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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o strategii politiky soudržnosti EU pro oblast Atlantského oceánu
(2011/2310(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Rozvoj námořní 
strategie pro oblast Atlantského oceánu“ (COM(2009)0782),

– s ohledem na závěry Rady o strategii Unie pro oblast Atlantiku přijaté dne 14. června 
2010,

– s ohledem na strategii EU pro region Baltského moře a na strategii EU pro Podunají,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2011 o evropské strategii pro oblast 
Atlantského oceánu1,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení 
Komise nazvanému „Rozvoj námořní strategie pro oblast Atlantského oceánu“ 
(ECO/306),

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise nazvanému „Rozvoj námořní 
strategie pro oblast Atlantského oceánu“ (ECO/306),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanovisko Výboru pro dopravu 
a cestovní ruch (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že oblast Atlantského oceánu se vyznačuje některými typickými rysy, 
které vyžadují politická řešení na evropské úrovni:

- jedná se o dynamický námořní prostor; 
- jedná se o oblast se zranitelným mořským prostředím; 
- jedná se o oblast, kterou lze považovat za západní vstupní bránu do Unie; 
- v rámci Unie patří k okrajovým oblastem;

B. vzhledem k tomu, že nejvhodnější strategií pro oblast Atlantského oceánu je strategie 
makroregionální;

C. vzhledem k tomu, že tato strategie se musí vztahovat na všechny evropské regiony na 
pobřeží Atlantiku, včetně regionů na pobřeží Lamanšského průlivu a Irského moře, 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0089.
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nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a území;

Politika územního plánování pro oblast Atlantského oceánu

1. přeje si, aby strategie měla podobu politiky zaměřené na územní plánování námořního 
a pevninského prostoru v regionech na pobřeží Atlantského oceánu;

2. požaduje, aby byla na úrovni atlantické oblasti vytvořena stálá struktura pro námořní 
územní plánování, což umožní koordinaci řízení námořních záležitostí na základě 
meziodvětvového a nadnárodního přístupu;

3. domnívá se, že zachování ekologické rovnováhy a biologické rozmanitosti a snížení 
uhlíkové stopy lze v oblasti Atlantského oceánu dosáhnout pouze intenzivním působením;

4. domnívá se, že rybolov musí hrát v politikách námořního územního plánování zásadní 
úlohu;

5. vyzývá ke zlepšování kapacit prevence a řešení rizik v Atlantiku, zejména v případě 
nehod na moři a na pevnině, přírodních katastrof a trestné činnosti; 

6. domnívá se, že zásadní význam má územní rozměr strategie, který musí zahrnovat 
otevírání regionů na pobřeží Atlantského oceánu, vzájemné propojení dopravních, 
energetických a informačních sítí, rozvoj venkovských a městských oblastí ve vnitrozemí 
i posílení vazeb mezi pevninou a mořem;

7. je toho názoru, že námořní dálnice umožní otevření regionů na pobřeží Atlantského 
oceánu, prohloubení obchodních styků, povzbuzení hospodářské činnosti přístavů, rozvoj 
cestovního ruchu a snížení emisí CO2; požaduje, aby byly námořní dálnice považovány za 
způsobilé pro podporu v rámci nástroje pro propojení Evropy;

8. považuje za nezbytné, aby bylo zlepšeno spojení regionů na pobřeží Atlantského oceánu 
s ostatními částmi Evropy, a to investicemi do dopravních infrastruktur řízených v rámci 
multimodální sítě; 

9. zdůrazňuje hospodářský a územní význam přístavů a zastává názor, že zásadní podmínkou 
jejich konkurenceschopnosti je existence železničních a říčních spojení s vnitrozemím;

10. vyjadřuje politování nad tím, že v návrzích Komise týkajících se globální sítě 
transevropských dopravních sítí není uveden atlantický koridor a lituje také, že do této 
globální sítě bylo navrženo jen velmi málo atlantických přístavů;

Průmyslová politika pro oblast Atlantského oceánu

11. přeje si, aby strategie zavedením vhodné průmyslové politiky podpořila 
konkurenceschopnost dynamických hospodářských odvětví v regionech na pobřeží 
Atlantského oceánu; v tomto ohledu se domnívá, že orgány veřejné správy by měly 
podpořit investice pocházející ze soukromého sektoru, a to v oblasti výzkumu a vývoje, 
inovací, rozvoje seskupení a podpory malých a středních podniků;

12. domnívá se, že strategie by měla povzbudit mořský a námořní výzkum, a zlepšit tak 
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vědecké poznatky o mořském prostředí, podnítit inovace v oblasti námořního průmyslu 
a umožnit udržitelné využívání mořských zdrojů;

13. domnívá se, že součástí strategie musí být rovněž ambiciózní sociální složka, jejímž cílem 
bude podpořit vzdělávání mladých lidí a jejich přístup k námořním povoláním;

14. zdůrazňuje, že energie z obnovitelných mořských zdrojů představují průmyslové odvětví 
budoucnosti, které umožní zmírnit následky změny klimatu a energetickou závislost Unie; 
připomíná, že oblast Atlantského oceánu je pro rozvoj těchto energií zvláště příznivá, 
a domnívá se, že orgány veřejné správy by měly podporovat soukromé investice do těchto 
technologií; 

15. zdůrazňuje strategický význam námořní dopravy v oblasti Atlantského oceánu; žádá 
Komisi, aby navrhla opatření zaměřená na zjednodušení administrativních formalit 
v přístavech;

16. připomíná hospodářský význam námořního průmyslu, zejména lodního, v regionech na 
pobřeží Atlantského oceánu; žádá Komisi, aby znovu zahájila iniciativu LeaderSHIP 2015 
s cílem posílit konkurenceschopnost tohoto odvětví v podmínkách mezinárodní 
hospodářské soutěže;

17. zdůrazňuje význam rybolovu a akvakultury v regionech na pobřeží Atlantského oceánu 
a vítá veřejnou podporu ve prospěch obnovy a modernizace rybářských plavidel; 

18. zdůrazňuje úlohu cestovního ruchu v regionech na pobřeží Atlantského oceánu, zejména 
významný potenciál rozvoje rekreačních plaveb a vodních sportů; 

19. podtrhuje bohatství mořských zdrojů Atlantského oceánu a domnívá se, že strategie by 
měla umožnit jejich průzkum a udržitelné využívání;

Akční plán 2014–2020

20. žádá Komisi, aby navrhla akční plán zaměřený na provádění strategie po roce 2014; 

21. zdůrazňuje, že akční plán musí využívat stávajících evropských finančních zdrojů a neměl 
by vytvářet nové rozpočtové nástroje;

22. vybízí k propojení akčního plánu s regionální politikou a s integrovanou námořní 
politikou Unie; je toho názoru, že je na místě vytvořit součinnost rovněž s dalšími 
evropskými politikami, a sice v oblasti výzkumu a inovací, dopravy, životního prostředí, 
energetiky, rybolovu a mezinárodní spolupráce;

23. domnívá se, že základem akčního plánu by se měly stát tematické cíle navržené pro příští 
programovací období strukturálních fondů, neboť určují investiční priority fondů; 
zdůrazňuje cíle „posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“, „zvýšení 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků“, „podporování přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství“ a „podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek 
v klíčových síťových infrastrukturách“;
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24. požaduje, aby se operační programy povinně zaměřovaly na priority příslušných 
makroregionálních strategií, což zaručí optimální koordinaci cílů a nástrojů; 

25. vybízí vnitrostátní, regionální a místní orgány, aby se snažily vytvořit součinnost mezi 
svými politikami a prioritami akčního plánu; 

26. požaduje, aby byla zřízena platforma pro řízení akčního plánu, která by poskytla 
příjemcům jednotné správní místo a umožnila koordinaci mezi jednotlivými orgány 
pověřenými řízením fondů; 

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, Výboru regionů 
a Hospodářskému a sociálnímu výboru.



PR\897957CS.doc 7/10 PE486.206v01-00

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Politické souvislosti

Na politické požadavky Rady a Parlamentu týkající se vypracování strategie pro oblast 
Atlantského oceánu reagovala Komise sdělením nazvaným „Rozvoj námořní strategie pro 
oblast Atlantského oceánu“, které bylo vydáno dne 21. listopadu 2011.

Partneři z veřejného a soukromého sektoru z oblasti Atlantského oceánu vypracují společně 
v letech 2012 a 2013 akční plán, v němž navrhnou konkrétní akce. Strategie bude pak 
zahájena v roce 2014 s finanční podporou na evropské, vnitrostátní i regionální úrovni. Cílem 
této zprávy je předložit konkrétní návrhy pro stanovení politických priorit akčního plánu.

Nezbytná evropská politická strategie pro oblast Atlantského oceánu

Oblast Atlantiku se vyznačuje několika rysy: 
 Jedná se o námořní prostor, jehož dynamiku udávají energie z obnovitelných 

mořských zdrojů spolu s námořní dopravou, námořním průmyslem, cestovním ruchem 
a rybolovem.  

 Je to prostor se zranitelným životním prostředím, které si zasluhuje ochranu.
 Je to oblast, kterou lze považovat za západní vstupní bránu do Unie, a která má proto 

v Evropě strategickou polohu.
 V rámci Evropské unie se jedná o okrajovou oblast, která by měla být zpřístupněna 

a propojena s ostatními částmi Evropy.

Uvedené problémy přesahují území jednotlivých států, a měly by být proto řešeny na úrovni 
celé atlantické oblasti.

Tato zpráva doporučuje, aby strategie pro oblast Atlantského oceánu byla vypracována 
v podobě makroregionální strategie, což umožní podpořit součinnost mezi jednotlivými 
nástroji a jednotlivými úrovněmi činnosti, které zasahují do politik územního plánování. 
Makroregionální přístup navíc umožní, aby se na stanovení cílů strategie a na jejich plnění 
podílely také místní subjekty (soukromý sektor, regionální a místní orgány veřejné správy, 
organizace občanské společnosti).

Priority strategie

Zpráva požaduje, aby se strategie soustředila na dvě tematické osy:
 územní plánování námořního a pevninského prostoru a zhodnocení vazeb mezi 

pevninou a mořem;
 podpora hospodářské struktury regionů na pobřeží Atlantského oceánu zavedením 

průmyslové politiky přizpůsobené zvláštním rysům těchto regionů.

Politika územního plánování pro oblast Atlantského oceánu

Strategie by měla podpořit udržitelné využívání oblasti Atlantského oceánu, a to 
koordinovaným řízením všech lidských činností, které mají dopad na mořské prostředí.
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Zachování ekologické rovnováhy a biologické rozmanitosti a snížení uhlíkové stopy lze 
dosáhnout pouze intenzivním působením.

Strategie se bude také muset snažit zlepšovat kapacity prevence a řešení rizik v Atlantiku, 
zejména v případě nehod, přírodních katastrof a trestné činnosti. Bude třeba optimalizovat 
koordinaci partnerů v oblasti bezpečnosti a námořního dohledu a civilní ochrany.

Kromě námořních hledisek je třeba počítat rovněž s dalšími opatřeními v oblasti územní 
soudržnosti. Strategie by tak měla přispět k otevření regionů na pobřeží Atlantského oceánu, 
vzájemnému propojení dopravních, energetických a informačních sítí, rozvoji venkovských 
a městských oblastí ve vnitrozemí i posílení vazeb mezi pevninou a mořem. Zpráva 
doporučuje rozvíjet zejména námořní dálnice a dopravní infrastruktury, které spojují regiony 
na pobřeží Atlantského oceánu s ostatními částmi Evropy.

Průmyslová politika pro oblast Atlantského oceánu

Strategie by měla podpořit konkurenceschopnost dynamických hospodářských odvětví 
v atlantických regionech. Předpokládá se, že orgány veřejné správy podpoří na různých 
stupních rozhodování investice pocházející ze soukromého sektoru, a to v oblasti výzkumu 
a rozvoje, inovací, odborné přípravy, rozvoje seskupení a investic do malého a středního 
podnikání.

Zpráva stanoví hlavní odvětví hospodářské činnosti v oblasti Atlantského oceánu, kterým by 
měla být ve strategii věnována pozornost:

 energie z obnovitelných mořských zdrojů;
 námořní doprava a přístavní služby;
 námořní průmysl, zejména lodní;
 rybolov a akvakultura;
 cestovní ruch a plavby lodí.

Provádění strategie

Strategie se bude vztahovat na všechny evropské regiony na pobřeží Atlantiku, včetně regionů 
na pobřeží Lamanšského průlivu a Irského moře, nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí 
a území. Bude se rozvíjet také v oblasti mezinárodní spolupráce. 

Strategie propojí jednotlivá dotčená partnerství, zejména členské státy, regionální a místní 
orgány veřejné správy a organizace občanské společnosti i soukromého sektoru. Strategie 
bude prováděna od roku 2014 a prostřednictvím akčního plánu bude koordinována s příštím 
víceletým finančním rámcem.

Základ akčního plánu budou tvořit strukturální fondy spolu s integrovanou námořní politikou. 
Rovněž by měla být zajištěna součinnost s dalšími evropskými politikami (v oblasti výzkumu, 
energetiky, životního prostředí, rybolovu, mezinárodní spolupráce) a s politikami členských 
států a regionálních a místních orgánů.

Strategie by se měla zaměřit na lepší využívání stávajících evropských finančních zdrojů, aniž 
by zřizovala nové rozpočtové nástroje. Cílem je zaměřit pozornost současných politik na 
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problematiku oblasti Atlantského oceánu, a to ve všech odvětvích. Zpráva proto vybízí 
k tomu, aby se v příštím programovacím období strukturálních fondů operační programy 
povinně soustředily na priority příslušných makroregionálních strategií.

Struktura akčního plánu

Akční plán strategie bude vypracován v roce 2012 v Atlantickém fóru financovaném v rámci 
přípravné akce Parlamentu. Do této činnosti se zapojí všechny zúčastněné subjekty. Vedoucí 
úloha připadne Parlamentu, který bude zastoupen zpravodajem.

Podle návrhu zpravodaje by měl mít akční plán následující strukturu:

-I- Otevření atlantických regionů
 (a) Rozvoj námořních dálnic a udržitelné námořní dopravy.
 (b) Spojení oblasti Atlantského oceánu s ostatními částmi Evropy.
 (c) Posílení vazeb mezi pevninou a mořem.

-II- Podpora konkurenceschopnosti průmyslových odvětví v oblasti Atlantského oceánu
 (a) Podpora výzkumu a rozvoje a rovněž inovací v mořské a námořní oblasti.
 (b) Podpora investic do podnikání, zejména pokud jde o malé a střední podniky.
 (c) Podpora odborné přípravy a přístupu mladých lidí k námořním povoláním.
 (d) Podpora vytváření seskupení v námořní oblasti.
 (e) Vytvoření podmínek pro udržitelné využívání přírodních zdrojů mořského 

prostředí.

-III- Ochrana životního prostředí v oblasti Atlantského oceánu
 (a) Zachování biologické rozmanitosti moří a krajiny.
 (b) Snížení uhlíkové stopy.
 (c) Zlepšení vědeckých poznatků o mořském prostředí.

-IV- Reakce na hrozby a mimořádné události
 (a) Podpora výměny informací v oblasti bezpečnosti a námořního dohledu a také 

v oblasti pozorování mořského prostředí.
 (b) Koordinace činnosti v oblasti civilní ochrany.
 (c) Společný boj proti trestné činnosti a protiprávnímu jednání.

V souvislosti s přípravou akčního plánu uvádí zpravodaj několik iniciativ, které považuje za 
zajímavé příklady osvědčených postupů, jimiž by se partneři ve svých úvahách mohli řídit:

NÁZEV OBLAST CÍL
ATCLUSTERS průmyslová 

seskupení
podpořit spolupráci mezi průmyslovými seskupeními v oblasti Atlantského 
oceánu, a umožnit tak jejich rozvoj

SEAS-ERA výzkum koordinovat jednotlivé programy mořského výzkumu v rámci evropského 
výzkumného prostoru (vypracování plánu mořského výzkumu pro oblast 
Atlantského oceánu)

KIMERAA mořské zdroje vytvářet v oblasti námořního hospodářství střediska nejvyšší kvality, a to 
propojením vědeckých poznatků s podniky působícími v oblasti mořských zdrojů

MARINE KIC mořské zdroje vytvořit platformu pro výzkum, vzdělávání a inovace, která umožní udržitelné 
využívání mořských zdrojů 
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MARMED mořské zdroje využít mořské zdroje pro aplikovaný výzkum v oblasti biomedicíny, a to ve 
spolupráci s průmyslem

AUXNAVALIA lodní průmysl zlepšit konkurenceschopnost průmyslových odvětví, která poskytují podporu 
lodnímu průmyslu, a to podporou přenosu technologií

PROPOSSE námořní doprava podpořit námořní dopravu na krátké vzdálenosti jakožto alternativu jiných 
způsobů přepravy zboží

Waterborne 
Technology 
Platform

námořní doprava povzbudit na různých úrovních trvalý dialog mezi soukromým sektorem a orgány 
veřejné správy s cílem vypracovat průmyslovou strategii pro námořní dopravu 
(v oblasti výzkumu a vývoje, odborné přípravy a dodržování předpisů v oblasti 
sociální a environmentální)

MAREN energie 
z obnovitelných 
mořských zdrojů

umožnit průmyslovým odvětvím využívat nejlepších výsledků výzkumu v oblasti 
energie z obnovitelných mořských zdrojů

ENERGYMARE energie 
z obnovitelných 
mořských zdrojů

zavést síť nadnárodní spolupráce zaměřené na podporu a rozvoj energie 
z obnovitelných mořských zdrojů, zejména testováním pokusných prototypů

ATLANTIC 
POWER

energie 
z obnovitelných 
mořských zdrojů

hledat nové mezery na trhu a definovat vzdělávací programy přizpůsobené 
potřebám odvětví energií z obnovitelných mořských zdrojů

ARCOPOLPLUS znečištění moře zlepšit námořní bezpečnost a schopnost atlantických regionů připravit se na 
znečištění pobřeží ropnými produkty a toxickými látkami a proti tomuto znečištění 
zasáhnout

ANCORIM ohrožení pobřeží zavést síť pro výměnu poznatků a osvědčených postupů zaměřených na zlepšování 
schopnosti zvládat ohrožení pobřežních oblastí (urbanizace, eroze pobřeží, 
znečištění atd.)

DURATINET dopravní 
infrastruktury

vytvořit síť excelence s cílem podporovat dlouhou životnost, bezpečnost 
a udržitelnost dopravních infrastruktur v oblasti Atlantského oceánu

BATTERIE dopravní 
infrastruktury

zlepšit účinnost multimodálních logistických řetězců, zejména účinné propojení 
intermodálních dopravních sítí

START doprava umožnit cestování hromadnou dopravou v regionech na pobřeží Atlantského 
oceánu, s důrazem na intermodální přístup a na jasnější informace poskytované na 
vstupních místech regionů (letiště, přístavy, železniční uzly) 

CFA-EFFIPLAT železniční doprava vytvořit nadnárodní síť s účastí orgánů veřejné správy a veřejných i soukromých 
subjektů působících v oblasti železniční dopravy, logistiky a přístavů, s cílem 
zlepšit železniční a intermodální dopravu v rámci atlantického koridoru pro 
přepravu zboží

MARLEANET odborná příprava 
v námořní oblasti

zavést v oblasti Atlantského oceánu sítě středisek odborné námořní přípravy

PRESPO rybolov podpořit udržitelný drobný rybolov, který přispívá k zachování zaměstnanosti 
v odvětví rybolovu a k dynamice pobřežních regionů

CLIMATLANTIC uhlíková stopa rozvíjet na místní a regionální úrovni strategie zaměřené na snížení uhlíkové stopy 
NEA2 rekreační plavba a 

vodní sporty
umožnit udržitelný a koordinovaný rozvoj odvětví rekreační plavby a vodních 
sportů v atlantických regionech (činnost, rekreační přístavy, průmysl, obchod 
a služby), a to posílením spolupráce v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti 
životního prostředí


