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NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. novembra 2011 s názvom Vypracovanie 
námornej stratégie pre oblasť Atlantického oceánu (COM(2011) 782) a následné 
oznámenie Komisie z 23. júla 2020 s názvom Nový prístup k námornej stratégii v 
oblasti Atlantického oceánu – druhý akčný plán pre Atlantický oceán 
(COM(2020) 329),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 s názvom Európska zelená 
dohoda (COM(2019) 640),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do nášho života (COM(2020) 380),

– so zreteľom na odporúčania Komisie z mája 2020 o pozitívnych interakciách medzi 
veternými parkmi na mori a rybolovom,

– so zreteľom na správu Komisie o modrom hospodárstve za rok 2020 z 11. júna 2020,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júla 2020 s názvom Vodíková stratégia pre 
klimaticky neutrálnu Európu (COM(2020)0301),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. septembra 2020 s názvom Ambicióznejšie 
klimatické ciele pre Európu na rok 2030 – Investícia do klimaticky neutrálnej 
budúcnosti v prospech našich občanov (COM(2020)0562),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. novembra 2020 o stratégii EÚ na využitie 
potenciálu obnoviteľných zdrojov energie na mori v záujme klimaticky neutrálnej 
budúcnosti  (COM(2020) 741),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, 
ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej 
environmentálnej politiky (ďalej len „rámcová smernica o morskej stratégii“)1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 
2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva2,

– so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, 

1 Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19.
2 Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.
3 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
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ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie4,

– so zreteľom na cieľ vodíkovej stratégie EÚ dosiahnuť do roku 2030 kapacitu 
elektrolýzy spojenej s obnoviteľnými zdrojmi energie na úrovni 40 GW,

– so zreteľom na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC), Kjótsky protokol k tomuto dohovoru a na Parížsku dohodu,

– so zreteľom na Dohovor OSN o biologickej diverzite (DBD),

– so zreteľom na globálnu hodnotiacu správu o biodiverzite a ekosystémových službách z 
31. mája 2019, ktorú zverejnila Medzivládna vedecko-politická platforma pre 
biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES),

– so zreteľom na osobitnú správu Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) s názvom 
Globálne otepľovanie o 1,5°C, jeho piatu hodnotiacu správu (AR5) a súhrnnú správu, 
jeho osobitnú správu o zmene klímy a pôde a na jeho osobitnú správu o oceánoch a 
kryosfére v meniacej sa klíme,s

– so zreteľom na štúdiu z novembra 2020, ktorú si vyžiadal Výbor pre rybárstvo, o 
dôsledkoch využívania veternej energie na mori a iných morských obnoviteľných 
zdrojov energie na európsky rybolov,

 – so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2018 o medzinárodnej správe oceánov: 
program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja 
do roku 20305,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy 
a životného prostredia6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore7,

– so zreteľom na svoje uznesenie o vplyve veterných elektrární na mori a ďalších 
systémov výroby energie z 

obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu (2019/2158(INI)),

1. pripomína záväzok EÚ dosiahnuť v súlade s Parížskou dohodou klimatickú neutralitu 
najneskôr do roku 2050; zdôrazňuje dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom 
a Radou o európskom právnom predpise v oblasti klímy, v ktorom sa stanovuje cieľ 
znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s rokom 1990, pričom sa má 
zároveň zabezpečiť, aby skutočné zníženie dosiahlo takmer 57 % s cieľom naplniť 
spravodlivý podiel EÚ na vykonávaní Parížskej dohody, najmä jej cieľa obmedziť 
zvýšenie globálnej teploty na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou; 

4 Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135.
5 Ú. v. EÚ C 458, 19.12.2018, s. 9.
6 Ú. v. EÚ C 232, 16.6.2021, s. 28.
7 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
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zdôrazňuje význam prechodu na čistú energiu, ktorý zníži na minimum dovoz fosílnych 
palív, vytvorí pracovné miesta, zabezpečí rozvoj komunít a zvýši životnú úroveň 
všetkých občanov EÚ, čo prispeje k obnove po pandémii COVID-19;

2. zdôrazňuje, že energia z obnoviteľných zdrojov má kľúčový význam pre 
dekarbonizáciu a že jej zavedenie sa musí zvážiť pre všetky európske morské oblasti v 
koordinácii, pričom sa musia zohľadniť všetky tri piliere udržateľnosti; berie na 
vedomie ambíciu Komisie dosiahnuť do roku 2050 kapacitu energie z obnoviteľných 
zdrojov na mori 340 GW; v tejto súvislosti poznamenáva, že v súlade s článkom 194 
ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) majú členské štáty právo rozhodnúť 
o štruktúre svojho energetického mixu;

3. pripomína, že energia z obnoviteľných zdrojov na mori má sociálny, hospodársky a 
územný vplyv na rybolov a akvakultúru, ako aj na ekosystémy a biodiverzitu, napríklad 
v dôsledku premiestnenia rybolovných oblastí, znečistenia podmorským hlukom alebo 
rizika kolízií; žiada preto, aby sa v ranom štádiu vytvorili siete, povinný dialóg a účinná 
a nepretržitá spolupráca s rybármi, výrobcami v odvetví akvakultúry a ich 
organizáciami s cieľom zabezpečiť spravodlivé a vhodné spolužitie činností so 
skutočnou účasťou, a to najmä v oblastiach pre zariadenia a sieťovú infraštruktúru a v 
bezpečnostných zónach so spätnou väzbou zo skúseností a výmenou najlepších 
postupov s cieľom zaručiť ich akceptovanie;

4. zdôrazňuje, že treba riadne posúdiť hospodársky, sociálno-ekonomický a sociálno-
kultúrny vplyv a zohľadniť miestne ekosystémy a špecifiká pred realizáciou projektu, s 
integrovaným prístupom k riadeniu na základe námorného priestorového plánovania; 
navrhuje vypracovať transparentné usmernenia k tomu, ako zmierniť potenciál 
konfliktných situácií, a to aj prostredníctvom zmierňujúcich opatrení a rôznych foriem 
kompenzácie, a vytvoriť rovnaké podmienky pre rybolov a energiu z obnoviteľných 
zdrojov na mori; víta v tejto súvislosti iniciatívu Komisie a vyzýva ju, aby uskutočnila 
ďalšiu analýzu interakcie výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na mori a 
inými námornými činnosťami;

5. zdôrazňuje, že treba predísť dlhodobým negatívnym vplyvom, ktoré spôsobujú 
zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na mori, na morské prostredie, 
ekosystémy, populácie rýb a biodiverzitu vrátane migrácie vtákov medzi krajinami, a 
teda aj na rybolov ako celok počas celého ich životného cyklu, a to od výstavby cez 
prevádzku až po vyraďovanie zariadení z prevádzky, najmä vplyvom na morské a 
vzdušné prúdy, tvorbu vĺn, prílivové amplitúdy, presun sedimentov pri dne, ako aj 
javom, ako sú infrazvukový hluk z rotujúcich lopatiek, ktorý môže odháňať ryby a 
morské cicavce, elektromagnetické polia z podmorských káblov a podmorský hluk z 
pilotážnych prác; zdôrazňuje preto význam podrobných štúdií na posúdenie takéhoto 
vplyvu existujúcich zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na mori;

6. víta záväzok Komisie v rámci stratégie uľahčiť dialóg o environmentálnej, hospodárskej 
a sociálnej udržateľnosti energie z obnoviteľných zdrojov na mori a podporovať 
„komunitný prístup“, v rámci ktorého si všetky zainteresované strany vrátane zástupcov 
priemyslu, mimovládnych organizácií, rybárov a vedcov môžu vymieňať názory a 
skúsenosti a pracovať na spoločných projektoch už v ranom štádiu;
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7. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby uľahčili fungovanie komunitných systémov výroby 
energie, ktoré pobrežným komunitám a združeniam vrátane rybárov umožňujú vyrábať 
vlastnú elektrickú energiu a investovať zisk späť do komunity;

8. upozorňuje, že drobní rybári budú obzvlášť zasiahnutí zmenami, ako je priestorové 
rozdelenie a dostupnosť komerčne lovených morských druhov, uzatvorením 
rybolovných oblastí z bezpečnostných dôvodov alebo nútenými zmenami rybolovných 
činností alebo metód, keďže nemusia byť schopní presunúť sa do vzdialenejších 
rybolovných oblastí alebo zmeniť spôsob rybolovu, najmä ak sa veterné farmy na mori 
nachádzajú v pobrežných vodách (do 12 námorných míľ od pobrežia);

9. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 191 ods. 2 ZFEÚ by sa mala uplatňovať zásada 
predbežnej opatrnosti, ak sa rozhodnutia musia prijať skôr, ako sú k dispozícii potrebné 
znalosti alebo informácie;

10. zdôrazňuje, že využívanie energie z obnoviteľných zdrojov na mori by sa malo 
uskutočňovať na základe prístupu spoločných prínosov založeného na dôkladnom 
posúdení, ktorým sa zabezpečia prínosy pre rybárov a miestne komunity; upozorňuje, že 
pri takomto prístupe má každá činnosť prínos z inej činnosti, vrátane napríklad prínosov 
pre morskú biodiverzitu a zachovanie populácií rýb v podobe útesov a rezervácií, pre 
poznatky o mori zo zberu údajov zo senzorov nainštalovaných na infraštruktúre a pre 
vytváranie miestnych pracovných miest vrátane rozvoja a modernizácie prístavov, 
najmä rybárskych prístavov, čo znamená prínos pre celé spoločenstvo, od občanov, 
rybárov a miestnych komunít až po priemyselné odvetvia a vedcov; v tejto súvislosti sa 
domnieva, že by sa mal vyzdvihovať pozitívny vplyv infraštruktúr, a zdôrazňuje, že 
prioritou musí byť dosiahnutie možností spoločného umiestnenia, ktoré je mimoriadne 
dôležité na dosiahnutie situácie prospešnej pre trvalo udržateľný rybolov, ako aj pre 
odvetvie energetiky na mori;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby neustále zlepšovali zapojenie všetkých 
zainteresovaných strán vrátane rybárov do námorného priestorového plánovania pri 
vypracúvaní, revízii a vykonávaní plánov členských štátov a aby zlepšili cezhraničnú 
spoluprácu, a to aj so Spojeným kráľovstvom; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
nájsť riešenia spoločných problémov, integrovať pripojenie do elektrizačnej sústavy a 
poučiť sa z najlepších postupov; zdôrazňuje, že riadne priestorové plánovanie má 
zásadný význam pre predchádzanie nárastu územných konfliktov v európskych vodách, 
čo vyplýva z analýzy priestorového prekrývania; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, 
aby zohľadnili potrebu zabezpečiť, aby sa zabránilo negatívnym účinkom systémov 
energie z obnoviteľných zdrojov na mori na životné prostredie a na sociálno-
ekonomickú a územnú súdržnosť, najmä v regiónoch závislých od rybolovu; preto 
podporuje ich umiestnenie mimo rybolovných oblastí;

12. vyzýva všetky členské štáty, aby pri námornom priestorovom plánovaní uplatňovali 
ekosystémový prístup, ako sa uvádza v článku 1 ods. 3 smernice 2008/56/ES a v článku 
5 ods. 1 smernice 2014/89/EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa spoločný tlak všetkých 
činností udržal na úrovniach, ktoré sú zlučiteľné s dosiahnutím dobrého 
environmentálneho stavu, a zároveň prispievali k udržateľnému využívaniu morských 
tovarov a služieb; v tejto súvislosti víta cieľ stratégie vytvoriť dlhodobý rámec, ktorý 
podporuje bezproblémovú koexistenciu zariadení na mori a iných spôsobov využívania 
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morského priestoru, prispieva k ochrane životného prostredia a umožňuje rybárskym 
komunitám prosperovať;

13. vyzýva členské štáty, aby označili osobitné historické a tradičné rybolovné oblasti 
miestnych rybárov ako oblasti, v ktorých by sa nemali budovať žiadne systémy výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov na mori;

14. zdôrazňuje, že energia z obnoviteľných zdrojov na mori by sa mohla využívať v 
chránených morských oblastiach spravovaných riadiacimi výbormi, ktoré pozostávajú z 
príslušných zainteresovaných strán vrátane hospodárskych odvetví, ako je rybárstvo, 
ako aj vedcov, mimovládnych organizácií, miestnych komunít a orgánov verejnej 
správy, a ktoré umožňujú spoluprácu a dialóg, ak dodržiavajú ciele ochrany v súlade s 
platnými právnymi predpismi a usmerneniami EÚ v oblasti ochrany prírody, s cieľom 
znížiť vplyv na rybolov;

15. pripomína, že veterná energia na mori je jednou z najmodernejších technológií, ale 
prísľubom sú aj iné technológie s menším vplyvom na rybolov a akvakultúru, ktoré sú 
už aj dostupné, hoci sa ešte nevyužívajú vo veľkom rozsahu, ako je termálna energia, 
energia z vĺn, prílivová energia, biopalivá z rias atď., a môžu byť vhodnejšie na 
niektorých územiach, kde sa vykonáva rybolov;

16. nabáda Komisiu a členské štáty, aby sa ambiciózne postavili k rozvoju plávajúcich 
veterných elektrární na mori, pre ktoré existuje potenciál rozvoja v hlbokomorských 
oblastiach, čím sa rozšíri použiteľná zóna pre rozvoj veternej energie a zároveň sa zníži 
viditeľnosť z pobrežia a vplyv počas výstavby;

17. v tejto súvislosti zdôrazňuje potenciál vodíka z obnoviteľných zdrojov v kombinácii so 
systémami energie z obnoviteľných zdrojov, ako sa uvádza v cieli vodíkovej stratégie 
EÚ dosiahnuť do roku 2030 kapacitu elektrolýzy súvisiacej s obnoviteľnými zdrojmi 
energie na úrovni 40 GW;

18. požaduje dodatočnú podporu výskumu a vývoja s cieľom urýchliť zavádzanie rôznych 
technológií energie z obnoviteľných zdrojov na mori a nabáda na ďalšie monitorovanie 
ich vplyvu na životné prostredie, vedecké analýzy a výmenu údajov, keďže sa neustále 
vyvíjajú nové politiky, poznatky a technológie;

19. zdôrazňuje, že energetický mix najvzdialenejších regiónov a ostrovov je vo veľkej 
miere závislý od dovozu fosílnych palív napriek tomu, že majú možnosti obnoviteľných 
zdrojov energie; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby pri plnení Európskej zelenej 
dohody venovali osobitnú pozornosť a vynaložili osobitné zdroje na rozvoj energie z 
obnoviteľných zdrojov na mori na týchto územiach, aby sa minimalizovala ich závislosť 
od fosílnych palív; žiada, aby sa pri príprave projektov, ktoré možno financovať, 
zohľadňovali osobitosti ostrovov;

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pobrežným komunitám, najvzdialenejším 
regiónom a ostrovom EÚ prednostne umožnili odbornú prípravu a vzdelávanie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie na mori s cieľom zabezpečiť spravodlivý prechod pre tie 
komunity a odvetvia, ktoré sú najviac postihnuté zmenou klímy;

21. zdôrazňuje, že na posúdenie vplyvu energie z obnoviteľných zdrojov na mori na iné 
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činnosti, ako je rybolov, na miestne spoločenstvá a ekosystémy, je potrebná dlhodobá a 
komplexná vízia; požaduje pre tieto projekty prístup založený na obehovom 
hospodárstve a životnom cykle; považuje za dôležité, aby sa na tento účel vykonali 
posúdenia infraštruktúry pred realizáciou projektov s cieľom podporiť ekologický 
dizajn s využitím špecifických materiálov a projektov infraštruktúry, ktoré môžu 
posilniť rozvoj miestnej biodiverzity, a aby sa vypracovali plány na obdobie po 
skončení projektu, napríklad použitie metód recyklácie alebo ponechanie infraštruktúry 
ako umelých útesov, čím sa zabezpečí zohľadnenie všetkých dlhodobých udržateľných 
vplyvov a dodržia sa zásady obehového hospodárstva;

22. vyzýva Komisiu, aby vykonala potrebné posúdenia vplyvu a priebežne informovala 
Parlament.



AD\1234408SK.docx 9/10 PE689.780v02-00

SK

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia 16.6.2021

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

23
3
2

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun 
Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Rosanna 
Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren 
Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre 
Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace 
O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie 
Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Emma Wiesner, Theodoros Zagorakis

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Manuel Bompard, Raffaele Stancanelli, Annalisa Tardino



PE689.780v02-00 10/10 AD\1234408SK.docx

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O 
STANOVISKO

23 +
PPE François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie 

Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis, Peter van Dalen

Renew Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Emma Wiesner

S&D Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

The Left Manuel Bompard, João Ferreira

Verts/ALE Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan, Caroline Roose

3 -
ECR Bert-Jan Ruissen, Raffaele Stancanelli

ID France Jamet

2 0
ID Rosanna Conte, Annalisa Tardino

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


