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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o modrom raste – zlepšovanie udržateľného rastu v odvetviach morskej a námornej 

dopravy a cestovného ruchu EÚ 

(2012/2297(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. septembra 2012 s názvom Príležitosti na modrý 

rast v oblasti udržateľného rastu morskej a námornej dopravy (COM(2012)0494), 

– so zreteľom na správu Komisie z 11. septembra 2012 s názvom Pokrok dosiahnutý v 

oblasti integrovanej námornej politiky EÚ (COM(2012)0491)  a sprievodný pracovný 

dokument útvarov Komisie (SWD(2012)0255), 

–   so zreteľom na vyhlásenie z Limassolu z 8. októbra 2012 o morskej a námornej agende 

pre rast a zamestnanosť,  

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vytvára rámec 

pre územné plánovanie námorného priestoru a integrované riadenie pobrežných oblastí 

(COM(2013)0133),  

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 31. októbra 2012 s názvom 

Prehľad politík, právnych predpisov a iniciatív EÚ v súvislosti s morským odpadom 

(SWD(2012)0365), 

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie z 29. augusta 2012 s názvom Poznatky o mori 

2020: od mapovania morského dna k oceánskym prognózam (COM(2012)0473),  

 

– so zreteľom na Bielu knihu Komisie z 28. marca 2011 s názvom Plán jednotného 

európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému 

systému efektívne využívajúceho zdroje (COM(2011)0144), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. júna 2010 s názvom Európa ako popredná 

svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch 

(COM(2010)0352) 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. januára 2009 s názvom Oznámenie a akčný plán 

so zreteľom na vytvorenie európskeho priestoru námornej dopravy bez prekážok 

(COM(2009)0010),  

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. októbra 2007 s názvom Integrovaná námorná 

politika Európskej únie (COM(2007)0575),  

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie zo 7. júna 2006 s názvom Budúcnosť námornej 

politiky Únie: Európska vízia pre oceány a moria (COM(2006)0275), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o Európe ako poprednej svetovej 
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destinácii cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch1, 

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

hodnotenie dosiahnutého pokroku a nové výzvy2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o strategických cieľoch a odporúčaniach 

pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 20183, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2008 o regionálnom rozvoji cestovného 

ruchu v pobrežných regiónoch4, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2008 o integrovanej námornej politike 

Európskej únie5, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júla 2007 o budúcnosti námornej politiky Európskej 

únie: Európska vízia pre oceány a moria6, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. marca 

2013 k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Modrý rast: príležitosti pre udržateľný 

rast v morskom a námornom odvetví,  

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 31. januára 2013 s názvom Modrý rast: 

príležitosti pre udržateľný rast v morskom a námornom odvetví, 

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a na stanoviská Výboru pre 

regionálny rozvoj a Výboru pre rybolov (A7-0000/2013), 

A. keďže vyše 70 % zemského povrchu pokrývajú oceány a moria, ktoré môžu zohrávať 

významnú úlohu pri riešení dlhodobých výziev, ktorým čelí EÚ, ako sú zmena klímy a a 

celosvetová konkurencieschopnosť; 

B. keďže v EÚ existuje šesť hlavných pobrežných oblastí (Atlantický oceán, Severné more, 

Baltické more, Čierne more, Stredozemné more a najodľahlejšie regióny), ktoré sa 

navzájom líšia z hľadiska svojich územných zdrojov a druhu činností, ktoré sa tam 

vykonávajú; 

C. keďže približne polovica európskeho obyvateľstva žije pozdĺž 89 000 km európskeho 

pobrežia; 

D. keďže technologický pokrok a hľadanie nových zdrojov udržateľného rastu by mali podľa 

očakávania prispieť k zvýšeniu objemu námorného hospodárstva na 590 miliárd EUR do 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 56 E, 26.2.2013, s. 41. 
2 Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 70. 
3 Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 10. 
4 Ú. v. EÚ C 45 E, 23.2.2010, s. 1. 
5 Ú. v. EÚ C 279 E, 19.11.2009, s. 30. 
6 Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 531. 
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roku 2020, ktoré by malo celkovo zabezpečiť 7 miliónov pracovných miest; 

E. keďže v citlivom námornom prostredí k očakávanému nárastu ľudskej činnosti dôjde v 

citlivom námornom prostredí, z ktorého je zdravých 10 % morských oblastí a 2 % 

morských druhov; 

Všeobecný rámec 

1. víta oznámenie Komisie o modrom raste, ktorý predstavuje námorný rozmer stratégie 

Európa 2020 a jasne poukazuje na potenciál námorného hospodárstva pri tvorbe 

udržateľného rastu a zamestnanosti; 

2. víta správu Komisie o pokroku integrovanej námornej politiky EÚ a potvrdzuje svoju 

podporu tejto politike a zdôrazňuje, že podpora tejto politiky zostáva hlavným spôsobom 

zlepšovania modrého rastu; 

3. konštatuje, že na zvyšovanie konkurencieschopnosti odvetví námorného hospodárstva 

Únie na celosvetovom trhu musia celoštátne, regionálne a miestne európske orgány 

vytvárať potrebné podmienky pre rast, a to konkrétne vytváraním priestorových systémov, 

modernizáciou infraštruktúry, vytváraním prístupu k odborným zručnostiam a 

zabezpečením financovania; 

4. konštatuje, že v období, keď členské štáty znižujú verejné investície, je naliehavo 

potrebné, aby politiky rozvoja, a predovšetkým nákladné projekty, najmä projekty v 

oblasti dopravnej a energetickej infraštruktúry, dostali v programovacom období 2014 – 

2020 primerané financovanie; 

5. konštatuje, že zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov bude výzvou pre malé 

a stredné podniky (MSP) pôsobiace v odvetví modrého rastu, a preto víta iniciatívy,  ako 

sú nové predpisy upravujúce fondy rizikového kapitálu, ktoré uľahčia prístup malých a 

stredných podnikov k financovaniu; 

6. zdôrazňuje však, že intenzívnejšia hospodárska činnosť spojená s modrým rastom sa 

nesmie rozvíjať na úkor morských a pobrežných ekosystémov a že musí byť v súlade s 

environmentálnymi cieľmi rámcovej smernice o morskej stratégii; 

7. so znepokojením berie na vedomie vplyv morského odpadu vo všetkých európskych 

moriach a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zamerali na úplnú implementáciu 

príslušných smerníc EÚ, okrem iného smernice o odpadovom hospodárstve, prístavných 

zberných zariadeniach na lodný odpad, kvalite vody a námornej stratégii; 

Územné plánovanie námorného priestoru a integrované riadenie pobrežných oblastí 

8. víta legislatívny návrh Komisie na územné plánovanie námorného priestoru (MSP) a 

integrované riadenie pobrežných oblastí (ICZM) ako opatrenia potrebné na riadenie 

rastúceho počtu námorných a pobrežných činností a ochranu životného prostredia; 

9. konštatuje, že od územného plánovania pobrežného priestoru sa očakáva, že prispeje k 

zníženiu podnikateľských nákladov a zlepší investičnú klímu, kým integrované riadenie 
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pobrežných oblastí by malo uľahčiť koordináciu činností v pobrežných oblastiach a 

priniesť celkové zlepšenie ich riadenia;  

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila šírenie najlepších postupov a poučenie sa z prípravných 

činností v tejto oblasti, pretože medzi členskými štátmi existujú významné rozdiely, čo sa 

týka vývoja systémov riadenia morských a pobrežných oblastí;  

11. zdôrazňuje, že medzery vo vedeckých poznatkoch o námorných činnostiach a ich 

prostredí predstavujú prekážky územného plánovania a poukazuje na význam iniciatívy 

„poznatky o mori 2020” a jej konkrétnych cieľov, ako sú zmapovanie morského dna v 

európskych vodách do roku 2020;  

Námorné zručnosti a zamestnanosť 

12. nazdáva sa, že celková zamestnanosť v modrom hospodárstve môže do  roku 2020 

presiahnuť odhadovaný počet 7 miliónov pracovných miest, ak ju podporia opatrenia 

odbornej prípravy zamerané na zaručenie prítomnosti mobilnej pracovnej sily s 

dostatočnými schopnosťami a skúsenosťami; 

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že negatívne vnímanie pracovných, zdravotných a 

bezpečnostných podmienok neustále ohrozuje príťažlivosť námorných povolaní; 

14. vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala a podporovala regionálne úsilie o hodnotenie 

zručností a povolaní, ktoré budú v odvetviach modrého hospodárstva žiadané, a 

zabezpečila, že iniciatívy ako „panoráma zručností EÚ” budú odrážať potreby modrého 

hospodárstva; 

15. vyzýva Komisiu, aby podporila iniciatívy povzbudzujúce mobilitu pracovníkov medzi 

hospodárskymi odvetviami a členskými štátmi, ako sú viacročný program výmeny 

študentov, učiteľov a poskytovateľov odbornej prípravy podľa vzoru programu Erasmus; 

podporuje spoluprácu medzi podnikmi a poskytovateľmi odbornej prípravy s cieľom 

pripravovať absolventov na prácu v nových oblastiach; 

16. vyzýva Komisiu, aby spolupracovala so zástupcami odvetvia námorného hospodárstva a 

poskytovateľmi odbornej prípravy na vytvorení a financovaní európskych rád pre 

odvetvové zručnosti a zamestnanosť, ktoré by mali registrovať pracovné miesta, zmeny 

požadovaných zručností a súvisiace potreby odbornej prípravy; 

Lodná doprava a výstavba lodí 

17. zdôrazňuje že podpora námornej dopravy prispeje nielen k hospodárskemu rastu a 

zamestnanosti, ale aj k dosiahnutiu cieľa stanoveného v  Bielej knihe s názvom Plán 

jednotného európskeho dopravného priestoru, konkrétne k presunu 50 % cestnej nákladnej 

dopravy na železničnú a vodnú dopravu do roku 2050; 

18. so znepokojením konštatuje, že lodnú dopravu v EÚ naďalej sťažuje administratívna a 

colná byrokracia, ktorá ohrozuje víziu európskeho priestoru námornej dopravy a zabraňuje 

rastu tohto odvetvia; 
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19. vyjadruje spokojnosť s úspešnosťou pilotného projektu  Blue Belt a vyzýva Komisiu, aby 

pripravila potrebné legislatívne návrhy na vytvorenie tzv. modrého pásu vrátane revízie 

colného zákonníka EÚ do konca roka 2013; 

20. zdôrazňuje, že odvetvie výstavby lodí EÚ má potenciál zvýšiť svoj podiel na raste a 

zamestnanosti tým, že vyčerpá možnosti vyplývajúce z dopytu po tzv. čistých lodiach 

(vrátane energetickej efektívnosti a znižovania oxidov síry a dusíka) a po plavidlách 

vhodných na výstavbu a prevádzku pobrežných veterných elektrární; 

21. vyzýva Komisiu, aby uľahčila plnenie stratégie LeaderSHIP 2020 tým, že bude vykonávať 

plánované opatrenia, ktoré majú vyriešiť úlohy európskeho lodiarskeho priemyslu, ako sú 

prístup k financovaniu, zručnosti a medzinárodná konkurencieschopnosť; 

Námorný a pobrežný cestovný ruch 

22. vyzýva členské štáty, aby s priamym zapojením miestnych a regionálnych orgánov 

podporovali iniciatívy zamerané na budovanie a modernizáciu infraštruktúry cestovného 

ruchu a maximálne sa snažili o odstraňovanie byrokracie a chýbajúcej transparentnosti v 

tomto odvetví; poukazuje na význam zakladania a modernizácie špecializovaných vyšších 

škôl (správa a hospodárenie podnikov cestovného ruchu, povolania v oblasti cestového 

ruchu, námornícke školy, kuchárske školy atď.); 

23. vyzdvihuje potrebu zjednodušiť vízové konanie, znižovať náklady s tým spojené a 

návštevníkom z tretích štátov vydávať víza na viac vstupov; vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala a okamžite presadzovala nové, „inteligentné” spôsoby vydávania turistických 

víz s cieľom čo najviac zvýšiť príliv turistov;  

24. zdôrazňuje, že odvetvie výletných plavieb je pre európske prístavy a susediace miestne 

spoločenstvá významným ekonomickým zdrojom; podporuje plánovanie atraktívnych 

programov cestovného ruchu zameraných na rozšírenie obzoru návštevníkov 

poukazovaním na kultúrny a historický význam prístavov; 

25. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o zvyšovanie konkurencieschopnosti európskych 

prístavov podporou infraštruktúry a služieb, ktoré poskytujú prístavy (napr. ich 

zosúladením s požiadavkami schengenského priestoru) tak, aby sa európske prístavy stali 

príťažlivejšími pre výletné lode a prospešnejšími pre miestne spoločenstvá; 

26. vyzdvihuje význam jachtingu pre námorný cestový ruch; vyzýva Komisiu, aby v 

súvislosti so svojím nadchádzajúcim oznámením o námornom cestovnom ruchu 

preskúmala rozsah harmonizácie a zjednodušovania predpisov EÚ, ktorými sa riadi 

vydávanie prevádzkových licencií, bezpečnostné požiadavky a údržba a oprava jácht, ako 

aj vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií v tomto odvetví; 

27. vyzýva Komisiu, aby námorný a pobrežný cestovný ruch zahrnuli do súvisiacich opatrení 

a programov, ako sú programy EDEN – European Destinations of Excellence a Calypso; 

28. vyzýva Komisiu, aby brala do úvahy podiel a úlohu gastronómie pri rozvoji európskeho 

pobrežného cestovného ruchu; považuje za potrebné využívať a koordinovať existujúce 

politiky a nástroje a aby vypracúvala nové programy a opatrenia na podporu synergií 
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medzi primárnym a terciárnym sektorom v pobrežných oblastiach EÚ; 

29. žiada Komisiu, aby vytvorila tzv. virtuálne observatórium cestovného ruchu, ktoré bude 

prepojené s výskumnými inštitútmi, podnikmi a verejnými orgánmi s cieľom povzbudiť 

výskum trhu, poskytovať podnikom a verejným orgánom predpovede vývoja dopytu a 

ponuky a vytvárať priaznivejšie podmienky podnikania; 

Modrá energia 

30. súhlasí s Komisiou v tom, že modrá energia je kapitálom európskeho námorného 

hospodárstva a žiada ju, aby prispievala k realizácii jej potenciálu pomocou stratégií pre 

prímorské oblasti; 

31. vyzýva Komisiu, aby vo svojom nadchádzajúcom oznámení prijala v tejto oblasti 

integrovaný prístup k rozvoju zdrojov morskej energie tak, že bude využívať synergie 

medzi pobrežnou energiou z vetra a oceánu; 

32. vyzýva Komisiu, aby aktívne podporovala celosvetovo poprednú úlohu EÚ v tejto oblasti 

rozvojom európskej priemyselnej stratégie pre modrú energiu, ako tomu bolo v minulosti 

v ostatných odvetviach; 

Akvakultúra 

33. zdôrazňuje, že akvakultúra EÚ už zabezpečuje 80 000 pracovných miest a má potenciál 

významne zlepšiť hospodárstva pobrežných spoločenstiev, pričom má na pamäti odhad 

OSN, že produkcia chovaných rýb prekročí do roku 2019 produkciu tradičného rybolovu;  

34. vyzýva Komisiu, aby vo svojich budúcich strategických usmerneniach pre akvakultúru v 

EÚ podporila pobrežnú akvakultúru, ktorú možno skombinovať so zariadeniami pre 

modrú energiu tak, aby sa znížil tlak nadmerne intenzívnej akvakultúry na pobrežné 

ekosystémy a na ostatné činnosti; 

Ťažba morských nerastných surovín 

35. uznáva, že existujú priaznivé podmienky pre ťažbu morských nerastných surovín; 

zdôrazňuje však, že prostredie morského dna je spojené so zvyškom planéty vzájomnými 

vzťahmi medzi materiálom, energiou a biodiverzitou, ktoré ak sa narušia, môžu spôsobiť 

nepredvídateľné zmeny rybolovných zásob a stratu biodiverzity; 

36. vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť dôsledkom ťažby na morskom dne na 

životné prostredie, podporovala súvisiace výskumné projekty a spolupracovala s orgánmi 

tretích štátov patriacich do tohto odvetvia a pokúsila sa rýchlejšie vypĺňať existujúce 

medzery vo vedeckých poznatkoch; 

Modrá biotechnológia 

37. uznáva, že modrá biotechnológia má potenciál vytvárať vysoko kvalifikované pracovné 

miesta a má čo ponúknuť takým dôležitým oblastiam, ako sú zdravie, výživa a inovácie; 

víta zámer Komisie podporovať výskum a inovácie potrebné na podporu týchto činností v 

oblasti podnikania; 
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38. vyzýva Komisiu, aby podporovala partnerstvá medzi súkromným sektorom a 

výskumnými ústavmi, ako aj cezhraničné partnerstvá, ako je Európske biologické centrum 

pre morský výskum, pretože morská biotechnológia a prístup k morskej biodiverzite si 

vyžadujú vedecké poznatky a zložité a drahé zariadenie; 

39. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a 

parlamentom členských štátov. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Naliehavá potreba hospodárskeho rozvoja a  tvorby zamestnanosti znamená, že je nutný nový 

politický prístup k námornému hospodárstvu. Iniciatíva modrého rastu zahŕňa vizionárske 

návrhy pre odvetvia budúcnosti prostredníctvom reálneho a súdržného rámca, otvorením 

vyhliadok pre široké prepojenie hospodárskych odvetví, ktoré rozvíjajú činnosť nielen v 

pobrežných regiónoch Únie, ale na jej celom území. 

Európa sa obracia k moriam a oceánom 

Ľudstvo sa obracia k moriam a oceánom v nádeji, že dokážu poskytnúť odpovede na rastúce 

výzvy zásadného významu, ktorým v súčasnosti čelí. Nové technológie, napríklad roboty a 

pokrokové zariadenia fungujúce pod vodou umožňujú výskumníkom a podnikom z EÚ 

obrátiť sa o pomoc mora v boji proti zmene klímy, rozvíjať liečbu vážnych ochorení, 

zabezpečovať vzácne nerastné suroviny atď. Európa môže stavať na svojich dlhých a silných 

námorných tradíciách a v súčasnosti rozvíjať nové činnosti, ako sú pobrežná veterná energia a 

akvakultúra.  

EÚ sa však obracia k moru aj preto, že ju k tomu nútia širšie obavy. Potreba znižovať emisie 

uhlíka opätovne vzbudila záujem o príbrežnú námornú dopravu a otvára cestu obnoviteľným 

druhom pobrežnej energie. Nadmerná ťažba pozemských zdrojov zvyšuje ceny na 

celosvetových trhoch a posilňuje hospodárske stimuly o ťažbu nerastných zdrojov z morského 

dna. 

Príležitosti na modrý rast 

V morskom a pobrežnom sektore existujú široké možnosti pre inovácie a udržateľný rast za 

predpokladu fungovania správneho operačného rámca. Iniciatíva Komisie v oblasti modrého 

rastu spočívala na rozsiahlej štúdii ekonomického potenciálu morského a pobrežného sektora, 

ktorá zistila päť oblastí s osobitným potenciálom pre tvorbu zamestnanosti a uplatňovanie 

inovácií. Sú to modrá energia (veterná a energia oceánu), akvakultúra, prímorský a pobrežný 

cestovný ruch, ťažba morských nerastných surovín a modrá biotechnológia. Komisia tým, že 

sa zameriava na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, oprávnene prezentuje modrý rast 

ako morský rozmer stratégie Európa 2020. 

Modrý rast sa nesnaží integrovanú námornú politiku nahrádzať, ale revitalizovať ju. Činnosť 

integrovanej námornej politiky je základným nástrojom pri určovaní potrebných podmienok, 

ktoré európskym podnikom umožňujú vytvárať pridanú hodnotu v modrom hospodárstve. 

Komisia okrem medzisektorových nástrojov už avizovala sériu iniciatív tohto odvetvia v 

uvedených piatich kľúčových oblastiach s cieľom zvýšiť ich kapacitu. 

Modrý rast s vysokou zamestnanosťou a integrovanou udržateľnosťou 

Spravodajca víta iniciatívu modrého rastu, ako aj navrhované opatrenia zamerané na reguláciu 

a skvalitnenie modrého hospodárstva. Návrh správy sa však zameriava na riešenie dvoch 

hlavných úloh osobitného významu, aby sa maximalizovali prínosy spojené s modrým rastom. 
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Prvou úlohou je potreba zabezpečiť potrebné zručnosti pracovníkov v novovznikajúcich 

námorných odvetviach tak, aby sa modrý rast stal rastom s vysokou zamestnanosťou.  Druhou 

úlohou je zabezpečiť integrovanú udržateľnosť modrého rastu, teda tak, aby sa nepoškodilo 

citlivé morské prostredie a podstatným spôsobom prispelo k boju proti zmene klímy. 

Rast s vysokou zamestnanosťou: opatrenia zahŕňajú najmä: 

– vytvorenie a financovanie európskych rád pre odvetvové zručnosti a zamestnanosť, 

ktorých úlohou je hľadať a zaznamenávať nové trendy v zamestnanosti a potrebné 

zručnosti a odbornú prípravu; 

– zvýšenie príťažlivosti námorníckeho a morských povolaní pomocou regulačnej a 

propagačnej činnosti; 

– podporu regionálneho úsilia pri hodnotení požiadaviek odborných zručností a 

zabezpečenie aktualizácie údajov obsiahnutých v „panoráme zručností EÚ”;  

– nových vzdelávacích iniciatív na podporu mobility pracovnej sily, ako je viacročný 

program výmeny študentov, učiteľov a mladých odborníkov podľa vzoru programu 

Erazmus; 

– spoluprácu medzi odvetvím a vzdelávacími inštitúciami s cieľom náležite pripraviť 

absolventov na nové a meniace sa povolania; 

– podporu odvetví s vysokou zamestnanosťou, ako je cestovný ruch v oblasti výletných 

plavieb a pobrežnej veternej energie.  

Integrovaná udržateľnosť: opatrenia zahŕňajú najmä: 

– zabezpečenie, že územné plánovanie námorného priestoru a integrované riadenie 

pobrežných oblastí sa budú využívať na zaručenie dobrého ekologického stavu morí do 

roku 2020 (rámcová smernica o morskej stratégii (MSFD)); 

– podporu výskumných projektov ťažby morských nerastných surovín spolu s podrobným 

sledovaním jej vplyvov na životné prostredie; 

– začatie priemyselnej stratégie pre modrú energiu s cieľom čo najviac využiť potenciál 

mora v boji proti zmene klímy; 

– návrh právneho predpisu o modrom páse (Blue Belt) v roku 2013 týkajúcom sa lodnej 

dopravy v EÚ, ktoré cieľom bude urýchliť presun z cestnej na námornú dopravu; 

– plné vykonávanie právnych predpisov zameraných na riešenie rastúceho problému 

morského odpadu, ako sú smernice o odpadovom hospodárstve, prístavných zberných 

zariadeniach na lodný odpad, kvalite vody a námornej stratégii; 

– podporu organickej akvakultúry a ochranu zdravia spotrebiteľov, pokiaľ ide o krmivo pre 

ryby a rozmach akvakultúry.  

Námorný a pobrežný cestovný ruch 
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Námorný a pobrežný cestovný ruch zohrávajú významnú úlohu v odvetví cestovného ruchu 

EÚ a v hospodárstve pobrežných regiónov a v mnohých z nich predstavujú hlavný zdroj 

príjmov a zamestnanosti. 

Európske moria tvoria najväčší podiel na celosvetovom trhu jachtárstva a ostatných 

motorových činností cestovného ruchu na vode (podiel Stredozemného mora je pritom až 

70 %), pričom rýchlo rastie aj odvetvie výletných plavieb s neustále sa zvyšujúcim 

celosvetovým dopytom po ňom.  

Pobrežný a námorný cestovný ruch majú potenciál rozhodujúcim spôsobom prispieť k 

diverzifikácii produktu európskeho cestovného ruchu a k rozšíreniu hospodárskej činnosti vo 

vnútrozemí, pričom osobitný dôraz sa kladie na prepojenie primárneho a terciárneho sektora, 

z čoho vyplývajú mnohostranné výhody pre európsky cestovný ruch a európske hospodárstvo 

ako také. 

Podsektory pobrežného a námorného cestovného ruchu však čelia aj nemalým výzvam, okrem 

iného roztriešteniu, ktoré ohrozuje súdržnosť medzi pobrežnými regiónmi EÚ, sezónnemu 

charakteru, chýbajúcej infraštruktúre, nedostatočnej diverzifikácii a inovácii príslušného 

produktu, sezónnym zmenám zamestnanosti v kombinácii s vysokým stupňom koncentrácie 

nekvalifikovaných pracovníkov, vysokému dopytu, pokiaľ ide o udržateľnosť a súlad  so 

záväzkami v oblasti životného prostredia, naliehavej potrebe riešiť dôsledky zmeny klímy, 

rastúcemu dopytu po kvalitných službách cestovného ruchu na medzinárodnom trhu 

cestovného ruchu a tlaku rastúcej medzinárodnej konkurencie. 

*** 

Ak sa majú odvetvia modrého rastu rozvíjať a v plnej miere realizovať svoj potenciál 

podieľať sa na európskom hospodárstve, je nutné strategické plánovanie na úrovni EÚ, ktoré 

by zabezpečilo koordináciu a vzájomné prepojenie medzi existujúcimi politikami a rozvojom 

nových iniciatív a nástrojov. V záujme plného využitia možností, ktoré ponúka modrý rast, 

musia subjekty verejného a súkromného sektora spojiť sily a vypracovať jednotný politický 

rámec, ktorý bude brať do úvahy nové priority EÚ.  

 


