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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégii politiky súdržnosti EÚ pre atlantickú oblasť
(2011/2310(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Vypracovanie námornej 
stratégie pre oblasť Atlantického oceánu (COM(2011)0782 v konečnom znení),

– so zreteľom na závery Rady o stratégii Európskej únie pre atlantickú oblasť prijaté 14. 
júna 2010,

– so zreteľom na stratégiu Európskej únie pre región Baltského mora a stratégiu Európskej 
únie pre podunajskú oblasť,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o európskej stratégii pre atlantickú 
oblasť1,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k oznámeniu 
Komisie – Vypracovanie námornej stratégie pre oblasť Atlantického oceánu (ECO/306),

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov k oznámeniu Komisie – Vypracovanie 
námornej stratégie pre oblasť Atlantického oceánu (ECO/306),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre dopravu 
a cestovný ruch (A7-0000/2012),

A. keďže oblasť Atlantického oceánu sa vyznačuje niektorými črtami, ktoré vyžadujú 
politickú reakciu na úrovni Európskej únie:

– ide o dynamickú námornú oblasť,
– ide o oblasť so zraniteľným morským prostredím,
– ide o západnú vstupnú bránu do Európskej únie,
– ide o okrajovú oblasť Európskej únie;

B. keďže pre oblasť Atlantického oceánu by bola osobitne vhodná makroregionálna stratégia;

C. keďže stratégia musí byť určená všetkým európskym oblastiam Atlantického oceánu 
vrátane pobrežných oblastí Lamanšského prielivu, Írskeho mora a najvzdialenejších 
regiónov a zámorských krajín a území;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0089.
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Politika územného plánovania pre Atlantik

1. želá si, aby sa stratégia sformulovala ako politika územného plánovania námorného 
a pevninského priestoru v oblastiach Atlantického oceánu;

2. požaduje vytvorenie stálej štruktúry námorného územného plánovania na úrovni 
Atlantického oceánu s cieľom koordinovať riadenie námorných záležitostí v súlade 
s medzisektorovou a nadnárodnou politikou;

3. domnieva sa, že na zachovanie ekologickej rovnováhy a biodiverzity a na zmenšenie 
uhlíkovej stopy v Atlantickom oceáne je potrebné silné opatrenie;

4. domnieva sa, že rybné hospodárstvo musí zohrávať kľúčovú úlohu v rámci politík 
územného plánovania námorného priestoru;

5. žiada zlepšiť kapacity na prevenciu a riadenie rizík v Atlantickom oceáne v prípade nehôd 
na mori a na súši, prírodných katastrof a trestnej činnosti;

6. domnieva sa, že územný rozmer stratégie je kľúčový a musí sa zaoberať sprístupňovaním 
oblastí Atlantického oceánu, vzájomným prepojením dopravných, energetických 
a informačných sietí, rozvojom vidieckych a mestských oblastí vnútrozemia 
a posilňovaním vzťahov pevnina/more;

7. je toho názoru, že námorné diaľnice umožnia zmierniť izoláciu oblastí Atlantického 
oceánu, posilniť obchodnú výmenu, povzbudiť hospodársku činnosť prístavov, oživiť 
cestovný ruch a znížiť emisie CO2; požaduje ich podporu z Nástroja na prepojenie 
Európy;

8. považuje za nevyhnutné zlepšiť prepojenie oblastí Atlantického oceánu so zvyškom 
Európy prostredníctvom investícií do dopravných infraštruktúr v súlade s multimodálnou 
logikou;

9. zdôrazňuje hospodársku a územnú dôležitosť prístavov a je toho názoru, že železničné 
a riečne prepojenia s vnútrozemím sú základnou podmienkou ich konkurencieschopnosti;

10. ľutuje, že v návrhoch Komisie, ktoré sa týkajú základnej siete transeurópskych 
dopravných sietí, chýba atlantický koridor, a že do tejto základnej siete bolo navrhnutých 
veľmi málo atlantických prístavov;

Priemyselná politika pre Atlantik

11. želá si, aby stratégia podporovala konkurencieschopnosť dynamických hospodárskych 
odvetví v oblastiach Atlantického oceánu prostredníctvom prispôsobenej priemyselnej 
politiky; preto si myslí, že orgány verejnej správy majú podporovať investície 
súkromného sektora v oblasti výskumu a vývoja, inovácií, rozvoja klastrov a podpory 
malých a stredných podnikov;

12. domnieva sa, že stratégia musí podporovať morský a námorný výskum s cieľom zlepšiť 
vedecké poznatky o morskom prostredí, podporovať inovácie v námorných odvetviach 
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a umožniť udržateľné využívanie morských zdrojov;

13. domnieva sa, že stratégia musí obsahovať ambicióznu sociálnu oblasť na podporu 
odbornej prípravy a prístupu mladých k námorným profesiám;

14. zdôrazňuje, že obnoviteľné morské zdroje predstavujú priemyselné odvetvie budúcnosti 
umožňujúce zmierniť zmenu klímy a znížiť energetickú závislosť Európskej únie;
pripomína, že oblasť Atlantického oceánu je obzvlášť vhodná na rozvoj týchto zdrojov 
energie, a domnieva sa, že verejná podpora súkromných investícií do uvedených 
technológií je nevyhnutná;

15. poukazuje na strategický význam námornej dopravy na pobreží Atlantického oceánu;
žiada Komisiu, aby navrhla opatrenia na zjednodušenie administratívnych formalít 
v prístavoch;

16. pripomína hospodársky význam námorného priemyslu v oblastiach Atlantického oceánu, 
najmä lodiarskeho priemyslu; žiada Komisiu, aby obnovila iniciatívu LeaderSHIP 2015 
s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektora v kontexte medzinárodnej súťaže;

17. zdôrazňuje význam rybolovu a akvakultúry v oblastiach Atlantického oceánu a je 
priaznivo naklonený verejnej pomoci na obnovu a modernizáciu rybárskych plavidiel;

18. poukazuje na úlohu cestovného ruchu v oblastiach Atlantického oceánu a najmä na 
rozvojový potenciál odvetvia rekreačnej plavby;

19. zdôrazňuje bohatstvo morského dna Atlantického oceánu a domnieva sa, že stratégia musí 
uľahčiť jeho skúmanie a udržateľné využívanie;

Akčný plán na obdobie rokov 2014 – 2020

20. žiada Komisiu, aby navrhla akčný plán na realizáciu stratégie od roku 2014;

21. zdôrazňuje, že akčný plán bude využívať existujúce európske zdroje financovania, bez 
vytvárania nových rozpočtových nástrojov;

22. vyzýva na prepojenie akčného plánu s regionálnou politikou a s integrovanou námornou 
politikou Európskej únie; domnieva sa, že je potrebné uľahčiť súčinnosť s inými 
politikami Európskej únie v oblasti výskumu a inovácií, dopravy, ochrany životného 
prostredia, energetiky, rybného hospodárstva a medzinárodnej spolupráce;

23. domnieva sa, že navrhované tematické ciele na nasledujúce programové obdobie 
štrukturálnych fondov musia tvoriť hlavnú os akčného plánu, lebo smerujú investície 
finančných prostriedkov; kladie dôraz na ciele „posilnenie výskumu, technologického 
rozvoja a inovácií“, „zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov“, 
„podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo“ a „podpora udržateľnej dopravy 
a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“;

24. požaduje zavedenie záväzného vyčleňovania prostriedkov pre operačné programy 
k makroregionálnym prioritám, ktorých sa týkajú, s cieľom zaistiť čo najlepšiu 
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koordináciu cieľov a prostriedkov;

25. vyzýva vnútroštátne, regionálne a miestne orgány na zladenie ich politík s prioritami 
akčného plánu;

26. požaduje vytvorenie platformy pre riadenie akčného plánu s jednotným kontaktným 
miestom pre príjemcov a podporou koordinácie medzi rôznymi orgánmi zodpovednými za 
riadenie fondov;

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Výboru regiónov 
a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Politické súvislosti

Komisia v reakcii na politické požiadavky Rady a Parlamentu v prospech stratégie pre 
atlantickú oblasť 21. novembra 2011 uverejnila oznámenie s názvom Vypracovanie námornej 
stratégie pre oblasť Atlantického oceánu.

V rokoch 2012 a 2013 budú verejní a súkromní partneri oblasti Atlantického oceánu prizvaní 
k vypracovaniu akčného plánu s konkrétnymi opatreniami. Stratégia sa potom začne 
uplatňovať v roku 2014 a bude využívať európske, vnútroštátne a regionálne zdroje 
financovania. Cieľom tejto správy je sformulovať konkrétne návrhy na vymedzenie 
politických priorít akčného plánu.

Nevyhnutná európska politická stratégia pre Atlantický oceán

Atlantická oblasť je typická viacerými črtami:
 Je to dynamická námorná oblasť vďaka obnoviteľným zdrojom morskej energie, 

námornej doprave, námornému priemyslu, cestovnému ruchu a rybnému 
hospodárstvu.

 Je to priestor so zraniteľným morským prostredím, ktoré treba chrániť.
 Je to priestor, ktorý je západnou vstupnou bránou do Európskej únie, a preto je pre 

Európu strategický.
 Je to okrajová obla s ť  Európskej únie, čo vyvoláva otázku jej sprístupnenia 

a prepojenia so zvyškom Európy.

Tieto problémy presahujú štátne hranice a vyžadujú politické riešenia vzťahujúce sa na celú 
oblasť atlantického pobrežia.

V správe sa požaduje, aby stratégia pre atlantickú oblasť nadobudla podobu makroregionálnej 
stratégie s cieľom podporiť súčinnosť medzi rôznymi nástrojmi a rôznymi úrovňami činnosti 
zapojenými do politík územného plánovania. Makroregionálny prístup umožní prizvať 
subjekty z terénu (súkromný sektor, regionálne a miestne orgány verejnej správy, organizácie 
občianskej spoločnosti) k určovaniu a vykonávaniu cieľov stratégie.

Priority stratégie

V správe sa žiada, aby sa stratégia rozčlenila na dve témy:
 územné plánovanie námorného a pevninského priestoru a zhodnotenie rozhrania 

pevnina/more,
 podpora hospodárskej štruktúry oblastí Atlantického oceánu prostredníctvom 

priemyselnej politiky prispôsobenej ich konkrétnym požiadavkám.

Politika územného plánovania pre Atlantický oceán

Stratégia musí podporovať udržateľné využívanie Atlantického oceánu prostredníctvom 
koordinovaného riadenia všetkých ľudských činností, ktoré majú vplyv na morské prostredie.



PE486.206v01-00 8/10 PR\897957SK.doc

SK

Na zachovanie ekologickej rovnováhy a biodiverzity a na zmenšenie uhlíkovej stopy bude 
potrebné silné opatrenie.

Stratégia sa bude musieť zamerať aj na zlepšenie kapacít na prevenciu a riadenie rizík 
v Atlantickom oceáne, najmä v prípade nehôd, prírodných katastrof a trestnej činnosti. Pôjde 
o optimalizovanie koordinácie partnerov v oblasti bezpečnosti, námorného dohľadu a civilnej 
ochrany.

Tieto námorné aspekty sa budú musieť doplniť a posilniť opatreniami v oblasti územnej 
súdržnosti. Stratégia tak prispeje k sprístupneniu oblastí Atlantického oceánu, k vzájomnému 
prepojeniu dopravných, energetických a informačných sietí, k rozvoju vidieckych 
a mestských oblastí vnútrozemia a k posilňovaniu vzťahov pevnina/more. V správe sa 
odporúča najmä rozvoj námorných diaľnic a dopravných infraštruktúr spájajúcich oblasti 
Atlantického oceánu so zvyškom Európy.

Priemyselná politika pre Atlantický oceán

Stratégia bude musieť podporovať konkurencieschopnosť dynamických hospodárskych 
sektorov v oblastiach Atlantického oceánu. Orgány verejnej správy na rôznych úrovniach 
rozhodovania budú podporovať investície súkromného sektora v oblastiach výskumu/rozvoja, 
inovácií, odborného vzdelávania, rozvoja klastrov a investícií malých a stredných podnikov.

V správe sa uvádzajú hlavné odvetvia, ktoré vytvárajú hospodársku štruktúru oblasti 
Atlantického oceánu a ktoré musia byť zohľadnené v stratégii:

 energie z obnoviteľných morských zdrojov,
 námorná doprava a prístavné služby,
 odvetvia námorného priemyslu, najmä lodiarsky priemysel,
 rybolov a akvakultúra,
 cestovný ruch a rekreačná plavba.

Vykonávanie stratégie

Stratégia bude určená všetkým európskym oblastiam Atlantického oceánu vrátane pobrežných 
oblastí Lamanšského prielivu, Írskeho mora a najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín 
a území. Stratégia bude rozvíjať aj opatrenia v oblasti medzinárodnej spolupráce.

Do tejto stratégie budú zapojení rôzni dotknutí partneri, najmä členské štáty, regionálne 
a miestne verejné orgány a organizácie občianskej spoločnosti a súkromného sektora.
Stratégia sa bude vykonávať od roku 2014 a koordinovať s budúcim viacročným finančným 
rámcom v podobe akčného plánu.

Štrukturálne fondy a integrovaná námorná politika budú základom tohto akčného plánu. Mala 
by sa tiež uľahčiť súčinnosť s inými politikami Európskej únie (výskum, energetika, ochrana 
životného prostredia, rybné hospodárstvo a medzinárodná spolupráca) a s politikami 
členských štátov a regionálnych i miestnych orgánov.

Stratégia sa musí zamerať na lepšie využitie súčasných európskych zdrojov financovania, bez 
vytvárania nových rozpočtových nástrojov. Pôjde o lepšie nasmerovanie súčasných politík vo 
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všetkých sektoroch a všetkých oblastiach týkajúcich sa oblastí Atlantického oceánu. V správe 
sa požaduje, aby sa na ďalšie programové obdobie štrukturálnych fondov zaviedlo 
vyčleňovanie prostriedkov pre operačné programy k makroregionálnym prioritám, ktorých sa 
týkajú.

Štruktúra akčného plánu

Akčný plán stratégie bude vypracovaný v roku 2012 v rámci Atlantického fóra financovaného 
z prípravnej akcie Európskeho parlamentu Prizvané budú všetky dotknuté subjekty. Hlavnú 
úlohu bude mať Európsky parlament zastúpený svojim spravodajcom.

Spravodajca navrhuje, aby sa akčný plán riadil touto štruktúrou:

-I- Sprístupnenie oblastí Atlantického oceánu
 (a) Rozvoj námorných diaľnic a udržateľná námorná doprava
 (b) Spojenie atlantického priestoru so zvyškom Európy
 (c) Podpora rozhrania pevnina/more

-II- Podpora konkurencieschopnosti atlantických priemyselných odvetví
 (a) Podpora výskumu/rozvoja a morských a námorných inovácií
 (b) Podpora investícií podnikov a najmä investícií MSP
 (c) Podpora odborného vzdelávania a prístupu mladých k námorným profesiám
 (d) Podpora rozvoja námorných klastrov
 (e) Zabezpečenie udržateľného využívania prírodných zdrojov morského 

prostredia

-III- Ochrana životného prostredia oblasti Atlantického oceánu
 (a) Ochrana morskej biodiverzity a krajiny
 (b) Zmenšenie uhlíkovej stopy
 (c) Zlepšenie vedeckých poznatkov o morskom prostredí

-IV- Reakcia na hrozby a mimoriadne udalosti
 (a) Zjednodušenie výmeny informácií v oblasti bezpečnosti, námorného dohľadu 

a pozorovania morského prostredia
 (b) Koordinovanie úsilia v oblasti civilnej ochrany
 (c) Spoločný boj proti trestnej činnosti a nezákonným postupom

V kontexte tvorby akčného plánu sa spravodajca domnieva, že ďalej uvedené opatrenia sú 
zaujímavými príkladmi osvedčených postupov, ktoré stoja za pozornosť jednotlivých 
partnerov:

NÁZOV OBLASŤ CIEĽ
ATCLUSTERS priemyselné 

klastre
podpora spolupráce priemyselných klastrov v oblasti Atlantického oceánu 
s cieľom ich rozvoja

SEAS-ERA výskum koordinácia jednotlivých morských výskumných programov v rámci európskeho 
výskumného priestoru (uskutočnenie morského výskumu atlantickej morskej 
oblasti)

KIMERAA morské zdroje rozvoj centier excelentnosti v morskom hospodárstve vytváraním prepojení medzi 



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

SK

vedeckými poznatkami a podnikmi z oblasti morských zdrojov
MARINE KIC morské zdroje vytvorenie platformy pre výskum, odborné vzdelávania a inovácie na 

zabezpečenie udržateľného využívania morských zdrojov
MARMED morské zdroje zhodnocovanie morských zdrojov na biomedicínske využitia v spolupráci 

s priemyslom
AUXNAVALIA lodiarsky 

priemysel
zlepšenie konkurencieschopnosti vedľajšieho priemyslu lodiarskeho odvetvia 
prostredníctvom podpory transferu technológií

PROPOSSE námorná doprava podpora námornej dopravy na krátke vzdialenosti ako alternatívy k ostatným 
spôsobom prepravy tovaru

WATERBORNE 
TECHNOLOGY 
PLATFORM

námorná doprava riadenie stáleho dialógu medzi súkromným sektorom a orgánmi verejnej správy na 
rôznej úrovni s cieľom vymedziť priemyselnú stratégiu pre námornú dopravu 
(v oblasti výskumu/rozvoja, odborného vzdelávania, dodržiavania sociálnych 
a environmentálnych štandardov)

MAREN energie 
z obnoviteľných 
morských zdrojov

uľahčenie prístupu priemyslu k výsledkom výskumu kvality v oblasti energií 
z obnoviteľných morských zdrojov

ENERGYMARE energie 
z obnoviteľných 
morských zdrojov

vytvorenie siete medzinárodnej spolupráce na podporu a rozvoj energie 
z obnoviteľných morských zdrojov vrátane testovania experimentálnych 
prototypov

ATLANTIC 
POWER

energie 
z obnoviteľných 
morských zdrojov

identifikácia nových medzier na trhu a vymedzenie vzdelávacích programov podľa 
potrieb sektora energie z obnoviteľných morských zdrojov

ARCOPOLPLUS znečistenie morí zvýšenie námornej bezpečnosti a schopnosti oblastí Atlantického oceánu pripraviť 
sa a reagovať na znečistenie pobreží ropnými a toxickými látkami

ANCORIM pobrežné riziká vytvorenie siete pre výmenu poznatkov a osvedčených postupov pri zlepšovaní 
schopnosti riadiť pobrežné riziká (urbanizácia, pobrežná erózia, znečistenie atď.)

DURATINET dopravné 
infraštruktúry

vytvorenie siete excelentnosti na podporu dlhovekosti, bezpečnosti a udržateľnosti 
dopravných infraštruktúr v oblasti Atlantického oceánu

BATTERIE dopravné 
infraštruktúry

zvýšenie efektivity multimodálnych logistických reťazcov vrátane účinného 
prepojenia intermodálnych dopravných sietí

START doprava zjednodušenie cestovania hromadnou dopravou v oblastiach Atlantického oceánu 
prostredníctvom zlepšenia intermodality a zrozumiteľnejších informácií na 
vstupných miestach oblastí (letiská, prístavy, železničné uzly)

CFA-EFFIPLAT železničná 
doprava

vytvorenie medzinárodnej siete zloženej z orgánov verejnej správy, železničných 
a logistických operátorov a operátorov verejných a súkromných prístavov 
podieľajúcich sa na zlepšovaní železničnej a intermodálnej dopravy v nákladnom 
atlantickom koridore

MARLEANET námorné 
vzdelávanie

vytvorenie siete námorných vzdelávacích stredísk v oblasti Atlantického oceánu

PRESPO rybné 
hospodárstvo

podporovanie udržateľného drobného rybolovu, ktorý prispieva k udržaniu 
zamestnanosti v sektore rybného hospodárstva a k oživeniu pobrežných regiónov

CLIMATLANTIC uhlíková stopa vývoj stratégií na zmenšenie uhlíkovej stopy na miestnej a regionálnej úrovni
NEA2 rekreačná plavba zabezpečenie udržateľného a koordinovaného rozvoja sektora rekreačnej plavby 

v oblastiach Atlantického oceánu (aktivity, prístavy pre rekreačné plavidlá, 
priemysel a služby) posilnením spolupráce v hospodárskej, environmentálnej a 
sociálnej oblasti


