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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 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. 2016/1625 ze dne 14. září 

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

námořní bezpečnost1, 

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

2014, kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor2, 

 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 

politiky3, 

 s ohledem na sdělení Evropské komise nazvané ze dne 15. října 2009 s názvem „Rozvoj 

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

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. února 2014 nazvané „Evropská strategie pro větší 

růst a vyšší zaměstnanost v pobřežním a námořním cestovním ruchu“ (COM(2014)0086), 

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

podporu cestovního ruchu v Evropě4, 

 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 EU5, 

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

hodnocení dosaženého pokroku a nové výzvy6, 

 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), 

                                                 
1 Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 77. 
2 Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 135. 
3 Úř. věst. L 321, 5.12.2011, s. 1. 
4 Přijaté texty, P8_TA(2015)0391. 
5 Úř. věst. C 75, 26.2.2016, s. 24. 
6 Úř. věst. C 70E, 8.3.2012, s. 70.  
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 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“, 

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

 

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; 

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;  

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;  

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;  

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;  

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;   

7. konstatuje, že automatizace a digitalizace námořního odvětví s sebou nese zlepšené 
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digitální dovednosti a kvalifikace, a zdůrazňuje, že to představuje příležitost, jak přilákat 

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

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. 

 


