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NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 

a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

– so zreteľom na článok 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

 so zreteľom na spoločné oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Medzinárodná správa 

oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov – JOIN(2016)0049, 

 so zreteľom na integrovanú námornú politiku Európskej únie z roku 2007 

(COM(2007)0575) a jej správu o pokroku z roku 2012 (COM(2012)0491), 

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 z 30. 

novembra 2011, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej 

námornej politiky1, 

 so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Rozvoj medzinárodného rozmeru 

integrovanej námornej politiky Európskej únie (COM(2009)0536), 

 so zreteľom na svoje uznesenie z 21. októbra 2010 o integrovanej námornej politike – 

hodnotenie dosiahnutého pokroku a nové výzvy2, 

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1625 zo 14. 

septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa zriaďuje 

Európska námorná bezpečnostná agentúra3, 

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

ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie4, 

 so zreteľom na smernicu 2012/33/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách, a na prebiehajúce 

posúdenie vplyvu týkajúce sa rozšírenia oblastí kontroly emisií síry v európskych vodách, 

 so zreteľom na smernicu 2000/59/ES o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad 

a zvyšky nákladu, 

 so zreteľom na Parížsku dohodu z roku 2015 Rámcového dohovoru Organizácie 

Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), ktorá nadobudla platnosť 4. novembra 

2016, a jej plánované vnútroštátne stanovené príspevky (INDC) zamerané na znižovanie 

emisií skleníkových plynov, 

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. februára 2014 s názvom Európska stratégia 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 321, 5.12.2011, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 70.  
3 Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 77. 
4 Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135. 
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posilnenia rastu a zamestnanosti v odvetvi pobrežného a námorného cestovného ruchu 

(COM(2014)0086), 

 so zreteľom na svoje uznesenie z 29. októbra 2015 o nových výzvach a stratégiách na 

podporu cestovného ruchu v Európe1, 

 so zreteľom na svoje uznesenie z 2. júla 2013 o modrom raste: zlepšovanie udržateľného 

rastu v odvetviach morskej a námornej dopravy a cestovného ruchu EÚ2, 

 so zreteľom na bezpečnostnú stratégiu Európskej únie prijatú Európskou radou 24. júna 

2014, 

 so zreteľom na závery Rady o prioritách politiky EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 

2020: konkurencieschopnosť, dekarbonizácia a digitalizácia na zabezpečenie globálnej 

prepojenosti, efektívneho vnútorného trhu a námorného sektora svetovej úrovne 

(9976/17), 

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. decembra 2015 s názvom Kruh sa uzatvára – 

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (COM(2015)0614), 

 so zreteľom na svoju rokovaciu pozíciu pre balík predpisov o odpade, ktorý bol prijatý 14. 

marca 2017, 

 so zreteľom na návrh zaviesť určené oblasti kontroly emisií dusíka, ktorý krajiny v oblasti 

Baltského mora a Severného mora predložili Medzinárodnej námornej organizácii (IMO), 

 so zreteľom na konferenciu OSN o oceánoch, ktorá sa konala od 5. do 9. júna 2017 v New 

Yorku, 

 so zreteľom na výzvu Organizácie Spojených národov z 5. júna 2017 o oceánoch, 

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k spoločnému 

oznámeniu Európskemu parlamentu a Rade s názvom Medzinárodná správa oceánov: 

program pre budúcnosť našich oceánov, 

1. víta spoločné oznámenie s názvom Medzinárodná správa oceánov: program pre 

budúcnosť našich oceánov, ako aj opatrenia, ktoré sú v ňom uvedené; opätovne 

potvrdzuje význam medzinárodnej správy oceánov a jej ekonomických, 

environmentálnych a sociálnych prvkov, ktorá by sa mala zakladať na medzisektorovom 

prístupe so zameraním na integrovanú námornú politiku a prierezové politiky, ktoré 

zahŕňa, najmä modrý rast a súčasné a vznikajúce najlepšie dostupné poznatky a vedecké 

údaje o mori, námorné priestorové plánovanie, integrovaný námorný dohľad a stratégie o 

morskej oblasti; zdôrazňuje potrebu politickej súdržnosti a lepšej spolupráce a koordinácie 

medzi všetkými príslušnými zúčastnenými stranami, ako sú vlády, regionálne a 

medzinárodné organizácie a inštitúcie, zástupcovia vedeckej komunity, súkromný sektor a 

občianska spoločnosť; 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2015)0391. 
2 Ú. v. EÚ C 75, 26.2.2016, s. 24. 
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2. v plnej miere podporuje akčný plán Komisie stanovený v roku 2016 v spoločnom 

oznámení o medzinárodnej správe oceánov; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby 

Komisia a členské štáty na tieto opatrenia urýchlene reagovali a pretavili záväzok EÚ voči 

trvalo udržateľnému rozvoju oceánov do konkrétnych politík na úrovni EÚ a na 

medzinárodnej úrovni; 

3. pripomína silný námorný rozmer cieľov trvalo udržateľného rozvoja, okrem iného najmä 

cieľ 14: zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje; 

4. zdôrazňuje, že zlepšenie transparentnosti, verejnej prístupnosti informácií, zapojenia 

zainteresovaných strán a legitímnosti organizácií OSN vrátane verejnej zodpovednosti 

zástupcov krajiny v medzinárodných orgánoch, akými sú napríklad Medzinárodná 

námorná organizácia (IMO) a Medzinárodný orgán pre morské dno (ISA), je z hľadiska 

riešenia existujúcich nedostatkov rámca správy prioritou; 

5. okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o medzinárodné právne predpisy o znečisťovaní 

ovzdušia, členské štáty nemajú podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o 

morskom práve (UNCLOS) povolenie vstúpiť na palubu a vykonať inšpekciu lodí na 

šírom mori alebo v priebehu pokojne prebiehajúcej plavby, a to aj v prípade spoľahlivých 

dôkazov o porušení predpisov; vyzýva preto členské štáty OSN, aby zdokonalili právny 

rámec dohovoru UNCLOS s cieľom riešiť existujúce medzery v správe a vytvoriť 

spoľahlivé mechanizmy na presadzovanie medzinárodného environmentálneho práva; 

6. zdôrazňuje význam najvzdialenejších regiónov v námornom kontexte, najmä vzhľadom na 

ich umiestnenie v Atlantickom a Indickom oceáne, a to že predstavujú laboratórium na 

štúdium účinkov zmeny klímy na biodiverzitu a morské ekosystémy a na boj proti a 

ponúkajú veľký potenciál pre rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov a modrej 

biotechnológie; zdôrazňuje potrebu vytvoriť inovatívne programy a zabezpečiť primerané 

finančné prostriedky na zriadenie centier výskumu a rozvoja v najvzdialenejších 

regiónoch; s týmto zámerom žiada vytvorenie námorného zoskupenia v najvzdialenejších 

regiónoch; 

7. víta pokrok dosiahnutý na úrovni členských štátov, pokiaľ ide o ustanovenie námorného 

priestorového plánovania (NPP); pripomína, že je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie o 

zabezpečenie dôsledného vykonávania smernice 2014/89/EÚ, aby sa tak stanovil príklad 

pre zavedenie námorného priestorového plánovania na celosvetovej úrovni; vyzýva preto 

členské štáty, aby najneskôr do 31. marca 2021 vypracovali svoje námorné priestorové 

plány; zdôrazňuje medzinárodný a nadnárodný rozmer a vyzýva Komisiu, aby začala s 

prípravou návrhov medzinárodných usmernení, pričom vezme do úvahy synergiu a 

vzájomné pôsobenie medzi pevninou a morom, ako aj pridružené postupy, ako je 

integrovaný manažment pobrežnej zóny, a aby viedla medzinárodné fórum pre NPP, do 

ktorého sa zapoja príslušné zainteresované strany a tretie krajiny, aby podporovala 

globálne a najlepšie postupy s cieľom posilniť medzinárodnú spoluprácu a zdokonaliť 

riadenie, ochranu a využívanie oceánov, zvyšovať transparentnosť a zlepšiť vzdelávanie a 

odbornú prípravu; 

8. zdôrazňuje význam stratégie námornej bezpečnosti Európskej únie a vyzýva Komisiu, aby 

námornú bezpečnosť zahrnula do vonkajšej politiky, pričom vezme do úvahy, že veľký 

podiel obchodu sa prepravuje po mori, viac ako 70 % vonkajších hraníc sú morskými 

hranicami a že je nutné zaručiť bezpečnosť cestujúcich, ktorí prestupujú v prístavoch v 
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Únii; 

9. zdôrazňuje, že je dôležité naďalej rozširovať spoluprácu medzi Európskou námornou 

bezpečnostnou agentúrou, Frontexom a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva, 

každej v rámci svojho mandátu, podporovať vnútroštátne orgány členských štátov 

poverené funkcie pobrežnej stráže a presadzovať námornú bezpečnosť a ochranu 

námornej dopravy a boj proti cezhraničnej trestnej činnosti a chrániť životné prostredie 

prostredníctvom prevencie a znižovania znečistenia z plynových a ropných zariadení na 

mori; zastáva názor, že tieto orgány by mali v náležitých prípadoch dostať od EÚ väčší 

objem finančných prostriedkov, aby sa mohli zhostiť týchto nových úloh; zdôrazňuje, že 

je dôležité ďalej rozvíjať digitálne riešenia, ako je zjednodušenie formalít spojených s 

ohlasovacou povinnosťou v námornom odvetví na základe racionalizovaných postupov a 

vyšších objemov investícií do spoločnej infraštruktúry celoeurópskej výmeny údajov v 

prospech všetkých orgánov členských štátov, ktoré vykonávajú funkcie pobrežnej stráže, a 

ako sú pokročilé námorné technológiie, napríklad integrované námorné služby Európskej 

námornej bezpečnostnej agentúry, s cieľom zlepšiť systémy dohľadu a monitorovania 

námorných činností a iné programy, ako je spoločné prostredie na výmenu informácií pre 

námorný dozor; 

10. vyzýva členské štáty, regionálne a miestne orgány a súkromné subjekty, aby sa v prvom 

rade zameriavali na inovačné projekty, modré biotechnológie a využívanie čistej energie, s 

cieľom podporovať a prispôsobiť ekologickejšie infraštruktúry a námornú dopravu a 

chrániť ekosystém a biologickú diverzitu oceánov, a to prostredníctvom Európskeho 

fondu pre strategické investície (EFSI), programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie 

Európy (NPE); okrem toho vyzýva členské štáty, aby sa zamerali na alternatívne a 

nekonvenčné lodné palivá, ako je skvapalnený zemný plyn, a na projekt modrých 

koridorov skvapalneného zemného plynu prepájajúcich ostrovy s cieľom podporiť a 

prispôsobiť infraštruktúry, ako sú terminály skvapalneného zemného plynu, ako 

preklenovacie technológie, a využívali pritom vyššie uvedené existujúce finančné 

nástroje; vyzýva Komisiu, aby vytvorila oceánske partnerstvá s kľúčovými 

zainteresovanými stranami v otázke oceánov ako prostriedok na posilnenie spolupráce, 

súdržnosti politík a koordinácie v otázkach spoločného záujmu v oblastiach, ktoré majú 

zásadný význam v rámci správy oceánov, ako je modrý rast a výmenu najlepších 

postupov; 

11. zdôrazňuje význam revízie smernice o prístavných zberných zariadeniach a vyzýva 

členské štáty a Komisiu, aby prijali stratégiu v spolupráci s Medzinárodnou námornou 

organizáciou (IMO), tretími krajinami a odvetvím na zníženie emisií uhlíka v námornom 

sektore, ktorá bude zameraná na dosiahnutie cieľov Parížskej dohody a potrebu zaviesť 

medzinárodný systém monitorovania, nahlasovania a overovania emisií skleníkových 

plynov; 

12. keďže námorná doprava má dosah na svetovú klímu a kvalitu ovzdušia v dôsledku emisií 

CO2 a iných emisií, ako sú emisie síry – na ktoré sa vzťahuje smernica (EÚ) 2016/802 – a 

emisie oxidu dusíka, ktoré majú osobitný vplyv na prístavné mestá a pobrežné oblasti; 

poznamenáva, že sa do roku 2050 predpokladá zvýšenie emisií CO2 z námornej dopravy o 

50 – 250 % a že ich podiel na svetovom objeme emisií skleníkových plynov by mohol 

vzrásť na 17 %, čo predstavuje podstatný nárast; pripomína, že v súlade s Parížskou 

dohodou musí k zníženiu emisií CO2 svojou časťou prispieť hospodárstvo ako celok; 
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13. žiada vytvorenie celosvetového trhového mechanizmu, napr. mechanizmu na spoplatnenie 

emisií v rámci Medzinárodnej námornej organizácie, ktorý bude riešiť medzinárodný 

problém emisií z námornej dopravy, s osobitným zreteľom na regióny, ktoré sú v plnej 

miere závislé od námornej dopravy, najmä najvzdialenejšie a ostrovné regióny a štáty; 

14. naliehavo žiada Komisiu, aby posilnila námornú spoluprácu a budovanie kapacít v rámci 

medzinárodnej spolupráce a rozvoja, aby riešila vplyvy všetkých druhov morského 

odpadu a znečistenia, ako sú zhluky plastov a mikroplastov v oceánskych špirálach a 

vypúšťanie odpadu a odpadových vôd z lodí mimo teritoriálnych vôd, na ochranu, 

zachovanie a udržateľné využívanie morských zdrojov; žiada Komisiu, aby zintenzívnila 

svoje úsilie v boji proti globálnemu morskému odpadu, pričom sa bude zaoberať  otázkou 

zdrojov na pevnine s cieľom drasticky znížiť množstvo produkovaného odpadu a zvýšiť 

úrovne recyklovateľnosti a bude venovať pozornosť otázke morských zdrojov, a súčasne 

vyzýva členské štáty, aby náležite uplatňovali existujúce nariadenia EÚ o preprave 

odpadu, ako je smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí; 

15. vyzýva členské štáty, miestne a regionálne orgány, aby podporovali inovačné 

technologické, ale aj finančné iniciatívy zamerané na riešenie znečistenia morí a oceánov 

tak, aby sa podporovalo efektívne zhodnocovanie odpadu z lodnej dopravy – najmä 

plastového odpadu – v prístavoch, aby sa zvýšila informovanosť v rámci sektora námornej 

dopravy o dôsledkoch odvozu plastového odpadu na more, a aby odstránili hlavné 

prekážky brániace vykonávania Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovaniu z 

lodí (MARPOL), 

16. konštatuje, že výmena balastovej vody je možnou metódou, ktorou možno zabrániť 

introdukcii inváznych nepôvodných druhov; zdôrazňuje, že dohovor Medzinárodnej 

námornej organizácie (IMO) o balastovej vode, ktorého cieľom je kontrolovať a riadiť 

tento problém, síce čoskoro nadobudne účinnosť, no jeho úspešné vykonávanie bude 

závisieť od rozsiahlejšej ratifikácie; 

17. vyzýva Komisiu, aby najneskôr do roku 2020 vypracovala návrh, ktorý by sa zaoberal 

používaním a inštaláciou zariadení na výrobu elektrickej energie na pobreží, na ktoré by 

sa napájali lode v kotviskách prístavov EÚ, s cieľom znížiť emisie v prístavných 

oblastiach, pričom sa zohľadnia znečisťujúce látky – ako oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka 

(NOx), sadze a tuhé častice – vypúšťané loďami v dôsledku používania pomocných 

motorov na výrobu elektrickej energie potrebnej na komunikačné systémy, osvetlenie, 

ventiláciu a iné vybavenie na palube počas kotvenia v prístave;  

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posudzovali a presadzovali uplatňovanie obmedzenia 

rýchlosti na lode na úrovni Medzinárodnej námornej organizácie s cieľom znižovať 

emisie, pričom sa zohľadní index energetickej efektívnosti konštrukčného riešenia a plán 

riadenia energetickej efektívnosti v oblasti námornej dopravy, ako aj skutočnosť, že v 

cestnej a železničnej dopravy sú obmedzenia rýchlosti úplne bežné; zdôrazňuje, že 

vnútorné a vonkajšie hospodárske výhody prevyšujú náklady na zníženie rýchlosti lode; 

konštatuje, že zníženie rýchlosti je relatívne ľahké monitorovať a presadzovať, z čoho 

plynie nízka administratívna záťaž na zúčastnené strany; 

19. pripomína svoje uznesenie z 16. marca 2017 o integrovanej politike Európskej únie pre 
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Arktídu1, v ktorej vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia na 

aktívne urýchlenie zákazu na základe Medzinárodného dohovoru o zabránení 

znečisťovania z lodí (MARPOL) týkajúceho sa používania ťažkého vykurovacieho oleja 

(TVO) ako paliva v plavidlách, ktoré sa plavia v arktických moriach, podobným 

spôsobom, ako to už platí vo vodách v okolí Antarktídy; vyzýva Komisiu, aby začlenila 

environmentálne, zdravotné a klimatické riziká vyplývajúce z používania TVO do svojho 

stanoviska o medzinárodnej správe oceánov; keďže neexistujú primerané medzinárodné 

opatrenia, vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy pravidiel pre plavidlá kotviace 

v prístavoch EÚ pred cestou cez arktické vody, a to s cieľom zakázať používanie 

a prepravu TVO ako paliva v palivových nádržiach; 

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa aktívne usilovali o rýchle dokončenie zdĺhavých 

príprav pracovného plánu Medzinárodnej námornej organizácie na zníženie emisií sadzí 

z lodí plaviacich sa v Arktíde s cieľom spomaliť rýchle zvyšovanie teploty a zrýchlené 

topenie polárneho ľadovca v tomto regióne; 

21. konštatuje, že automatizácia a digitalizácia námorného sektora znamená zlepšenie 

digitálnych zručností a kvalifikácií, a zdôrazňuje, že to predstavuje príležitosť na 

prilákanie mladých ľudí; vyzýva Komisiu, aby predložila iniciatívy v tejto oblasti, pričom 

pripraví spoločné iniciatívy na uznávanie kvalifikácií a podporí rôzne morské a námorné 

činnosti; 

22. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v spoločnom oznámení o medzinárodnej správe 

oceánov chýba akákoľvek zmienka o pobrežnom a námornom cestovnom ruchu, majúc na 

zreteli jeho vplyv na pobrežné, ostrovné a najvzdialenejšie regióny a na miestne odvetvia 

cestovného ruchu, najmä MSP; vyzýva na zavedenie európskej stratégie cestovného ruchu 

v rámci Medzinárodného fóra oceánov a zapojenie regiónov a miestnych pobrežných 

orgánov do paneurópskeho dialógu na výmenu osvedčených postupov, pokiaľ ide o 

inteligentné riadenie pobrežného a námorného cestovného ruchu; trvá na tom, že stratégia 

Komisie na riešenie problematiky plastového a iného odpadu v mori by nemala zabúdať 

na pobrežné oblasti vzhľadom na to, že narušenie morského prostredia má mimoriadne 

negatívny vplyv na príťažlivosť z hľadiska cestovného ruchu, ako aj nevyhnutný 

hospodársky a klimatický vplyv na všetky činnosti v najvzdialenejších regiónoch; 

23. žiada, aby sa vyvíjalo väčšie úsilie o posilnenie výskumu a inovácií, čo umožní lepšiu 

správu oceánov spôsobom, ktorým sa zabezpečí ochrana a obnova morských 

ekosystémov, ako aj udržateľnosť týchto zdrojov, ale tiež gramotnosť v oblasti oceánov v 

Európe a na celom svete prostredníctvom užšej spolupráce a výmeny medzi výskumnými 

pracovníkmi, záujmovými skupinami, politikmi a verejnosťou, a tým sa zlepší 

vzdelávanie týkajúce sa oceánov a kariérne vyhliadky v modrej ekonomike; žiada 

dôkladné posúdenie stavu oceánov, ktoré bude založené na vede a tradičných znalostných 

systémoch, v súlade s dokumentom OSN „Náš oceán, naša budúcnosť: výzva na prijatie 

opatrení“; 

24. zdôrazňuje, že do procesu približovania medzinárodného riadenia oceánov občanom EÚ je 

dôležité zahrnúť aj pobrežné miestne orgány a najvzdialenejšie regióny; 

  

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2017)0093. 
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