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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o novom prístupe k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu
(2020/2276(INI))

Európsky parlament,

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Nový prístup k námornej stratégii v 
oblasti Atlantického oceánu – druhý akčný plán pre Atlantický oceán 
(COM(2020)0329),

– so zreteľom na dohodu prijatú 12. decembra 2015 na 21. konferencii zmluvných strán 
Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP21) v Paríži 
(Parížska dohoda)1,

– so zreteľom na prvý akčný plán námornej stratégie v oblasti Atlantického oceánu2 a na 
jeho hodnotenie v polovici obdobia3,

– so zreteľom na stratégie Európskej únie pre región Baltického mora4, podunajskú 
oblasť5, alpský región6 a región Jadranského a Iónskeho mora7 a na jeho uznesenia o 
týchto stratégiách8,

– so zreteľom na Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín (CITES)9, 

– so zreteľom na smernicu o vtáctve10 a smernicu o biotopoch11,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. 
decembra 2013 , ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom 
fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a 
rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/200612,

1 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4 – 18.
2 COM(2013)0279 final
3 SWD(2018)0049
4 COM(2009)0248
5 COM(2010)0715
6 COM(2015)0366
7 COM(2014)0357
8 Prijaté texty, P7_TA(2011)0065, P8_TA(2016)0336, P8_TA(2015)0383
9 Ú. v. EÚ L 189, 17.7.2015, s. 1 – 1.
10 Smernica 2009/147/ES z 30. novembra 2009
11 Smernica 92/43/EHS z 21. mája 1992
12 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.
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– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové 
pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú 
bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (COM(2018)0375),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. 
decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná 
spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja13,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných 
ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) 
podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných 
nástrojov (COM(2018)0374),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. 
decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 
1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 
639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES14,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom 
námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 508/2014 (COM(2018)0390),

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 19. marca 2021 k oznámeniu Komisie s 
názvom Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu – druhý akčný 
plán pre Atlantický oceán,

– so zreteľom na závery Rady z 5. júna 2019 o vykonávaní makroregionálnych stratégií 
EÚ,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o európskej stratégii pre atlantickú 
oblasť15,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2012 o stratégii politiky súdržnosti EÚ 
pre atlantickú oblasť16,

– so zreteľom na správu Komisie o riadení makroregionálnych stratégií 
(COM(2014)0284),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. januára 2011 o prínose regionálnej politiky k 
udržateľnému rastu v rámci stratégie Európa 2020 (COM(2011)0017),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 
2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných 

13 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259.
14 Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22 – 61.
15 Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 95.
16 Ú. v. EÚ C 353 E, 3.12.2013, s. 122.
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a súkromných projektov na životné prostredie17,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o 
posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie18,

– so zreteľom na štúdiu generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky (tematická sekcia 
B: štrukturálne politiky a politiky súdržnosti) z januára 2015 s názvom Nová úloha 
makroregiónov v Európskej územnej spolupráci,

– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre rybárstvo,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0000/2021),

A. keďže oblasť Atlantického oceánu mimoriadne zasiahli sociálno-ekonomické dôsledky 
pandémie COVID-19, ako aj dôsledky brexitu; 

B. keďže pobrežný a námorný cestovný ruch mimoriadne zasiahla sociálno-ekonomická 
kríza spôsobená pandémiou COVID-19; 

C. keďže klimatická kríza má vážne dôsledky pre všetky pobrežné oblasti a ostrovy 
nachádzajúce sa v Atlantickom oceáne, ktorých suchozemské aj morské prostredie 
naďalej zostáva krehké a jedinečné;

D. keďže európsky atlantický priestor sa rozprestiera až k pobrežiu Afriky, pričom zahŕňa 
Madeiru, Azory a Kanárske ostrovy, a k druhej strane Atlantického oceánu s 
Holandskými Antilami, Francúzskymi Antilami, Guyanou a Ostrovmi Saint Pierre a 
Miquelon a keďže stratégia pre oblasť Atlantiku by mala zahŕňať všetky tieto regióny a 
mala by sa tiež rozšíriť na štáty a regióny krajín mimo EÚ;

E. keďže stratégia pre oblasť Atlantiku by sa mala rozšíriť aj na hmotné a nehmotné 
obchodné toky so Severnou a Južnou Amerikou, pričom by mala vychádzať zo 
spolupráce s európskymi regiónmi Atlantiku vrátane najvzdialenejších regiónov a 
zámorských krajín a území a opierať sa o ňu;

F. keďže stratégia pre oblasť Atlantiku by tiež mohla byť súčasťou medzinárodnej a 
obchodnej politiky EÚ; 

G. keďže nová stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 má veľký význam, keďže 
modré hospodárstvo zohráva ústrednú úlohu pri prechode na čistú energiu a keďže 
oceány zohrávajú úlohu pri adaptácii na zmenu klímy;

H. keďže cieľom stratégie „z farmy na stôl“ je zaviesť spravodlivý a zdravý potravinový 
systém šetrný k životnému prostrediu; 

17 Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, s. 1.
18 Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30.
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I. keďže prístavy a doprava zohrávajú zásadnú úlohu pri udržateľnom rozvoji a prechode 
na bezuhlíkové hospodárstvo;

J. keďže druhý revidovaný akčný plán pre Atlantický oceán musí uvoľniť potenciál, ktorý 
ponúka modré hospodárstvo v oblasti Atlantického oceánu, pričom by mal zároveň 
zachovávať morské ekosystémy a prispievať k adaptácii na zmenu klímy a 
zmierňovaniu jej účinkov;

Zhodnotenie stratégie pre oblasť Atlantiku od roku 2013

1. víta obdivuhodnú prácu všetkých miestnych, regionálnych, vnútroštátnych a európskych 
aktérov, a najmä prácu skupiny pre stratégiu pre oblasť Atlantiku;

2. podporuje úsilie o rozvoj medzinárodného rozmeru stratégie pre oblasť Atlantiku, 
najmä vzhľadom na úspech Galwayského a Belémskeho vyhlásenia;

3. konštatuje však slabé výsledky predchádzajúceho akčného plánu a vyjadruje 
poľutovanie nad absenciou rozpočtových prostriedkov a zložitosťou riadenia v rámci 
predchádzajúcej stratégie;

4. zdôrazňuje, že 1 200 nových námorných projektov, ktoré, ako zdôraznila Európska 
komisia, predstavujú približne 6 miliárd EUR, priamo nesúvisí so stratégiou pre oblasť 
Atlantiku, a domnieva sa, že regióny boli do riadenia stratégie zapojené len vo veľmi 
malej miere; 

5. zdôrazňuje však, že boli zavedené zaujímavé iniciatívy zamerané na identifikáciu 
projektov súvisiacich s modrým hospodárstvom, ako sú IÚI Azul Španielska a 
Portugalska alebo bretónsky projekt „Tag Mer“;

Nový druhý akčný plán

6. víta jeho revíziu a pokrok z hľadiska riadenia;

7. víta lepšie zapojenie regiónov Atlantického oceánu do riadenia stratégie pre oblasť 
Atlantiku, možnosť národných delegácií pozvať svoje regióny, aby sa zúčastňovali na 
zasadnutiach výborov, a zapojenie Konferencie okrajových prímorských regiónov 
(CRPM) vo funkcii poradcu; 

8. nabáda na zapojenie všetkých dotknutých regiónov do národných delegácií a na 
rozšírenie stratégie na štáty, ktoré nie sú členmi EÚ;

9. víta väčšiu selektívnosť pri stanovovaní priorít v rámci novej stratégie a vyzýva na 
prijatie konkrétnych opatrení; 

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rozpočte Únie sa na akčný plán pre Atlantický 
oceán nevyčlenili žiadne finančné prostriedky;

11. zdôrazňuje, že je dôležité zvyšovať synergie s cieľom podporiť udržateľné, odolné a 
konkurencieschopné modré hospodárstvo v tomto regióne; 
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12. žiada zlepšenie kapacít v oblasti prevencie a riadenia rizík v prípadoch nehôd na mori a 
na pevnine a prírodných katastrof, zavedenie spoločného mechanizmu na prevenciu 
ropných škvŕn a boj proti nim, ako aj vymedzenie rozsiahlych chránených morských 
oblastí, a pripomína význam ochrany všetkých morských druhov; 

13. zdôrazňuje, že je dôležité prelomiť izoláciu regiónov Atlantického oceánu, a vyzdvihuje 
význam prepojenia dopravných, energetických a informačných sietí, ako aj rozvoja 
vidieckych a mestských oblastí;

14. zdôrazňuje význam rybárstva a pripomína, že nadmerný rybolov je z dlhodobého 
hľadiska škodlivý; 

15. trvá na tom, že je potrebné rozvíjať udržateľný a kvalitný cestovný ruch; 

Želané zlepšenia

16. očakáva, že v rámci stratégie sa podporí rozvoj odvetví modrého hospodárstva a ich 
plánovanie v oblasti Atlantického oceánu a že environmentálny a klimatický rozmer 
bude pritom ústredným prvkom, pričom sa bude prispievať k cieľom dekarbonizácie 
Únie a presadzovať používanie energie z obnoviteľných zdrojov na mori;

17. nabáda k vypracovaniu priemyselnej stratégie so silným námorným prvkom pre 
Atlantický oceán a očakáva, že touto stratégiou sa upevní rozvoj hlavných 
priemyselných odvetví;

18. vyzýva na presadzovanie inovácií v námorných odvetviach v Atlantickom oceáne v 
prístavoch a na všetkých pobrežiach, ako aj v morských oblastiach;

19. víta iniciatívy zamerané na urýchlenie adaptácie na zmenu klímy, a najmä Atlantickú 
alianciu pre zručnosti;

20. žiada, aby sa v rámci stratégie rozhodne kládol dôraz na zamestnanosť; požaduje 
ambiciózny sociálny prvok s cieľom podporiť tvorbu pracovných miest a najmä 
odbornú prípravu mladých ľudí a ich prístup k námorným povolaniam;

21. žiada, aby prepojenosť Atlantického oceánu zahŕňala aj prepojenie prístavov a rozvoj 
vnútrozemí;

22. presadzuje odstránenie úzkych miest v železničnej doprave, plánovanie multimodálneho 
prechodu na udržateľné druhy dopravy, podporu rozvoja atlantickej železnice, podporu 
prepojení medzi železnicami a prístavmi a prepojenie hlavných koridorov TEN-T a 
ďalších trás Atlantického oblúka;

23. vyzýva členské štáty, aby posilnili svoje zapojenie a vykonávali spoločné strategické 
projekty; 

24. pokiaľ ide o štruktúru riadenia, pripomína úspešný model stratégie pre alpský región;

25. navrhuje výročné stretnutia na vysokej úrovni;

26. odporúča, aby sa v rámci mechanizmu pomoci preskúmala spolupráca s programom 
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ESPON;

27. podporuje výskum dna oceánov a žiada rozsiahly spoločný projekt čistenia Atlantického 
oceánu a jeho morského dna;

28. domnieva sa, že environmentálne MVO by sa mali podporovať a zapájať; 

29. žiada zhodnotenie činností motorových lodí a zníženie znečistenia, ktoré spôsobujú;

30. žiada viac konkrétnych výziev na predkladanie projektov v rámci stratégie pre oblasť 
Atlantiku;

31. odporúča, aby členovia stratégie pre oblasť Atlantiku a členovia monitorovacieho 
výboru programu Interreg pre oblasť Atlantického oceánu stanovili spoločné ciele a 
podmienky prijímania rozhodnutí;

Smerom k atlantickému makroregiónu

32. podporuje postupnú premenu stratégie pre oblasť Atlantiku na stratégiu pre atlantický 
makroregión a vytvorenie atlantického makroregiónu s cieľom zlepšiť koordináciu 
riešení výziev na mori a na pevnine a zároveň zabezpečiť viacúrovňové riadenie a 
zefektívniť rôzne zdroje financovania;

33. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Stratégia pre oblasť Atlantiku nastolila ambicióznejšiu, otvorenejšiu a účinnejšiu spoluprácu v 
oblasti Atlantického oceánu a zároveň identifikovala výzvy a príležitosti pre tento región. 
Spravodajca víta prvú stratégiu pre oblasť Atlantiku a prácu, ktorú vykonali všetci 
inštitucionálni aj neinštitucionálni aktéri na rôznych úrovniach. 

Spravodajca však konštatuje slabé výsledky predchádzajúceho akčného plánu a vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že sa nakoniec podporilo len málo projektov. Nepochybne išlo o 
dôležitý prvý krok, ktorý však skoro odhalil potrebu zlepšiť štruktúru budúceho akčného 
plánu, posilniť jeho riadenie a lepšie zapojiť regióny. 

V rámci nového akčného plánu sa však dosiahol značný pokrok. Regióny Atlantického 
oceánu sú lepšie zapojené do riadenia, mechanizmus pomoci sa posilnil a selektívnosť, pokiaľ 
ide o priority, je väčšia. Slabým miestom je aj tentokrát absencia finančných prostriedkov 
vyčlenených na vykonávanie stratégie pre oblasť Atlantiku. 

Výzvy, ktorým čelí oblasť Atlantického oceánu, sú dnes ešte väčšie. Je naliehavo potrebné 
riešiť sociálno-ekonomickú krízu, ktorú ešte zhoršila súčasná pandémia a brexit, práve tak, 
ako je potrebné čeliť hrozbám z hľadiska ekosystémov, presadzovať klimatickú neutralitu a 
reagovať na nové núdzové situácie v okrajových regiónoch. 

Spravodajca vo svojej iniciatívnej správe podporuje postupnú premenu stratégie pre oblasť 
Atlantiku na stratégiu pre atlantický makroregión s cieľom zlepšiť koordináciu riešení výziev 
na mori a na pevnine, posilniť politickú váhu stratégie a zároveň zabezpečiť viacúrovňové 
riadenie a zefektívniť rôzne zdroje financovania. 


