námořních prostor, 

integrovaný námořní dohled, strategie pro 

přímořské oblasti a také na inovace 

týkající se ochrany chráněných území; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  11 

Merja Kyllönen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá společné sdělení s názvem 

„Mezinárodní správa oceánů: agenda pro 

1. vítá společné sdělení s názvem 

„Mezinárodní správa oceánů: agenda pro 
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budoucnost našich oceánů“ a opatření v 

něm navržená; znovu potvrzuje 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 průřezové politiky v ní zahrnuté, 

zejména na „modrý růst“, poznatky 

o mořích a související údaje, územní 

plánování námořních prostor, integrovaný 

námořní dohled a strategie pro přímořské 

oblasti; 

budoucnost našich oceánů“ a opatření v 

něm navržená; znovu potvrzuje význam 

mezinárodní správy oceánů a moří a jejích 

hospodářských, environmentálních a 

sociálních složek, které by měly být 

založeny na meziodvětvovém přístupu se 

zaměřením na integrovanou námořní 

politiku a průřezové politiky v ní zahrnuté, 

zejména na „modrý růst“, poznatky 

o mořích a související údaje, územní 

plánování námořních prostor, integrovaný 

námořní dohled a strategie pro přímořské 

oblasti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. 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 program 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; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  13 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 
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Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. 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 

státy neprodleně tyto kroky učinily a 

přeměnily závazek EU týkající se 

udržitelného rozvoje oceánů v konkrétní 

politiky na unijní a mezinárodní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Gesine Meissner, Ulrike Rodust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. 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; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1b. zdůrazňuje, že je zapotřebí 

prohloubení spolupráce, soudržnosti 

politik a koordinace činnosti všech vlád a 

institucí na všech úrovních, a to i mezi 

mezinárodními organizacemi a 
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organizacemi, institucemi, opatřeními a 

programy na regionální a nižší úrovni i v 

jejich rámci;poukazuje v této souvislosti 

na důležitou úlohu účinných a 

transparentních partnerství více 

zainteresovaných stran a aktivního 

zapojení vlád do spolupráce s 

celosvětovými orgány a orgány na 

regionální a nižší úrovni, s vědeckou obcí, 

soukromým odvětvím, dárcovskou 

komunitou, nevládními organizacemi, 

komunitními skupinami, vysokoškolskými 

institucemi, odvětvími obchodu a 

průmyslu a s dalšími příslušnými 

aktéry;uvědomuje si význam rovnosti mezi 

muži a ženami a zásadní úlohu žen a 

mládeže při zachování a udržitelném 

využívání oceánů, moří a mořských 

zdrojů pro účely udržitelného rozvoje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1c. 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; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 
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Návrh stanoviska 

Bod 1 d (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1d. zdůrazňuje, že je nutné vypracovat 

pro rozvojové země, zejména nejméně 

rozvinuté, strategie zaměřené na budování 

kapacit, které by se zabývaly ochranou 

mořského prostředí a zachováním a 

udržitelným využíváním mořských zdrojů, 

především pokud jde o budování 

vhodných zařízení na čištění vody a 

nakládání s odpady; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 e (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1e. konstatuje dále, že s ohledem na 

mezinárodní právo v oblasti znečištění 

ovzduší podle úmluvy UNCLOS nejsou 

členské státy oprávněny vstupovat na 

otevřeném moři či v průběhu klidně 

probíhající cesty na lodě a provádět jejich 

inspekce, 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 a zajistit spolehlivé 

mechanismy vymáhání mezinárodního 

práva v oblasti životního prostředí 

vylepšily právní rámec úmluvy UNCLOS; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh stanoviska 
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Bod 2 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. vyzývá členské státy, aby 

nejpozději do 31. března 2021 vytvořily 

své územní plány námořních prostor; 

vyzývá Komisi, aby zahájila práci na 

přípravě návrhů mezinárodních pokynů 

a postavila se do čela mezinárodního fóra 

pro územní plánování námořních prostor, 

které vypracuje osvědčené postupy, jež 

umožní posílit mezinárodní spolupráci, 

zlepší správu a využívání oceánů a zvýší 

transparentnost; 

2. vyzývá členské státy, aby 

nejpozději do 31. března 2021 vytvořily 

své územní plány námořních prostor; 

vyzývá ke konání mezinárodního fóra pro 

územní plánování námořních prostor, které 

by vypracovalo osvědčené postupy, jež 

umožní prohloubit mezinárodní 

spolupráci, zlepší správu a využívání 

oceánů a zvýší transparentnost, a které by 

mělo vyhodnotit účinek následné 

deregulace, jako jsou otevřené rejstříky 

vedoucí k většímu využívání výhodné 

vlajky a nedostatečně placené posádky a k 

rozmělnění odpovědnosti; připomíná 

například ropný tanker Erika, který si 

najala francouzská společnost, vybavil 

řecký podnik, obsluhovala indická 

posádka a pojistila anglická pojišťovna, 

jenž byl zaregistrován na Bermudách a 

plul pod maltskou vlajkou a který za 24 

let, kdy byl v provozu, sedmkrát změnil 

název, pětkrát vlajku a devětkrát majitele; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  20 

Maria Grapini 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. vyzývá členské státy, aby 

nejpozději do 31. března 2021 vytvořily své 

územní plány námořních prostor; vyzývá 

Komisi, aby zahájila práci na přípravě 

návrhů mezinárodních pokynů a postavila 

se do čela mezinárodního fóra pro územní 

plánování námořních prostor, které 

vypracuje osvědčené postupy, jež umožní 

posílit mezinárodní spolupráci, zlepší 

správu a využívání oceánů a zvýší 

transparentnost; 

2. vyzývá členské státy, aby s 

ohledem na to, že moře a oceány spojují 

země a národy, a vytvářejí tak mezi nimi 

vztah vzájemné závislosti, a to jak z 

ekonomicko-finančního pohledu, tak 

i z pohledu politiky, vytvořily nejpozději do 

31. března 2021 své územní plány 

námořních prostor; vyzývá Komisi, aby 

zahájila práci na přípravě návrhů 

mezinárodních pokynů a vytvořila 

mezinárodní fórum pro územní plánování 

námořních prostor, které by mohlo 
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vypracovat osvědčené postupy, jež umožní 

prohloubit mezinárodní spolupráci, zlepší 

správu a využívání oceánů a zvýší 

transparentnost; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  21 

Renaud Muselier 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. vyzývá členské státy, aby 

nejpozději do 31. března 2021 vytvořily 

své územní plány námořních prostor; 

vyzývá Komisi, aby zahájila práci na 

přípravě návrhů mezinárodních pokynů 

a postavila se do čela mezinárodního fóra 

pro územní plánování námořních prostor, 

které vypracuje osvědčené postupy, jež 

umožníposílitmezinárodní spolupráci, 

zlepší správu a využívání oceánů a zvýší 

transparentnost; 

2. vyzývá členské státy, aby 

nejpozději do 31. března 2021 vytvořily 

své územní plány námořních prostor; 

vyzývá Komisi, aby zahájila práci na 

přípravě návrhů mezinárodních pokynů 

a postavila se do čela mezinárodního fóra 

pro územní plánování námořních prostor, 

které vypracuje osvědčené postupy, jež 

umožní prohloubit mezinárodní 

spolupráci, zlepší správu, zachování 

a využívání oceánů a zvýší transparentnost; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  22 

Merja Kyllönen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. vyzývá členské státy, aby 

nejpozději do 31. března 2021 vytvořily 

své územní plány námořních prostor; 

vyzývá Komisi, aby zahájila práci na 

přípravě návrhů mezinárodních pokynů 

a postavila se do čela mezinárodního fóra 

pro územní plánování námořních prostor, 

které vypracuje osvědčené postupy, jež 

umožní posílit mezinárodní spolupráci, 

zlepší správu a využívání oceánů a zvýší 

2. vyzývá členské státy, aby 

nejpozději do 31. března 2021 vytvořily 

své územní plány námořních prostor; 

vyzývá Komisi, aby zahájila práci na 

přípravě návrhů mezinárodních pokynů 

a postavila se do čela mezinárodního fóra 

pro územní plánování námořních prostor, 

které vypracuje osvědčené postupy, jež 

umožní posílit mezinárodní spolupráci, 

zlepší správu a využívání moří a oceánů 
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transparentnost; a zvýší transparentnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Gesine Meissner, Ulrike Rodust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. vítá pokrok, kterého dosáhly 

členské státy v oblasti územního 

plánování námořních prostor, zdůrazňuje 

však, že k úspěšnému 

a ucelenému provedení směrnice 

2014/89/EU je zapotřebí další úsilí, aby 

bylo možné jít příkladem při zavádění 

územního plánování námořních prostor 

na celosvětové úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Gesine Meissner, Ulrike Rodust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2b. znovu poukazuje na nadnárodní a 

mezinárodní rozměr územního plánování 

námořních prostor a vyzývá Komisi, aby 

naléhavě vybídla členské státy k 

intenzivnější spolupráci s třetími zeměmi 

v průběhu tohoto plánování, zejména v 

rámci stávající regionální institucionální 

spolupráce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Gesine Meissner, Ulrike Rodust 
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Návrh stanoviska 

Bod 2 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2c. zdůrazňuje význam podporování 

územního plánování námořních 

prostor po celém světě, a to nejen na 

politické úrovni, ale také ve veřejné sféře, 

zejména s ohledem na vzdělávání 

a odbornou přípravu budoucích 

plánovačů námořních prostor; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Gesine Meissner, Ulrike Rodust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 d (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2d. zdůrazňuje, že pro úspěšné 

zavedení plánování námořních prostor jak 

v členských státech, tak i na celosvětové 

úrovni je důležitá interakce mezi zemí a 

mořem a s ní spojené postupy, jako je 

integrovaná správa pobřeží, a rovněž 

zapojení zainteresovaných stran; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje význam strategie 

Evropské unie pro námořní bezpečnost 

(EUMSS) a vyzývá Komisi, aby začlenila 

námořní bezpečnost do vnějších politik, 

přičemž je třeba mít na paměti, že velká 

3. zdůrazňuje význam strategie 

Evropské unie pro námořní bezpečnost 

(EUMSS) a vyzývá příslušné členské 

státy, aby začlenily námořní bezpečnost 

do své vnější politiky, přičemž je třeba mít 
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část obchodu je přepravována po moři, více 

než 70 % vnějších hranic jsou námořní 

hranice a je nezbytné zaručit bezpečnost 

cestujících, kteří procházejí přístavy Unie; 

na paměti, že velká část obchodu je 

přepravována po moři, více než 70 % 

vnějších hranic jsou námořní hranice a je 

nezbytné zaručit bezpečnost cestujících, 

kteří procházejí přístavy Unie; požaduje, 

aby členské státy přijaly opatření 

zaměřená na boj proti migračním tokům 

ve Středozemním moři, zejména tím, že 

budou vracet nelegální přistěhovalce do 

místa, odkud vypluli, a ukončí činnost 

nevládních organizací, které podněcují 

nezákonnou migraci; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  28 

Nicola Caputo 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje význam strategie 

Evropské unie pro námořní bezpečnost 

(EUMSS) a vyzývá Komisi, aby začlenila 

námořní bezpečnost do vnějších politik, 

přičemž je třeba mít na paměti, že velká 

část obchodu je přepravována po moři, více 

než 70 % vnějších hranic jsou námořní 

hranice a je nezbytné zaručit bezpečnost 

cestujících, kteří procházejí přístavy Unie; 

3. zdůrazňuje význam strategie 

Evropské unie pro námořní bezpečnost 

(EUMSS) a vyzývá Komisi, aby začlenila 

námořní bezpečnost do vnějších politik, 

přičemž je třeba mít na paměti, že velká 

část obchodu je přepravována po moři, že 

více než 70 % vnějších hranic jsou námořní 

hranice a že je nezbytné zaručit bezpečnost 

cestujících, kteří procházejí přístavy Unie; 

vyzývá Komisi, aby vzhledem k zásadní 

úloze Středozemního moře v rámci 

problému migrační krize zavedla 

konkrétní bezpečnostní strategii pro tuto 

oblast; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Isabella De Monte 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje význam strategie 

Evropské unie pro námořní bezpečnost 

(EUMSS) a vyzývá Komisi, aby začlenila 

námořní bezpečnost do vnějších politik, 

přičemž je třeba mít na paměti, že velká 

část obchodu je přepravována po moři, více 

než 70 % vnějších hranic jsou námořní 

hranice a je nezbytné zaručit bezpečnost 

cestujících, kteří procházejí přístavy Unie; 

3. zdůrazňuje význam strategie 

Evropské unie pro námořní bezpečnost 

(EUMSS) a vyzývá Komisi, aby začlenila 

námořní bezpečnost do vnějších politik, 

přičemž je třeba mít na paměti, že velká 

část obchodu je přepravována po moři, více 

než 70 % vnějších hranic jsou námořní 

hranice a je nezbytné zaručit bezpečnost 

cestujících, kteří procházejí přístavy Unie; 

poukazuje rovněž na to, že námořní 

bezpečnost závisí také na řádném řízení 

migračních toků; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  30 

Nicola Caputo 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je důležité posílit 

spolupráci mezi agenturami EMSA, 

Frontex a EFCA s cílem pomáhat 

členským státům v prosazování námořní 

bezpečnosti, boji proti přeshraniční trestné 

činnosti a ochraně životního prostředí; 

zdůrazňuje, význam vytvoření digitálních 

řešení a pokročilých námořních 

technologií, jako je společné prostředí pro 

sdílení informací (CISE), s cílem zlepšit 

systémy dohledu a monitorování pro 

námořní činnosti; 

4. zdůrazňuje, že je důležité posílit 

spolupráci mezi agenturami EMSA, 

Frontex a EFCA s cílem pomáhat 

členským státům v prosazování námořní 

bezpečnosti, boji proti přeshraniční trestné 

činnosti a ochraně životního prostředí; 

domnívá se, že evropskou 

politiku vztahující se na fenomén migrace 

je nutné urychleně zásadním způsobem 

přepracovat, pokud jde o přístavy, kam 

migranti připlouvají, a o sledování 

pobřeží; zdůrazňuje, že strategie námořní 

bezpečnosti by mohla hrát při řešení 

migrační otázky zásadní úlohu vytvořením 
digitálních řešení a pokročilých námořních 

technologií, jako je společné prostředí pro 

sdílení informací (CISE), s cílem zlepšit 

systémy dohledu a monitorování 

námořních činností; poukazuje na to, že 

je nutné vybudovat společnou 

infrastrukturu pro výměnu dat mezi 

námořními orgány členských států, a to se 

zvláštním zřetelem na jejich úkoly v rámci 
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sledování pobřeží; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Isabella De Monte 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je 

důležitéposílitspolupráci mezi agenturami 

EMSA, Frontex a EFCA s cílem pomáhat 

členským státům v prosazování námořní 

bezpečnosti, boji proti přeshraniční trestné 

činnosti a ochraně životního prostředí; 

zdůrazňuje, význam vytvoření digitálních 

řešení a pokročilých námořních 

technologií, jako je společné prostředí pro 

sdílení informací (CISE), s cílem zlepšit 

systémy dohledu a monitorování pro 

námořní činnosti; 

4. zdůrazňuje, že je důležité 

prohloubit spolupráci mezi agenturami 

EMSA, Frontex a EFCA s cílem pomáhat 

členským státům v prosazování námořní 

bezpečnosti, především vzhledem k 

nárůstu migračních toků, k boji proti 

přeshraniční trestné činnosti a k ochraně 

životního prostředí; poukazuje na to, že 

tyto agentury musejí dostávat další, 

významnější finanční prostředky na 

úrovni Unie; zdůrazňuje, význam 

vytvoření digitálních řešení a pokročilých 

námořních technologií, jako je společné 

prostředí pro sdílení informací (CISE), 

s cílem zlepšit systémy dohledu 

a monitorování pro námořní činnosti; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  32 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je důležité posílit 

spolupráci mezi agenturami EMSA, 

Frontex a EFCA s cílem pomáhat 

členským státům v prosazování námořní 

bezpečnosti, boji proti přeshraniční trestné 

činnosti a ochraně životního prostředí; 

zdůrazňuje, význam vytvoření digitálních 

řešení a pokročilých námořních 

4. zdůrazňuje, že je důležité 

prohloubit spolupráci mezi agenturami 

EMSA, Frontex, EFCA a příslušnými 

orgány členských států, aby členské státy 

mohly za co nejlepších podmínek zajistit 
námořní bezpečnost, boj proti nezákonné 

migraci a přeshraniční trestné činnosti a 

ochranu životního prostředí; poukazuje na 
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technologií, jako je společné prostředí pro 

sdílení informací (CISE), s cílem zlepšit 

systémy dohledu a monitorování pro 

námořní činnosti; 

význam vytvoření digitálních řešení 

a pokročilých námořních technologií, jako 

je společné prostředí pro sdílení informací 

(CISE), s cílem zlepšit systémy dohledu 

a monitorování pro námořní činnosti; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  33 

Maria Grapini 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je důležité posílit 

spolupráci mezi agenturami EMSA, 

Frontex a EFCA s cílem pomáhat 

členským státům v prosazování námořní 

bezpečnosti, boji proti přeshraniční trestné 

činnosti a ochraně životního prostředí; 

zdůrazňuje, význam vytvoření digitálních 

řešení a pokročilých námořních 

technologií, jako je společné prostředí pro 

sdílení informací (CISE), s cílem zlepšit 

systémy dohledu a monitorování pro 

námořní činnosti; 

4. zdůrazňuje, že je důležité 

prohloubit spolupráci mezi agenturami 

EMSA, Frontex a EFCA s cílem pomáhat 

členským státům v prosazování operační 

flexibility a námořní bezpečnosti, v boji 

proti přeshraniční trestné činnosti a při 

ochraně životního prostředí; poukazuje 

na význam vytvoření digitálních řešení 

a pokročilých námořních technologií, jako 

je společné prostředí pro sdílení informací 

(CISE), s cílem zdokonalit systémy 

dohledu a monitorování pro námořní 

činnosti za účelem zvýšení bezpečnosti 

cestujících; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  34 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je důležité posílit 

spolupráci mezi agenturami EMSA, 

Frontex a EFCA s cílem pomáhat 

členským státům v prosazování námořní 

bezpečnosti, boji proti přeshraniční trestné 

činnosti a ochraně životního prostředí; 

4. zdůrazňuje, že s řádným 

přihlédnutím k zásadě subsidiarity a 

stávajícím mezinárodním strukturám je 

důležité posílit spolupráci mezi agenturami 

EMSA, Frontex a EFCA s cílem pomáhat 

členským státům v prosazování námořní 
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zdůrazňuje,význam vytvoření digitálních 

řešení a pokročilých námořních 

technologií, jako je společné prostředí pro 

sdílení informací (CISE), s cílem zlepšit 

systémy dohledu a monitorování pro 

námořní činnosti; 

bezpečnosti, boji proti přeshraniční trestné 

činnosti a ochraně životního prostředí; 

zdůrazňuje význam vytvoření digitálních 

řešení a pokročilých námořních 

technologií, jako je společné prostředí pro 

sdílení informací (CISE), s cílem zlepšit 

systémy dohledu a monitorování pro 

námořní činnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Renaud Muselier 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je 

důležitéposílitspolupráci mezi agenturami 

EMSA, Frontex a EFCA s cílem pomáhat 

členským státům v prosazování námořní 

bezpečnosti, boji proti přeshraniční trestné 

činnosti a ochraně životního 

prostředí;zdůrazňuje,význam vytvoření 

digitálních řešení a pokročilých námořních 

technologií, jako je společné prostředí pro 

sdílení informací (CISE), s cílem zlepšit 

systémy dohledu a monitorování pro 

námořní činnosti; 

4. zdůrazňuje, že je důležité 

prohloubit spolupráci mezi agenturami 

EMSA, Frontex a EFCA s cílem pomáhat 

členským státům v prosazování námořní 

bezpečnosti, boji proti přeshraniční trestné 

činnosti a ochraně životního prostředí; 

poukazuje na význam vytvoření 

digitálních řešení a pokročilých námořních 

technologií, jako je společné prostředí pro 

sdílení informací (CISE), s cílem zlepšit 

systémy dohledu a monitorování pro 

námořní činnosti; poukazuje na význam 

mezinárodních opatření, která by zajistila 

úspěch těchto kroků; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  36 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je důležité posílit 

spolupráci mezi agenturami EMSA, 

Frontex a EFCA s cílem pomáhat 

4. zdůrazňuje, že je důležité dále 

prohlubovat spolupráci mezi agenturami 

EMSA, Frontex a EFCA s cílem pomáhat 
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členským státům v prosazování námořní 

bezpečnosti, boji proti přeshraniční trestné 

činnosti a ochraně životního prostředí; 

zdůrazňuje, význam vytvoření digitálních 

řešení a pokročilých námořních 

technologií, jako je společné prostředí pro 

sdílení informací (CISE), s cílem zlepšit 

systémy dohledu a monitorování pro 

námořní činnosti; 

členským státům v prosazování námořní 

bezpečnosti, boji proti přeshraniční trestné 

činnosti a ochraně životního prostředí; 

zdůrazňuje, význam vytvoření digitálních 

řešení a pokročilých námořních 

technologií, jako je společné prostředí pro 

sdílení informací (CISE), s cílem zlepšit 

systémy dohledu a monitorování pro 

námořní činnosti; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  37 

Merja Kyllönen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. je hluboce znepokojen pokračující 

migrační krizí ve Středomoří, zejména 

jejími humanitárními aspekty, ale i jejími 

dopady na námořní dopravu, mimo jiné 

na osobní, výletní a kontejnerové lodě, na 

bezpečnost těchto plavidel, jejich posádek 

a nákladu a na námořní bezpečnost 

obecně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Keith Taylor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. zdůrazňuje svou podporu Evropské 

agentuře pro námořní bezpečnost, pokud 

jde o prevenci a omezování znečištění 

způsobeného zařízeními pro těžbu 

zemního plynu a ropy na volném moři; 

Or. en 



AM\1129670CS.docx 21/39 PE607.867v01-00 

  CS 

 

Pozměňovací návrh  39 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. vyzývá členské státy, regionální 

a místní orgány a soukromé subjekty, aby 

se zaměřily na inovační projekty, modré 

technologie a využívání čisté energie 

s cílem podporovat ekologičtější 

infrastrukturu a námořní dopravu, a to 

prostřednictvím EFSI, programu Horizont 

2020 a nástroje pro propojení Evropy; 

vyzývá Komisi, aby s hlavními 

zúčastněnými stranami v této oblasti 

vytvořila partnerství v oblasti oceánů coby 

prostředek k posílení spolupráce 

v záležitostech společného zájmu, jako je 

modrý růst; 

5. vyzývá členské státy, regionální 

a místní orgány a soukromé subjekty, aby 

se zaměřily na inovační projekty, modré 

biotechnologie a využívání čisté energie, 

jako je např. zkapalnělý zemní plyn 

(LNG) pro lodě a projekt modrého 

koridoru LNG propojující ostrovy, s cílem 

podporovat a upravovat infrastrukturu, 

jako jsou terminály LNG, a ekologičtější 

infrastrukturu a námořní dopravu, a to 

prostřednictvím EFSI, programu Horizont 

2020 a nástroje pro propojení Evropy; 

vyzývá Komisi, aby s hlavními 

zúčastněnými stranami v této oblasti 

vytvořila partnerství v oblasti oceánů coby 

prostředek k posílení spolupráce 

v záležitostech společného zájmu, jako je 

modrý růst; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  40 

Andor Deli 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. vyzývá členské státy, regionální 

a místní orgány a soukromé subjekty, aby 

se zaměřily na inovační projekty, modré 

technologie a využívání čisté energie 

s cílem podporovat ekologičtější 

infrastrukturu a námořní dopravu, a to 

prostřednictvím EFSI, programu Horizont 

2020 a nástroje pro propojení Evropy; 

vyzývá Komisi, aby s hlavními 

zúčastněnými stranami v této oblasti 

5. vyzývá členské státy, regionální 

a místní orgány a soukromé subjekty, aby 

se zaměřily na inovační projekty, modré 

technologie a využívání čisté energie 

s cílem podporovat ekologičtější 

infrastrukturu a námořní dopravu, a to 

prostřednictvím EFSI, programu Horizont 

2020 a nástroje pro propojení Evropy; 

vyzývá Komisi, aby s hlavními 

zúčastněnými stranami v této oblasti 
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vytvořila partnerství v oblasti oceánů coby 

prostředek k posílení spolupráce 

v záležitostech společného zájmu, jako je 

modrý růst; 

vytvořila partnerství v oblasti oceánů coby 

prostředek k posílení spolupráce 

v záležitostech společného zájmu, jako je 

modrý růst; poukazuje na to, že je také 

důležitá ochrana ekosystému oceánů a 

biologické rozmanitosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. vyzývá členské státy, regionální 

a místní orgány a soukromé subjekty, aby 

se zaměřily na inovační projekty, modré 

technologie a využívání čisté energie 

s cílem podporovat ekologičtější 

infrastrukturu a námořní dopravu, a to 

prostřednictvím EFSI, programu Horizont 

2020 a nástroje pro propojení Evropy; 

vyzývá Komisi, aby s hlavními 

zúčastněnými stranami v této oblasti 

vytvořila partnerství v oblasti oceánů coby 

prostředek k posílení spolupráce 

v záležitostech společného zájmu, jako je 

modrý růst; 

5. vyzývá členské státy, regionální a 

místní orgány a soukromé subjekty, aby se 

zaměřily na inovační projekty, modré 

technologie a využívání čisté energie s 

cílem podporovat ekologičtější 

infrastrukturu a námořní dopravu, a to 

prostřednictvím EFSI, programu Horizont 

2020 a nástroje pro propojení Evropy; 

vyzývá Komisi, aby s hlavními 

zúčastněnými stranami zabývajícími se 

touto problematikou vytvořila partnerství 

v oblasti oceánů coby prostředek k posílení 

spolupráce v klíčových oblastech správy 

oceánů, mj. v oblasti, jako je modrý růst; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Gesine Meissner, Ulrike Rodust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. vyzývá členské státy, regionální 

a místní orgány a soukromé subjekty, aby 

se zaměřily na inovační projekty, modré 

technologie a využívání čisté energie 

s cílem podporovat ekologičtější 

5. vyzývá členské státy, regionální 

a místní orgány a soukromé subjekty, aby 

se zaměřily na inovační projekty, modré 

technologie a využívání čisté energie 

s cílem podporovat ekologičtější 
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infrastrukturu a námořní dopravu, a to 

prostřednictvím EFSI, programu Horizont 

2020 a nástroje pro propojení Evropy; 

vyzývá Komisi, aby s hlavními 

zúčastněnými stranami v této oblasti 

vytvořila partnerství v oblasti oceánů coby 

prostředek k posílení spolupráce 

v záležitostech společného zájmu, jako je 

modrý růst; 

infrastrukturu a námořní dopravu, a to 

prostřednictvím EFSI, programu Horizont 

2020 a nástroje pro propojení Evropy; 

vyzývá Komisi, aby s hlavními aktéry 

v této oblasti vytvořila partnerství v oblasti 

oceánů coby prostředek k posílení 

spolupráce v záležitostech společného 

zájmu, jako je modrý růst; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Maria Grapini 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. vyzývá členské státy, regionální 

a místní orgány a soukromé subjekty, aby 

se zaměřily na inovační projekty, modré 

technologie a využívání čisté energie 

s cílem podporovat ekologičtější 

infrastrukturu a námořní dopravu, a to 

prostřednictvím EFSI, programu Horizont 

2020 a nástroje pro propojení Evropy; 

vyzývá Komisi, aby s hlavními 

zúčastněnými stranami v této oblasti 

vytvořila partnerství v oblasti oceánů coby 

prostředek k posíleníspolupráce 

v záležitostech společného zájmu, jako je 

modrý růst; 

5. vyzývá členské státy, regionální 

a místní orgány a soukromé subjekty, aby 

se zaměřily na inovační projekty, modré 

technologie a využívání čisté energie 

s cílem podporovat ekologičtější 

infrastrukturu a námořní dopravu, a to 

prostřednictvím EFSI, programu Horizont 

2020 a nástroje pro propojení Evropy; 

vyzývá Komisi, aby s hlavními 

zúčastněnými stranami v této oblasti 

vytvořila partnerství v oblasti oceánů coby 

prostředek k prohloubení spolupráce v 

záležitostech společného zájmu, jako je 

modrý růst, a k výměně osvědčených 

postupů; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  44 

Merja Kyllönen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. konstatuje, že v odvětví lodní 
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dopravy by mělo být podporováno 

používání bio zkapalněného zemního 

plynu (bio LNG) jako prostředek 

dekarbonizace tohoto odvětví.Bio LNG 

vyráběný z odpadů procesem anaerobní 

digesce má vysoký potenciál v oblasti 

úspor emisí skleníkových plynů.Bio 

LNG představuje náhradní palivo pro lodě 

poháněné LNG, a proto by měl být 

vytvořen systém záruky původu bioplynu s 

cílem umožnit, aby dodávání biomethanu 

do sítě splňovalo poptávku v přístavech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Wim van de Camp 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. konstatuje, že nejrůznější 

nashromážděné plasty představují v rámci 

cirkulace oceánů bezprostřední 

nebezpečí;vyzývá členské státy a místní a 

regionální orgány, aby podporovaly 

inovativní, technické a rovněž finanční 

iniciativy zaměřené na odstranění tohoto 

plastového odpadu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6. 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 

6. 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 
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a příslušnými průmyslovými odvětvími 

přijaly strategii pro dekarbonizaci odvětví 

námořní dopravy, přizpůsobenou cílům 

Pařížské dohody a nutnosti zavést 

mezinárodní systém pro monitorování, 

vykazování a ověřování emisí 

skleníkových plynů; 

a příslušnými průmyslovými odvětvími 

přijaly strategii pro méně znečišťující a 

výkonnější odvětví námořní dopravy, 

přizpůsobenou cílům Pařížské dohody a 

nutnosti zavést mezinárodní systém pro 

monitorování, vykazování a ověřování 

emisí skleníkových plynů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  47 

Renaud Muselier 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6. 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, 

vykazování a ověřování emisí 

skleníkových plynů; 

6. 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, 

vykazování a ověřování emisí 

skleníkových plynů; poukazuje na to, že je 

nutné na mezinárodní úrovni spolu s 

Mezinárodní námořní organizací 

urychleně zavést mechanismus pro 

stanovování cen, tak aby bylo možné se 

podílet na koordinované činnosti 

zaměřené na snižování emisí CO2 v 

námořní dopravě; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  48 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6. 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, 

vykazování a ověřování emisí 

skleníkových plynů; 

6. 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, 

vykazování a ověřování emisí 

skleníkových plynů, se zvláštním zřetelem 

k regionům, které jsou zcela závislé na 

námořní dopravě; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  49 

Gesine Meissner, Ulrike Rodust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6a. poukazuje na nebezpečí, které 

představuje odpad v oceánech, jenž má 

klíčový význam pro dosažení dobrého 

ekologického stavu mořských vod, 

a naléhavě proto vyzývá Komisi, aby 

zintenzivnila úsilí v boji proti odpadu v 

mořích na evropské a celosvětové úrovni 

tím, že bude řešit problematiku zdrojů 

odpadu z pevniny výrazným omezením 

množství vznikajícího odpadu, zvýšením 

míry jeho recyklace a také tím, že se bude 

zabývat zdroji odpadu na moři, a to 

řešením problému nelegálního vypouštění 

odpadu, například rybářského vybavení, 

zvýšením objemu odpadních vod 

vypouštěných mimo teritoriální vody a 

finanční podporou sběru odpadu na moři 

a zdokonalením systémů nakládání s 

odpady v přístavech; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  50 

Keith Taylor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6a. vybízí Komisi a členské státy, aby 

zintenzivnily své úsilí o ucelenější 

přeshraniční prosazování směrnice 

2005/35/ES o „znečištění z lodí“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6a. konstatuje, že vypouštění odpadků 

z lodí je vážnou součástí problému odpadu 

v mořích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6b. konstatuje, že hlavní překážkou 

uplatňování úmluvy MARPOL 

je chybějící nebo nedostatečné zařízení 

pro odevzdávání látek z lodí v mnoha 

přístavech na světě;bere na vědomí, že 

nedostatek tohoto zařízení představuje 

obzvláště naléhavý problém zejména pro 

malé ostrovní rozvojové státy, jejichž 
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přístavy často navštěvují výletní lodě o 

větší kapacitě, než je zařízení těchto 

přístavů schopno zvládnout;vyzývá proto 

členské státy, aby podporovaly rozvojové 

země, zejména malé ostrovní rozvojové 

státy, v tom, aby lépe prováděly uvedenou 

úmluvu, a tím chránily životní prostředí a 

živobytí obyvatel přístavních oblastí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6c. zdůrazňuje, že členské státy 

i Komise musí zintenzivnit opatření proti 

nedovolenému vývozu a ukládání 

plastového odpadu, včetně důraznějšího 

prosazování nařízení EU o přepravě 

odpadů a přísnějších systémů sledování 

a kontroly v přístavech a ve veškerých 

zařízeních pro zpracování odpadu, a klást 

při tom důraz na přepravu, u níž existuje 

podezření, že je nelegální, a na boj proti 

vývozu odpadu určeného pro opakované 

použití a rovněž zajistit, aby byl odpad 

vyvážen pouze do zařízení, která splňují 

požadavky na nakládání s odpady 

způsobem šetrným k životnímu prostředí, 

jak je stanoveno v článku 49 nařízení 

o přepravě odpadů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 d (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 
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 6d. 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; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  55 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 e (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6e. zdůrazňuje, že námořní doprava 

má dopad na světové klima a kvalitu 

ovzduší v důsledku emisí CO2a jiných 

emisí, například oxidů dusíku, oxidů síry, 

metanu, částic a černého uhlíku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 f (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6f. konstatuje, že třetí studie IMO o 

skleníkových plynech z roku 2014 uvádí, 

že se v závislosti na budoucím 

hospodářském a energetickém vývoji 

očekává, že emise CO2z 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 
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letecké a námořní dopravě) uvádí, 

že pokud by byl akční plán IMO pro boj 

proti změně klimatu znovu odložen, podíl 

emisí CO2z námořní dopravy 

na celosvětových emisích skleníkových 

plynů by mohl do roku 2050 pro odvětví 

námořní dopravy výrazně vzrůst na 17 

%;zdůrazňuje proto, že námořní doprava 

by tak sama spotřebovala velkou část 

zbývajícího rozpočtu pro skleníkové plyny 

určeného k omezení nárůstu teploty na 

méně než 2°C; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Ulrike Rodust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 g (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6g. opakuje, že v souladu s Pařížskou 

dohodou jsou ke snížení emisí 

CO2povinna přispívat všechna 

odvětví;naléhavě žádá IMO, aby přijala 

jasný cíl týkající se emisí a brzká opatření 

na jejich okamžité snížení do roku 2018 s 

cílem snížit emise CO2 z námořní dopravy 

na celosvětové úrovni v souladu s cíli 

stanovenými Pařížskou dohodou;kromě 

toho konstatuje, že pokud nebude 

existovat srovnatelný systém fungující 

v rámci IMO, budou emise CO2uvolněné 

v přístavech Unie a v průběhu cest 

do zastávkových přístavů a směrem z nich 

započítány prostřednictvím systému EU 

pro obchodování s emisemi či 

srovnatelného stabilního mechanismu pro 

stanovení jejich cen, který má být funkční 

od roku 2023; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 
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Návrh stanoviska 

Bod 6 h (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6h. konstatuje, že emise oxidů dusíku 

jsou zejména v přístavních městech a 

pobřežních oblastech uvolňovány ve velké 

míře z námořní dopravy a že pro ochranu 

veřejného zdraví a životního prostředí v 

Evropě představují závažný 

problém;vyjadřuje politování nad tím, že 

celkové emise oxidů dusíku z námořní 

dopravy v EU zůstávají z velké části 

neregulovány a že pokud nedojde k jejich 

snížení, odhaduje se, že již v roce 2020 

předstihnou emise oxidů dusíku uvolněné 

z pevniny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 i (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6i. vyzývá odpovědné orgány, aby na 

mezinárodní úrovni zajistily rovné 

podmínky, pokud jde o emise oxidů síry a 

dusíku, a to tím, že přizpůsobí příslušné 

limitní hodnoty nejnižším stávajícím 

limitním hodnotám;vyzývá Komisi, aby 

prozkoumala a navrhla opatření na 

podstatné snížení emisí oxidů 

dusíku uvolňovaných stávající flotilou 

plavidel, včetně hodnocení dopadu 

možného zavedení systému poplatků z 

těchto emisí a jejich financování, a to s 

cílem dosáhnout významného snížení 

těchto emisí rychle a efektivně; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  60 

Ulrike Rodust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 j (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6j. 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 při tom 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; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  61 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 k (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6k. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posoudily a podpořily neprodlené 

uplatnění omezení rychlosti plavby pro 

lodě na úrovni IMO s cílem snížit emise a 

zohlednily při tom 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 pomalou 

plavbu je poměrně jednoduché sledovat a 

vymáhat, přičemž pro zúčastněné strany 

představuje malou administrativní zátěž; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Ulrike Rodust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 l (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6l. opakuje svou výzvu Komisi a 

členským státům uvedenou v usnesení o 

Arktidě1a z roku 2017, 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 Mezinárodní úmluvy 

o zabránění znečišťování z lodí 

(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 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); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Ulrike Rodust, Gesine Meissner 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 m (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6m. vyzývá Evropskou komisi a členské 
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státy EU, 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; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

Návrh stanoviska 

Bod 7 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

7. 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; 

7. 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; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  65 

Renaud Muselier 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

8. vyjadřuje politování nad tím, 

že chybí jakýkoli odkaz na pobřežní 

a námořní cestovní ruch, přičemž je třeba 

mít na paměti jeho dopad na pobřežní, 

ostrovní a nejvzdálenější regiony, a vyzývá 

k provádění evropské strategie pro oblast 

8. vyjadřuje politování nad tím, 

že chybí jakýkoli odkaz na pobřežní 

a námořní cestovní ruch, přičemž je třeba 

mít na paměti jeho dopad na pobřežní, 

ostrovní a nejvzdálenější regiony, a vyzývá 

k provádění evropské strategie pro oblast 
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cestovního ruchu v rámci Mezinárodního 

námořního fóra. 

cestovního ruchu v rámci Mezinárodního 

námořního fóra;trvá na tom, že je nutné 

zavést strategii Komise, která by se 

zabývala problematikou plastů a dalšího 

odpadu v mořích, který postihuje v první 

řadě pobřežní oblasti;s ohledem na to, že 

nerovnováha mořského dna má 

mimořádně negativní vliv na atraktivitu 

dané oblasti pro turisty a vede k 

nevyhnutelnému hospodářskému dopadu 

na veškerou činnost v okrajových 

regionech, vyzývá mezinárodní koalici, 

aby podstatně omezila množství odpadu, 

které se dostává na naše pobřeží; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  66 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

8. vyjadřuje politování nad tím, 

že chybí jakýkoli odkaz na pobřežní 

a námořní cestovní ruch, přičemž je třeba 

mít na paměti jeho dopad na pobřežní, 

ostrovní a nejvzdálenější regiony, a vyzývá 

k provádění evropské strategie pro oblast 

cestovního ruchu v rámci Mezinárodního 

námořního fóra. 

8. vyjadřuje politování nad tím, že 

chybí jakýkoli odkaz na pobřežní a 

námořní cestovní ruch, přičemž je třeba mít 

na paměti jeho dopad na pobřežní, ostrovní 

a nejvzdálenější regiony, a vyzývá k 

provádění evropské strategie pro oblast 

cestovního ruchu v rámci Mezinárodního 

námořního fóra, jehož prostřednictvím by 

byly do celoevropského dialogu o výměně 

osvědčených postupů, pokud jde o 

inteligentní řízení pobřežního a 

námořního cestovního ruchu, zapojeny 

regiony; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  67 

Nicola Caputo 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

8. vyjadřuje politování nad tím, 

že chybí jakýkoli odkaz na pobřežní 

a námořní cestovní ruch, přičemž je třeba 

mít na paměti jeho dopad na pobřežní, 

ostrovní a nejvzdálenější regiony, a vyzývá 

k provádění evropské strategie pro oblast 

cestovního ruchu v rámci Mezinárodního 

námořního fóra. 

8. vyjadřuje politování nad tím, že 

chybí jakýkoli odkaz na pobřežní a 

námořní cestovní ruch, přičemž je třeba mít 

na paměti jeho dopad na pobřežní, ostrovní 

a nejvzdálenější regiony, a vyzývá k 

provádění evropské strategie pro oblast 

cestovního ruchu v rámci Mezinárodního 

námořního fóra; vybízí Komisi, aby 

zavedla zvláštní strategii v oblasti 

cestovního ruchu pro zaostávající regiony, 

z nichž některé mají význačný potenciál 

spojený s jejich pobřežním a mořským 

prostředím; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Gesine Meissner, Ulrike Rodust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 

posílila námořní spolupráci a budování 

kapacit v rámci své vnější politiky, jako je 

rozvojová spolupráce a obchodní dohody, 

zejména dohody o partnerství v odvětví 

rybolovu, a to za účelem budování kapacit 

pro řešení dopadů změny klimatu 

a odpadu v mořích a pro lepší správu 

oceánů a udržitelný modrý růst; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8a. konstatuje, že znečištění má 
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negativní dopad na odvětví cestovního 

ruchu, které je pro evropské hospodářství 

vysoce důležité;vyzývá proto k přijetí 

opatření k ráznému snížení objemu 

odpadu v moři a naléhavě vyzývá členské 

státy, aby zabránily vypouštění 

mikroplastů do mořského prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Keith Taylor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8a. zdůrazňuje, že odvětví dopravy a 

cestovního ruchu mají významný dopad 

na změnu klimatu a že malé a střední 

podniky v odvětví cestovního ruchu v 

pobřežních oblastech a na ostrovech 

mohou kvůli této změně brzy utržit větší 

škody; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Gesine Meissner, Ulrike Rodust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8b. vyzývá k vystupňování úsilí 

o zvýšení základní 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 se silným důrazem na 

vzdělávací programy týkající se významu 

oceánů a moří i informací o profesní 

dráze v odvětví modré ekonomiky; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Gesine Meissner, Ulrike Rodust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8c. vyzývá v souladu s výzvou OSN k 

jednání s názvem „Náš oceán, naše 

budoucnost“k provedení podrobného 

posouzení stavu oceánů na základě 

systému vědeckých a tradičních poznatků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Gesine Meissner, Ulrike Rodust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 d (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8d. zdůrazňuje, že je důležité zahrnout 

místní orgány v pobřežních oblastech a 

nejvzdálenějších regionech do procesu 

přibližování mezinárodní správy oceánů 

občanům EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Gesine Meissner, Ulrike Rodust 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 e (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8e. zdůrazňuje, že mezinárodní správa 

oceánů by se měla zakládat na nejlepších 

dostupných poznatcích, a žádá proto, aby 

se na oceány a jejich zdroje zaměřil širší 
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výzkum a inovace takovým způsobem, 

který zajistí uchování a obnovu mořských 

ekosystémů, včetně udržitelnosti využívání 

jejich zdrojů; 

Or. en 

 


