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P6_TA-PROV(2007)0343
Budoucí námořní politika Unie 
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o budoucí námořní politice 
Unie: Evropská vize pro oceány a moře (2006/2299(INI))

Evropský parlament,

- s ohledem na zelenou knihu „Směrem k budoucí námořní politice Unie: Evropská vize 
pro oceány a moře“ (KOM(2006)0275),

- s ohledem na čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES,

- s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

- s ohledem své usnesení ze dne 15. března 2007 o ostrovech a přírodních a hospodářských 
omezeních v kontextu regionální politiky1,

- s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch, jakož i stanoviska Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku, Výboru pro rybolov a Výboru pro regionální rozvoj (A6-0235/2007),

A. vzhledem k tomu, že moře a oceány přispívají rozhodující měrou k zeměpisné velikosti 
a bohatství EU prostřednictvím svých nejvzdálenějších regionů, které jí nabízejí 320 000 
km pobřeží a jsou domovem třetiny evropské populace, včetně 14 milionů žijících na 
ostrovech,

B. vzhledem k tomu, že nepočítají-li se suroviny, přispívají námořní průmysl a služby 
k evropskému HDP ze 3–6 % a v přímořských oblastech ze 40 %, a vzhledem k tomu, že 
90 % vnějšího obchodu a 40 % vnitřního obchodu EU probíhá po námořních cestách a že 
se evropské loďstvo podílí na světovém loďstvu ze 40 %,

C. vzhledem k tomu, že uplatňování Lisabonské strategie v námořní politice se netýká pouze 
cílů spojených se zlepšováním konkurenceschopnosti, ale že musí mít také dopad na další 
pilíře této strategie, jako na vytváření udržitelnějšího a kvalitnějšího systému 
zaměstnanosti v námořním odvětví EU,

D. vzhledem k tomu, že oceány a moře v Evropě obsahují významné dopravní koridory, 
které pojmou značnou část přepravního objemu; vzhledem k tomu, že oceány a moře mají 
stále podstatný potenciál, pokud jde o celosvětovou kapacitu; vzhledem k tomu, že 
oceány a moře tedy představují nejen důležité ekologické, ale i sociální a ekonomické 
hodnoty,

E. vzhledem k tomu, že se lodní doprava přibližně ze 4 % podílí na světových emisích CO2, 
což odpovídá množství přibližně 1 000 milionů tun, a vzhledem k tomu, že emise 
z námořní činnosti nejsou součástí Kjótského protokolu; vzhledem k tomu, že podle 
studie Mezinárodní námořní organizace (IMO) se námořní emise skleníkových plynů 
zvýší do roku 2020 o více než 70 %, a vzhledem k tomu, že je každým rokem z palubních 

  
1 Přijaté texty, P6_TA(2007)0082.
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chladících systémů vypouštěno mimo CO2 také velké množství jiných skleníkových 
plynů,

F. vzhledem k tomu, že v mnoha oblastech námořní činnosti jsou lepší výkony motivovány 
inovačními myšlenkami v oblasti lodní dopravy; vzhledem k tomu, že evropské loďařství 
a opravy lodí společně s rozsáhlou sítí výrobců zařízení a poskytovatelů služeb jsou 
celosvětovou hnací silou v inovacích námořního vybavení,

G. vzhledem k tomu, že lodní doprava produkuje méně skleníkových plynů na tunu nákladu 
a míli než jakýkoli jiný druh dopravy a že se díky technologickému pokroku neustále 
zlepšuje účinnost tohoto odvětví; vzhledem k tomu, že existuje silná politická vůle 
k podpoře lodní dopravy jako způsobu, jak omezit emise skleníkových plynů 
produkované nákladní dopravou,

H. vzhledem k tomu, že podle odhadů programu Organizace spojených národů pro životní 
prostředí je asi 80 % znečištění moří způsobeno odpadními vodami z pevniny,

I. vzhledem k tomu, že je námořní doprava zodpovědná také za vypouštění značného 
množství nejrůznějších odpadních vod do moří, včetně odpadních vod z čištění nádrží, 
z palubních kuchyní, z prádelen a sanitárních zařízení, vodního balastu a nezamýšleného 
vypuštění ropy při provozu; vzhledem k tomu, že při provozu lodi vznikají rovněž 
nejrůznější pevné odpady a že jen velmi malý podíl z nich je odevzdán v přístavních 
zařízeních pro příjem lodního odpadu, zatímco většina je spálena na širém moři nebo je 
jednoduše vyhozena přes palubu,

J. vzhledem k tomu, že velké lodě s sebou nyní v zásobnících vozí velké množství ropy pro 
provoz, a že tato ropa může v případě neštěstí nebo nehody způsobit značné škody na 
životním prostředí s malými možnostmi nápravy, a že k těmto škodám již došlo,

K. vzhledem k tomu, že podle oficiálních odhadů lze přibližně 80 % nehod na moři přičíst
přímo lidskému selhání,

L. vzhledem k tomu, že v současnosti je většina větších lodí po ukončení provozu rozebírána 
v demontážních loděnicích rozvojových zemí za nepřijatelných sociálních a ekologických 
podmínek, a vzhledem k tomu, že ve většině případů slouží prodej těchto lodí 
mimoevropským překupníkům k obcházení Basilejské úmluvy o kontrole pohybu 
nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, podle které by tyto lodě 
jakožto nebezpečný odpad podléhaly zákazu vývozu,

M. vzhledem k tomu, že hladina moře stoupá, a ohrožuje tak pobřežní regiony, obyvatelstvo 
a některá odvětví, jako je např. pobřežní turistika,

N. vzhledem k tomu, že rozmanitost námořních a pobřežních aktivit vyžaduje flexibilní 
územní plánování členských států a jejich orgánů,

O. vzhledem k tomu, že EU má vedoucí světovou úlohu v omezování emisí škodlivých látek 
z ostatních druhů dopravy, a že je proto evropský průmysl vedoucím subjektem v oblasti 
inovací, a vzhledem k tomu, že udržitelná budoucnost evropského průmyslu může být 
dlouhodobě zajištěna pouze prostřednictvím inovací,

Q. vzhledem k tomu, že EU má několik agentur, včetně Evropské agentury pro námořní 
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bezpečnost (EMSA), Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších 
hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX), agentury pro kontrolu rybolovu a 
agentury pro životní prostředí, které se zabývají různými úkoly týkajícími se moře, a 
vzhledem k tomu, že mezi těmito agenturami neexistuje žádná formální výměna,

P. vzhledem k tomu, že mořské dálnice patří od roku 2004 ke 30 prioritním projektům 
dopravní sítě TEN, ale že pokroky lze zaznamenat jen stěží ,

R. vzhledem k tomu, že oceány a moře jsou základem všeho života na Zemi a že hrají 
významnou úlohu v klimatických změnách; vzhledem k tomu, že ochrana a udržitelný 
rozvoj jejich zdrojů by měly být důležitým cílem integrované námořní politiky; vzhledem 
k tomu, že čtvrtina populací mořských ryb je ohrožena a z této čtvrtiny je 17 % vystaveno 
nadměrnému rybolovu a 7 % zaznamenalo výrazný pokles; vzhledem k tomu, že pouze 
1 % se pomalu zotavuje, u 52 % populací ryb už v důsledku nadměrného rybolovu není 
možné, aby jejich počet dosáhl původního stavu, a vědci varují, že by se komerční lov ryb 
mohl v polovině století (2048) zhroutit,

S. vzhledem k tomu, že rybolov je vysoce regulované hospodářské odvětví, a že je tudíž 
třeba zavést opatření, která zajistí, že se tato regulace promítne do správných postupů a 
dobrých výsledků; vzhledem k tomu, že k zajištění udržitelnosti rybolovných zdrojů je 
nutno zohlednit mnoho různých faktorů, které ovlivňují stav rybolovných zdrojů, jako 
jsou např. klimatické změny, dravci, znečištění, průzkum za účelem těžby a těžba ropy a 
zemního plynu, přímořské větrné farmy, těžba písku a štěrku,

T. vzhledem k tomu, že během dvaceti let bude muset být odvětví rybolovu EU 
transformováno z důvodu vnějších faktorů, například z důvodů klimatických změn a 
lidské činnosti, a vzhledem k tomu, že jelikož důkazy pro tuto transformaci jsou již 
zřejmé v případě populace tresky obecné v Severním moři, je nutné účinně řešit příčiny 
klimatických změn,

U. vzhledem k tomu, že moře a oceány hrají významnou úlohu v produkci energie 
z alternativních zdrojů a ve zlepšování zabezpečení dodávek energie,

V. vzhledem k tomu, že musí být uznána specifičnost nejodlehlejších evropských regionů a 
ostrovů, konkrétně ilegální přistěhovalectví, přírodní katastrofy, doprava a její přínos pro 
biologickou rozmanitost,

W. vzhledem k tomu, že velká část vnějších hranic EU je námořních a dohled nad nimi a 
jejich ochrana představují vyšší náklady pro přímořské členské státy,

X. vzhledem k tomu, že Středozemní moře a Černé moře sdílejí členské státy EU a třetí 
země, které mají k dispozici menší zdroje pro provádění předpisů v oblasti životního 
prostředí a ochranných a bezpečnostních opatření,

1. vítá výše zmíněnou zelenou knihu Komise a podporuje integrovaný přístup k námořní 
politice, v jehož rámci jsou poprvé popsány oblasti námořní politiky jako loděnice, lodní 
doprava, lodní bezpečnost, turistika, rybolov, přístavy, mořské životní prostředí, výzkum, 
průmysl, územní plánování a jiné a je zdůrazněna jejich vzájemná závislost; vidí tento 
krok jako příležitost pro EU a její členské státy rozvíjet námořní politiku orientovanou na 
budoucnost spočívající v důmyslné kombinaci ochrany mořského životního prostředí a 
inovačního a inteligentního využívání moří se zajištěním toho, aby podstatou námořní 
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politiky zůstala udržitelnost; domnívá se, že EU má příležitost stát se průkopníkem 
inovační a udržitelné námořní politiky a že tento krok předpokládá, aby členské státy 
jednaly jednotně; konstatuje, že Parlament bude v budoucnosti posuzovat každé 
předsednictví Rady podle pokroku, kterého bylo v oblasti evropské námořní politiky 
dosaženo;

2. vítá námořní politiku, která vyzývá k integraci politik, kroků a rozhodnutí v souvislosti s 
námořními záležitostmi a která podporuje lepší koordinaci, větší otevřenost a rozšířenou 
spolupráci mezi všemi aktéry, jejichž kroky mají vliv na evropské oceány a moře;

3. konstatuje, že vzhledem k tomu, že odpovědnost za politiky a činnosti související s moři 
sdílejí orgány EU, vnitrostátní vlády a regionální a místní orgány, měly by se všechny 
úrovně správy přeorientovat na koordinovanější přístup, přičemž by měly zajistit, aby ve 
své činnosti v námořní oblasti plně zohledňovaly mnohonásobnou interakci, která mezi 
nimi probíhá;

4. vyzývá Komisi, aby se zabývala různými doporučeními obsaženými ve výše zmíněném 
usnesení z 15. března 2007 o ostrovech a přírodních a hospodářských omezeních v 
kontextu regionální politiky a považovala za prioritu zejména vytvoření 
administrativního oddělení Evropské komise pro ostrovy s cílem rozvinout dlouho 
očekávaný mezisektorový přístup k problémům těchto oblastí a aby řádně uznala ostrovy 
ve statistickém programu EU v souvislosti s budoucí námořní politikou;

5. podporuje zásadu zakotvení evropské námořní politiky do Lisabonské strategie s cílem 
usnadnit udržitelným způsobem na základě vědeckých poznatků hospodářský růst a 
pracovní místa; zdůrazňuje význam námořní dopravy s ohledem na přepravní objem a 
hospodářský dopad; vyzývá Komisi k revizi stávajících právních předpisů v duchu a 
kontextu iniciativy Komise za lepší právní předpisy a Lisabonské strategie; zdůrazňuje, že 
by mělo být upřednostněno lepší provádění a zdokonalování stávajících právních předpisů 
Komisí a členskými státy; zdůrazňuje přínos Evropy v praktických iniciativách, například 
v souvislosti s lepší koordinací a spoluprácí mezi členskými státy, aby se předešlo 
možnému zdvojování či rozporům;

Klimatické změny jako největší výzva pro námořní politiku

6. zdůrazňuje, že vzhledem k současné diskusi o klimatických změnách a prvním 
zveřejněním čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu musí být 
všem zúčastněným stranám jasné, že se mělo jednat již dávno a že Společenství zbývá 
pouze 13 let, aby prostřednictvím nových technologií zabránilo klimatické katastrofě; 
konstatuje, že konkrétní scénáře se podle zprávy týkají zvýšení mořské hladiny, které 
poškodí zejména přímořské země, vln horka, záplav, bouří, lesních požárů a sucha na 
celém světě; zdůrazňuje také potenciální problém týkající se klimatických uprchlíků a 
další problémy týkající se mezinárodní bezpečnosti vyplývající z případných sporů o 
celosvětové zdroje;

7. zdůrazňuje, že EU musí v boji proti klimatickým změnám hrát vedoucí a příkladnou 
úlohu; zdůrazňuje, že by mělo Společenství využít svou sílu ve výzkumu a inovacích,

8. zdůrazňuje, že pevninská a mořská větrná energie má podstatný potenciál pro rozvoj a 
mohla by se významně podílet na ochraně klimatu, a proto vyzývá Komisi, aby přijala 
opatření ke zřízení oddělení nebo koordinačního útvaru pro větrnou energii a zahájila 
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akční plán pro větrnou energii;

9. zdůrazňuje, že evropská námořní politika musí hrát významnou úlohu v boji proti 
klimatickým změnám prostřednictvím nejméně tří politik: zaprvé musí být radikálně 
sníženy emise lodí, jako jsou emise CO2, SO2 a oxidy dusíku; zadruhé musí být zaveden 
obchod s emisemi také v lodní dopravě; zatřetí musí být v lodní dopravě zavedeny a 
podporovány obnovitelné energie, jako jsou větrná a solární energie; vyzývá Komisi, aby 
předložila právní předpisy s cílem účinně snížit emise skleníkových plynů v mořských 
oblastech, a dále žádá Evropskou unii, aby zahájila rozhodná opatření pro zahrnutí moří 
do mezinárodních dohod o klimatu;

10. je znepokojen zprávami, které naznačují, že emise oxidu uhličitého z námořní dopravy 
dosahují až 5 % globálních emisí, což je více, než se původně předpokládalo, a pokud 
nebudou přijata opatření k zastavení tohoto trendu, dojde v příštích 15 až 20 letech ke 
zvýšení těchto emisí až o 75 %; upozorňuje, že rybářské lodě jsou významným zdrojem 
emisí skleníkových plynů; poukazuje na to, že v rámci IMO nedošlo v této otázce k 
žádnému pokroku navzdory mandátu udělenému před deseti lety v Kjótském protokolu; 

11. uznává, že k tomu, aby mořská strategie mohla být ,,environmentálním pilířem“ námořní 
politiky, je nezbytné, aby se politiky vzájemně doplňovaly, a zajistily tak konzistentní 
přístup EU; uznává, že skladování oxidu uhličitého v geologických strukturách podloží 
mořského dna by mohlo být součástí souboru opatření na snižování emisí skleníkových 
plynů v atmosféře a vyzývá k vytvoření jasného legislativního a regulačního rámce pro 
používání této technologie;

12. trvá na tom, že plánování rozvoje podél dlouhého pobřeží Společenství týkající se rozvoje 
měst, průmyslových zón, velkých i malých přístavů, rekreačních oblastí atd. musí 
výslovně zohledňovat důsledky klimatických změn a s nimi souvisejícího zvýšení mořské 
hladiny, včetně zvýšené frekvence a síly bouřek a vyšších vln; 

13. zdůrazňuje význam integrovaného přístupu, např. integrovaného řízení pobřežních 
oblastí, pro účinnost opatření;

Lepší evropská lodní doprava s využitím lepších evropských lodí

14. zdůrazňuje, že námořní doprava je neodmyslitelnou součástí celosvětového 
hospodářského systému a že přeprava zboží lodí je v současné době jedním ze způsobů 
přepravy, který životní prostředí poškozuje nejméně; domnívá se ale, že lodní doprava s 
sebou nicméně nese značnou zátěž pro životní prostředí, a že je proto nezbytná trvale 
udržitelná rovnováha mezi ochranou životního prostředí a hospodářským využíváním 
evropských oceánů, přičemž musí mít absolutní prioritu zaručení udržitelnosti; vyzývá 
Komisi k zajištění této rovnováhy při práci na budoucích návrzích námořní a přístavní 
politiky;

15. zdůrazňuje, že podpora námořní dopravy jako udržitelného způsobu dopravy vyžaduje 
rozvoj a expanzi přístavů a přístavních oblastí; bere na vědomí, že přístavy jsou často 
umístěny náhodně nebo přiléhavě k lokalitám programu Natura 2000, jež jsou chráněny v 
souladu se směrnicemi na ochranu ptactva1 a přírodních stanovišť1, a zdůrazňuje potřebu 

  
1 Směrnice Rady ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 103, 25.4.1979, 

s. 1).
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konstruktivního přístupu a iniciativ ze strany provozovatelů přístavů a ochránců přírody k 
dosažení řešení, která budou přijatelná pro orgány přístavů, regulační orgány a širší 
společnost, a která budou respektovat ducha a cíle směrnic a zároveň umožní přístavům 
zachovat svou hlavní úlohu globálních dopravních center;

16. domnívá se, že by evropská námořní politika měla usilovat o zachování a posílení pozice 
evropských námořních odvětví a specializovaných činností a měla by se vyvarovat 
politik, které podporují posun směrem k využívání vlajek třetích zemí, což ohrožuje 
bezpečnost a ochranu moří a ochuzuje evropské hospodářství; zdůrazňuje, že se ochrany 
mořského prostředí lépe dosáhne pomocí mezinárodních předpisů, které budou platit pro 
všechny lodi bez ohledu na vlajku a přístav, v němž loď přistává;

17. domnívá se, že pro udržitelný růst podle Lisabonské strategie je klíčový inovační
konkurenceschopný evropský námořní zpracovatelský průmysl; zdůrazňuje, že vzhledem 
k růstu výrobní kapacity v jiných oblastech by pozitivní vývoj v souvislosti s evropskými 
loděnicemi v posledních letech neměl vést k přehnané spokojenosti, a vyzývá proto 
k dalšímu úsilí o zlepšení konkurenceschopnosti a o zajištění rovných podmínek;

18. žádá Komisi, aby na úrovni WTO podporovala evropské loděnice, jež jsou trvale 
vystaveny nekalé hospodářské soutěži ze strany asijských loďařů;

19. vítá pracovní dokument Komise „Zpráva o pokroku strategie LeaderSHIP 2015”
(KOM(2007)0220) a zdůrazňuje zejména úspěch nového komplexního přístupu k 
odvětvové politice, který LeaderSHIP 2015 propagoval jako jednu z prvních odvětvových 
iniciativ;

20. zdůrazňuje, že lepší (přeshraniční) koordinace a spolupráce mezi námořními přístavy a 
vyváženější celoevropské sdílení odpovědnosti mezi přístavy může značně přispět k 
omezení neudržitelné pozemní dopravy;

21. nespatřuje vedoucí úlohu EU v oblasti ukládání přísnějších limitů jako překážku, nýbrž 
jako příležitost pro evropský průmysl; vyzývá v této souvislosti členské státy a 
Společenství, aby více podporovaly výzkum a vývoj účinnější a čistší lodní a přístavní 
techniky;

22. uznává, že emise látek znečišťujících ovzduší, které pocházejí z lodí, překročí v dohledné 
budoucnosti množství emisí z pevninských zdrojů; připomíná svůj požadavek v 
souvislosti s tematickou strategií pro kvalitu ovzduší, aby Komise a členské státy přijaly 
neodkladná opatření ke snížení emisí z lodní dopravy a aby Komise předstoupila s návrhy

- na zavedení norem pro emise oxidu dusíku pro lodě užívající přístavy EU;

- na prohlášení Středozemního moře a severovýchodního Atlantiku oblastmi s 
kontrolovanými emisemi oxidů síry (SECA) na základě úmluvy MARPOL;

- na snížení maximálního povoleného obsahu síry v námořních palivech používaných 
osobními loděmi v oblastech SECA z 1,5 % na 0,5 %;

    
1 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. J L 206, 22.7.1992, s. 7).
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- na zavedení daňových opatření, jako jsou daně nebo poplatky z emisí SO2 a oxidů 
dusíku pocházejících z lodí;

- na podporu zavedení diferencovaných poplatků za použití přístavu a za plavební 
dráhu, zvýhodňujících plavidla s nízkými emisemi SO2 a oxidů dusíku;

- na podporu využívání pobřežní elektřiny loděmi, které kotví v přístavu;

- na směrnici EU o kvalitě paliv pro námořní plavidla;

23. vidí značný potenciál pro snižování používání fosilních paliv a emisí CO2 v odvětví 
námořní dopravy mimo jiné prosazováním používání biopaliv a dalšího výzkumu v této 
oblasti a urychlením využití větrné energie pro pohon plavidel; zdůrazňuje nicméně 
nezbytnost povinné environmentální a sociální certifikace biopaliv, ale i to, že klimatická 
účinnost biopaliv v celém jejich životním cyklu a rovněž bilance CO2, pokud jde o 
biopaliva, jsou nesporné;

24. domnívá se, že úsilí v oblasti prevence a reakce na znečištění způsobené loděmi by se 
nemělo omezovat pouze na znečištění ropou, ale mělo by zahrnovat všechny typy 
znečištění, zejména znečištění způsobené nebezpečnými a škodlivými látkami; v tomto 
ohledu konstatuje, že úloha agentury EMSA je zásadní a že by tato agentura měla 
postupně přijmout více úkolů, které by ale měly vždy doplňovat ty, jež v oblasti prevence 
před znečištěním a reakce na něj vykonávají členské státy; domnívá se proto, že je 
nezbytné zaručit přiměřené finanční zajištění pro financování úkolů, které byly agentuře 
EMSA svěřeny;

25. vítá operační systém CleanSeaNet pro odhalování a monitorování znečištění z lodí, díky 
němuž budou přímořské státy moci lokalizovat a identifikovat znečišťovatele v 
zeměpisných oblastech své právní působnosti; vyzývá členské státy, aby urychlily 
transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o 
znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání1; 

26. bere na vědomí aktivity Komise v oblasti lodní a námořní bezpečnosti po lodních 
katastrofách tankerů „Erika“ a „Prestige“, které se projevily především v balíčcích 
opatření pro námořní bezpečnost;

27. vyzývá důrazně Radu ve složení pro dopravu, aby brzy zvážila „třetí balíček opatření pro 
námořní bezpečnost“a společně s Evropským parlamentem rozhodla, aby vůbec nevznikla 
mezera v důvěryhodnosti;

28. naléhá na Komisi, aby posílila opatření týkající se občanskoprávní a trestní odpovědnosti 
v případě neštěstí nebo nehody a aby se při tom držela zásady subsidiarity, zásady 
rozdělení pravomocí a mezinárodního právního rámce;

29. připomíná své usnesení ze dne 21. dubna 2004 o zlepšení bezpečnosti na moři a vyzývá 
Komisi, aby během přijímání dalších opatření více zohlednila „lidský faktor“;

30. se znepokojením poukazuje na to, že Baltské moře je v současné době jedním z nejvíce 
znečištěných moří světa, a připomíná Komisi svou předchozí výzvu k vypracování 

  
1 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 11.
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doporučení o vytvoření evropské strategie pro oblast Baltského moře navrhujícího 
opatření na zlepšení environmentálních podmínek v Baltském moři, na snížení eutrofizace 
Baltského moře a zvláště zabránění vypouštění ropných a jiných toxických a škodlivých 
látek do moře; připomíná, že při provádění meziregionálních projektů zaměřených na 
zlepšení stavu životního prostředí v oblasti Baltského moře by měly být plně využívány 
stávající nástroje spolupráce, jako jsou programy INTERREG;

31. požaduje zřízení zvláštních zón pro ekologicky citlivé a navigačně obtížné mořské oblasti 
v Baltském moři, zejména pro Kadetrinne, Skagerrak/Kattegatt, Großer Belt a Sund, které 
již námořní lodě, zejména ropné tankery, nebudou moci projíždět bez mořských lodivodů, 
a vyzývá Komisi a členské státy, aby iniciovaly vypracování nezbytných opatření na 
příslušných mezinárodních grémiích, jako je zejména IMO;

32. připomíná Komisi svůj požadavek, aby Parlamentu a Radě co nejdříve předložila návrh s 
cílem zajistit, že v nových lodích bude ropa pro palivo přepravovaná v zásobnících 
rovněž skladována v bezpečných dvouplášťových nádržích, neboť nákladní nebo 
kontejnerové lodě často ve svých zásobnících přepravují jako palivo těžký olej, jehož 
množství může výrazně převýšit náklad menších ropných tankerů; domnívá se, že před 
předložením takového návrhu by se měla Komise přesvědčit o tom, zda stávající pravidla 
IMO stanovená v usnesení MEPC 141 odst. 54 stačí pro zajištění bezpečné dopravy ropy 
používané jako palivo;

33. vybízí Komisi k intenzivnější ostražitosti v souvislosti s uplatňováním pravidel o 
povinném používání dvojitých plášťů;

34. požaduje nejvyšší bezpečnostní standardy pro všechny lodě, které vplouvají do 
evropských přístavů, a vyslovuje se v této souvislosti pro vedoucí úlohu Evropy; je si 
vědom skutečnosti, že tyto požadavky nemohou být rozšířeny na všechny lodě ve 
200mílovém pásmu;

35. vyjadřuje obavy nad tím, že na evropských lodích pracuje v řadách důstojníků a posádky 
stále méně dobře vzdělaných mladých Evropanů a Evropanek, což vyvolává obavy z 
masivního odlivu mozků; domnívá se, že lepší pracovní podmínky mohou v případě 
dodržení předpisů stanovených Mezinárodní organizací práce (MOP) a IMO přispět k 
získání většího množství Evropanů pro kariéru na moři;

36. naléhá na členské státy a zúčastněné strany v námořním odvětví, aby provedly přezkum 
kariérních plánů a příležitostí pro celoživotní vzdělávání v námořním odvětví zaprvé 
s cílem umožnit uplatnění nabytých dovedností a zkušeností v praxi a zadruhé s cílem 
zavést systémy pro přechod mezi zaměstnáním na moři a na pevnině, aby bylo zachováno 
know-how a vyhlídky na postup byly lákavější;

37. podporuje probíhající jednání o dohodě mezi sociálními partnery v Evropské unii týkající 
se prosazování Úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) o pracovních normách 
v námořní dopravě z roku 2006 s ohledem na zákaz snížení úrovně ochrany, který je v ní 
zakotven; podporuje závazek členských států tuto úmluvu v rámci budoucí námořní 
politiky EU ratifikovat a prosazovat; vyzývá Komisi, aby rozvíjela všechny možné 
kontakty s cílem zajistit v roce 2007 přijetí Úmluvy MOP o pracovních podmínkách v 
odvětví rybolovu, která nebyla přijata v roce 2005;
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38. domnívá se, že by vyloučení námořníků ze sociálních směrnic měli přezkoumat sociální 
partneři, jak navrhuje výše uvedená zelená kniha;

39. trvá na tom, že rybáři a námořníci jsou v mnohých oblastech vyňati z evropské sociální 
legislativy (např. směrnice 98/59/ES1 o hromadném propouštění, směrnice 2001/23/ES2 o 
zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo 
závodů, směrnice 2002/14/ES3 o informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci 
i směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb4); a vyzývá 
Komisi, aby v úzké spolupráci se sociálními partnery tyto výjimky přezkoumala;

40. vyzývá jak vlastníky lodí, tak členské státy, aby pro účely odborné přípravy dobrých 
námořníků a důstojníků uzavřely partnerství, jak se již stalo v Dánsku, a aby pomocí 
svých výchovných a vzdělávacích politik prohloubily své znalosti o námořním dědictví a 
nadšení pro něj a poskytovaly další pobídky pro činnosti a profese spojené s mořem; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila nezbytné podmínky pro finanční a poradenskou podporu 
tohoto partnerství;

41. v souladu s bílou listinou klasifikačního schématu IMO požaduje zavedení evropské 
značky kvality pro lodě splňující nejnovější bezpečnostní normy a sociální podmínky, 
která zajistí přednostní zacházení v rámci státní kontroly přístavů;

42. konstatuje, že v námořním odvětví není dostatek odborníků a kvalitně vyškolených 
profesionálů; navrhuje, aby se vytvořily speciální kurzy pro velitele a posádky rybářských 
plavidel, které by těmto pracovníkům poskytly základní informace o vědeckých 
poznatcích v tomto odvětví a které by jim umožnily pochopit, jak důležitá je ekologická 
odpovědnost a udržitelnost při průběžném budování úspěšného systému řízení rybolovu, 
který zohledňuje ekosystémy;

43. naléhavě vyzývá Komisi, aby vytvořila plány pro odbornou rekvalifikaci rybářů, která jim 
pomůže přeorientovat se na moderní postupy využívající nové poznatky o práci na moři; 
poukazuje na odvětví příbřežní akvakultury a ekoturistiky jako na jedny z potenciálních 
cílů;

44. poukazuje na význam zlepšování obrazu odvětví rybolovu, které je v současné době 
nedostatečně respektováno; je toho názoru, že zlepšení zdravotních a bezpečnostních 
podmínek na plavidlech spolu s vyššími platy a lepšími podmínkami pro posádky je 
možno dosáhnout pouze v rámci udržitelného a prosperujícího odvětví a že je třeba více 
prostředků věnovat na výzkum a vzdělávání zaměřené na zlepšování znalostí a 
dovedností;

45. konstatuje, že klíčovým cílem politiky moří a oceánů je vytvořit v odvětví rybolovu 
podmínky zajišťující hygienu, bezpečnost a pohodlí, a to ať už jde jak o rybáře samotné, 
tak o pracovníky zaměstnané v ostatních oblastech odvětví rybolovu;

46. domnívá se, že ve srovnání s právními předpisy má koncepce sociální odpovědnosti 
podniků omezenou hodnotu, pokud jde o zachování mořského prostředí, a že program 

  
1 Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 16.
2 Úř. věst. L 82. 22.3.2001, s. 16.
3 Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29.
4 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.
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Společenství na ochranu životního prostředí musí proto mít i nadále náležitý právní 
základ posílený dobrovolnými opatřeními podniků, které chtějí prokázat své odpovědné 
chování;

47. odsuzuje podmínky, za nichž jsou v současnosti rozebírány lodě v rozvojových zemích, a 
vyzývá Komisi, aby vypracovala návrhy na zlepšení pracovních podmínek v docích, kde 
jsou tyto lodě demontovány, a aby prozkoumala všechny možnosti v oblasti trestního 
práva, které otevřel Soudní dvůr, přičemž by se měla uplatňovat zásada „znečišťovatel 
platí”, jako je tomu v jiných oblastech; vítá zveřejnění Zelené knihy o zlepšení postupů 
demontáže lodí (KOM(2007)0269); vyzývá v této souvislosti Komisi, aby vypracovala 
návrh na „zelený pas“, který by byl uložen spolu s jinými lodními dokumenty a ve kterém 
by byly uvedeny všechny toxické látky, použité při jejich stavbě; je toho názoru, že by se 
Společenství mělo zabývat otázkou recyklace lodí tím, že uzavře povinnou mezinárodní 
úmluvu – očekávanou na rok 2008 nebo 2009 – a že bude mezitím postupovat podle 
směrnic IMO;

48. domnívá se, že loďařský průmysl a průmysl námořního vybavení v Unii si zachovaly 
konkurenceschopnost prostřednictvím investic do inovačních produktů a postupů a 
vytvořením úzce specializovaných trhů založených na znalostech; domnívá se, že by 
evropská námořní strategie měla vytvořit vhodné podmínky pro to, aby si Unie na těchto 
trzích udržela vedoucí pozici, např. podporováním rozvoje mechanismů převodu 
námořních technologií; 

49. vyzývá členské státy, aby plně využívaly pokyny pro státní podporu Společenství v 
oblasti pracovních nákladů i daní a zaměřily se zvláště na systém tonážních poplatků; 
domnívá se, že iniciativa LeaderSHIP 2015 má pozitivní dopad a že námořní odvětví 
musí být udržováno ve stavu způsobilém pro státní podporu, aby byly podporovány 
inovace;

50. žádá, aby se překládka ropy nebo jiného toxického nákladu na moři v budoucnosti 
omezila na pečlivě určené oblasti pod dohledem s cílem usnadnit identifikaci subjektů, jež 
ponesou odpovědnost, dojde-li k vypuštění znečišťujících látek do moře; bere na vědomí, 
že lodní doprava přispívá ke znečišťování moře a potenciálně k narušení ekosystémů, 
neboť do moří a oceánů zavádí cizí druhy, které se nacházejí ve vypouštěném vodním 
balastu, a používá chemické látky v nátěrových hmotách proti usazeninám, které působí 
na hormony ryb; zdůrazňuje, že ropné skvrny rovněž představují závažné ohrožení moří;

51. požaduje odbornou přípravu a informace vycházející ze zpracování, analýzy a šíření 
osvědčených postupů, technik, nástrojů k monitorování vypouštění nádrží a inovací v 
oblasti boje proti znečištění ropou a nebezpečnými a škodlivými látkami, a také technická 
řešení využívající kontroly a satelitního dohledu, která budou vyvinuta pro účely 
monitorování náhodných nebo úmyslných úniků;

Lepší evropská pobřežní politika včetně lepších evropských přístavů

52. zdůrazňuje význam toho, jak může územní spolupráce a propojení pobřežních regionů 
přispět prostřednictvím podpory společných strategií pro konkurenceschopnost 
pobřežních oblastí k celistvé námořní politice; považuje proto účast regionálních a 
místních činitelů (investorů) za nezbytnou pro úspěch evropské námořní politiky a vítá  
stále užší spolupráci a propojení evropských pobřežních oblastí;
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53. je toho názoru, že by Komise, členské státy a regiony měly vyvinout zvláštní úsilí ve 
snaze zvýšit povědomí o námořních otázkách; domnívá se, že toto úsilí by například 
mohlo zahrnovat vyznamenávání příkladných turistických projektů, ekologické lodní 
dopravy nebo zvláštních přínosů námořnímu vzdělávání; v této souvislosti navrhuje 
vytvoření značky EU, která by se udělovala příkladným přímořským oblastem jako forma 
podpory osvědčených postupů; zdůrazňuje význam své iniciativy, kterou by měla 
podpořit i Komise a která se týká zavedení evropského námořního dne na počest 
námořního odvětví; zdůrazňuje, že by na středních školách měly být s podporou Komise 
zavedeny pilotní studijní cykly zaměřené na námořní vzdělávání;

54. zdůrazňuje, že pro rozvoj ostrovů a pobřežních oblastí je velmi důležité, a by byla 
zavedena kvantitativní omezení pro vypouštění fosforu a dusíku do Baltského moře, 
protože stav moře je základní ve vztahu k cestovnímu ruchu a souvisejícímu podnikání; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí jasného, snadno pochopitelného souboru pravidel a příručky 
jasně vysvětlující pobídky a jejich důsledky;

55. vybízí regiony a členské státy, aby využívaly nástrojů politiky soudržnosti v zájmu 
dosažení hlubší integrace námořní a pobřežní politiky, podpory podnikání a zřizování 
malých a středních podniků, aby se tímto způsobem přispělo k vyřešení problému sezónní 
zaměstnanosti; vyzývá zejména k vytvoření sítě regionů námořní excelence v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce;

56. zdůrazňuje zásadní význam přístavů a jejich roli, kterou hrají jako střediska 
mezinárodního obchodu, zdroje hospodářského rozvoje a pracovních míst pro pobřežní 
regiony, překladiště pro rybolov a základní body pro kontrolu bezpečnosti;

57. považuje za velmi důležité, aby byly vyvinuty systémy časného varování podél 
atlantického pobřeží, které může být potenciálně vystaveno vlnám tsunami;

58. vzhledem ke znečištění ovzduší v mnoha přístavních městech a regionech vyzývá členské 
státy a Komisi, aby výrazně navýšily pobídky pro zásobování lodí nacházejících se v 
přístavu energií z pevniny, pokud je to cenově výhodné a výsledkem je environmentální 
přínos; požaduje proto přepracování směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, 
kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických 
produktů a elektřiny1, v tom smyslu, aby ty členské státy, které využívají možnosti 
daňového osvobození pro ropu přepravovanou v zásobnících podle článku 14 této 
směrnice, byly zavázány osvobodit ve stejné míře od daně elektřinu pocházející z 
pevniny;

59. požaduje přepracování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. 
listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního 
nákladu2 v tom smyslu, že všechny lodě využívající přístavu členského státu zlikvidují 
100 % svého pevného a kapalného odpadu;

60. vidí budoucí nedostatky při přepravě zboží spíše v napojení přístavů na evropské 
vnitrozemské dopravní sítě než v kapacitě přístavů; považuje co nejlepší napojení 
evropských přístavů na vnitrozemí za nezbytné pro využití možností námořní přepravy 
a požaduje proto, aby bylo toto napojení tam, kde je to zapotřebí, rozvíjeno, a aby byly 

  
1 Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51.
2 Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81.
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upřednostněny ekologičtější způsoby dopravy, jako jsou železnice a vnitrozemské vodní 
cesty;

61. s ohledem na velký význam vodní dopravy jak pro vnitřní trh, tak pro tradiční obchodní 
partnery Unie, se domnívá, že by nová námořní strategie EU měla zahrnovat strategii pro 
přístavy, která jim umožní rozvoj v reakci na vývoj na trhu a na poptávku a zároveň 
dodržování příslušných právních předpisů s cílem vytvořit příznivé klima pro investice, 
aby byla umožněna dostatečná kapacita přístavů pro rostoucí toky námořní nákladní 
dopravy; trvá na tom, aby byla taková strategie vytvořena v souladu s probíhající debatou 
o evropské přístavní politice, aby se předešlo zdvojování práce;

62. poznamenává, že Evropa je oblíbeným regionem pro cestovní ruch v podobě jachtingu, 
okružních turistických plaveb a potápění s přístrojem; vybízí přímořské oblasti, aby 
investovaly do svých rekreačních přímořských infrastruktur s cílem těžit z rostoucího 
trhu, a zajistily při tom ochranu přírodních stanovišť, druhů a mořských ekosystémů 
obecně; vyzývá Komisi, aby pomohla stanovit harmonizované standardy pro zařízení a 
technické vybavení, a zaručila tak vysokou úroveň kvality služeb v Unii;

63. upřednostňuje vytvoření většího počtu námořních seskupení, která využívají získaných 
pozitivních zkušeností a osvědčených postupů, které jsou již v této oblasti používány, a 
zastává názor, že by tyto příklady měly být následovány a propagovány; žádá členské 
státy, aby přijaly opatření k posílení hospodářské konkurenceschopnosti pobřežních 
regionů prostřednictvím podpory výzkumu, vytváření středisek námořní excelence, 
technologického rozvoje a inovací, jakož i meziobchodní spolupráce (sítě, seskupení, 
veřejní partneři) a poskytování lepších podpůrných služeb zaměřených na snížení 
závislosti těchto regionů na značně omezeném počtu (tradičních) hospodářských činností;

64. znovu potvrzuje své stanovisko ze dne 14. listopadu 2006 ke směrnici o námořní 
strategii1, zejména v souvislosti se zákazem nebo kritérii systematické/úmyslné likvidace 
veškerých pevných látek, kapalin nebo plynů ve vodním sloupci, na mořském dně nebo 
v podloží; dále se domnívá, že jakékoli skladování oxidu uhličitého na mořském dně a v 
podloží musí podléhat povolení podle mezinárodního práva, předchozímu posouzení 
vlivu na životní prostředí v souladu se směrnicí Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 
o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí2 a 
příslušnými mezinárodními úmluvami, jakož i pravidelnému sledování a kontrole; 

65. je proto přesvědčen, že obnovitelné zdroje mořského prostředí mohou a měly by být 
využívány udržitelným způsobem, aby jejich využívání a výsledný hospodářský prospěch 
mohly dlouhodobě pokračovat; zdůrazňuje proto nutnost, aby se různé dotyčné politiky 
přizpůsobily požadavkům na udržení zdravého mořského prostředí; v této souvislosti 
vyzývá také k širšímu využití pevninské a mořské větrné energie s cílem udržitelným 
způsobem využívat její potenciál z hlediska zaměstnanosti a hospodářské politiky;

66. trvá však na tom, že jedním ze základních cílů správy pobřežních zón musí být zachování 
mořského prostředí, a nikoli vyčlenění několika vzorových oblastí jako důkazu, že je 
snaha o ochranu vyvíjena, zvláště s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a 
Rady 2002/413/ES ze dne 30. května 2002 o provádění integrované správy pobřežních 

  
1 Přijaté texty, P6_TA(2006)0482.
2 Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40.
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oblastí v Evropě1;

67. souhlasí v této souvislosti s Komisí, že existuje přirozená hranice množství lidské činnosti 
z hlediska hustoty obyvatelstva a průmyslové činnosti, kterou mohou pobřežní zóny snést 
bez vážného a případně nevratného poškození životního prostředí; podporuje proto názor 
Komise, že je nutno vypracovat komplexní studii, aby bylo možné tyto hranice stanovit a 
na základě toho vytvářet další předpoklady a plány;

68. poukazuje na to, že trojrozměrné mapování mořského dna bude mít nesmírnou hodnotu 
nejen pro rybolov, ale také pro energetické odvětví, ochránce životního prostředí a i pro 
obranné zájmy; domnívá se, že významná tržní hodnota takových map je zřejmá, a 
zmíněné subjekty tak mohou napomoci vyřešit otázku financování této činnosti; je toho 
názoru, že přesnější údaje v námořním odvětví by mohly zahrnovat lepší předpověď 
počasí, informace o předpokládané výši vln a celou řadu otázek, které by mohly zvýšit 
úroveň bezpečnosti a rozvoje;

69. vyzývá k rozvoji všech opatření nezbytných k prevenci a řízení rizik poškození 
pobřežních oblastí přírodními katastrofami, jako jsou záplavy, eroze, bouře a tsunami; 
dále zdůrazňuje, že je třeba přijmout opatření Společenství, která by byla zaměřena na 
nebezpečí zplozená rozličnou lidskou činností, jež hrozí evropským pobřežním 
ekosystémům;

70. domnívá se, že výstavba ochranných pobřežních hrází proti zvyšující se hladině moře 
může vést ke ztrátě přírodních stanovišť, zatímco samotný vzestup způsobuje „vytlačení“ 
slaných močálů a bahnitých stanovišť z pobřežních oblastí a erozi písečných dun, jež jsou 
všechny bohatými přírodními stanovišti pro rostliny a zvířata; žádá dlouhodobou strategii 
ohledně zachování pobřežních hrází, ochrany před stoupající hladinou moře a 
minimalizace ztrát přírodních stanovišť;

71. podporuje rozvoj nových sítí určených k realizaci projektů a činností v podobě partnerství 
mezi soukromým sektorem, nevládními organizacemi, místními orgány a regiony, jehož 
cílem by bylo dosažení větší míry dynamiky, inovací a účinnosti a zlepšení kvality života 
v pobřežních oblastech;

72. zdůrazňuje, že je třeba zvýšit atratktivitu pobřežních regionů nejen jako míst pro rekreaci, 
ale i jako míst k životu, práci a investicím zlepšením dostupnosti a vnitřní dopravní 
infrastruktury; dále vyzývá k přijetí opatření za účelem zlepšení služeb obecného zájmu 
(jako je zdravotnictví, vzdělávání, voda a energie, informace, komunikační technologie, 
poštovní služby, odpadní vody a zpracování odpadu) s přihlédnutím k sezónním 
demografickým změnám;

73. vzhledem k významnému podílu znečištění moří z pevniny na celkovém znečištění 
evropských moří naléhavě vyzývá členské státy, aby rychle provedly všechny relevantní 
stávající i budoucí evropské právní akty; mimoto žádá Komisi, aby předložila akční plán 
na omezení tohoto znečištění; domnívá se, že je při tom důležitá i finanční podpora 
projektů na omezení znečištění ve třetích státech, neboť v těchto státech úroveň 
filtračních a čistících systémů často zaostává daleko za evropskými standardy, a 
vynaložené finanční prostředky proto mohou mít větší účinek;

  
1 Úř. věst. L 148, 6.6.2002, s. 24.
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74. konstatuje, že většina znečistění v mořském prostředí pochází ze zdrojů umístěných na 
pevnině, včetně, ale nejen, odtoků ze zemědělské půdy a průmyslových emisí, které mají 
zvlášť škodlivý vliv na uzavřená a polouzavřená moře; zdůrazňuje, že EU musí věnovat 
těmto oblastem zvláštní pozornost a přijmout opatření na omezení a prevenci dalšího 
znečišťování; domnívá se rovněž, že by k tomuto účelu mohla být úspěšně využívána 
nová technologie Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti (GMES);

75. bere na vědomí, že námořní odvětví je jednou z mála oblastí, kde se neuplatňuje zásada 
„znečišťovatel platí“; je přesvědčen, že by odvětví vypouštějící odpadní vody, odvětví 
těžby písku a štěrku, koncerny využívající mořskou energii a jakékoli jiné podniky, na 
které lze, i když se jejich základna nachází na pevnině, pohlížet jako na zdroj znečištění 
mořského prostředí, měly přispívat k fondu EU zaměřenému na obnovení a zachování 
mořské flóry a fauny včetně populace ryb a že by Komise měla vynaložit úsilí k zajištění 
jednotnějšího a účinnějšího uplatňování zásady „znečišťovatel platí“;

76. vyzývá Komisi, aby podnikla kroky potřebné pro kontrolu znečišťujících látek (znečištění 
životního prostředí v mořích) pocházejících z vod prosakujících ze zemědělské půdy, 
kanalizačních nebo průmyslových odpadních vod a z odpadu, často plastového, kterým se 
mohou udusit mořští savci, želvy nebo ptáci; takovéto znečišťující látky představují stále 
větší nebezpečí a mají stále vážnější dopad na odvětví rybolovu i na cestovní ruch, 
přičemž snižují kvalitu a zdravotní nezávadnost rybích výrobků určených ke konzumaci; 
vyzývá Komisi aby, co se týče záoceánských plavidel, naléhavě vyzvala členské státy k 
uplatňování přílohy V Mezinárodní úmluvy MARPOL o zabránění znečišťování z lodí, 
která zakazuje odhazování plastového odpadu a sypání popela pocházejícího ze spalování 
plastů do moře; vyzývá Komisi, aby pozměnila směrnici č. 2000/59/ES o přístavních 
zařízeních pro příjem lodního odpadu s cílem zlepšit vhodnost a dostupnost takovýchto 
zařízení v EU a omezit vyhazování odpadu do moře;

77. naléhá, aby EU v kontextu mezinárodní námořní politiky revidovala a aktualizovala 
Úmluvu OSN ze dne 10. prosince 1982 o mořském právu a Dohody ze dne 28. července 
1994 o provádění záležitostí upravených částí XI této Úmluvy1, a to zejména s cílem 
zlepšit mezinárodní pravidla o bezpečnosti námořní dopravy, předcházení znečišťování 
moří a ochranu a zachování mořského prostředí; navíc vyzývá EU k vynaložení 
zvláštního úsilí k zajištění toho, aby členské státy EU efektivně využívaly právně závazný 
postup urovnávání sporů prostřednictvím Mezinárodního soudu pro mořské právo, který 
byl zřízen v roce 1996 se sídlem v Hamburku na základě Úmluvy OSN o mořském právu, 
jelikož členské státy bohužel až do dnešního dne neměly tendenci spory prostřednictvím 
tohoto soudu urovnávat;

78. naléhá, aby EU v kontextu mezinárodní námořní politiky a Úmluvy OSN ze dne 10. 
prosince 1982 o mořském právu a Dohody ze dne 28. července 1994 o provádění 
záležitostí upravených částí XI Úmluvy o mořském právu (viz Úř. věst. L 179, 23. 6. 
1998, s. 129) zlepšila mezinárodní pravidla o bezpečnosti námořní dopravy, předcházení 
znečišťování moří a ochranu a zachování mořského prostředí; navíc vyzývá EU k 
vynaložení zvláštního úsilí k zajištění toho, aby členské státy EU efektivně využívaly 
právně závazný postup urovnávání sporů prostřednictvím Mezinárodního soudu pro 
mořské právo, který byl zřízen v roce 1996 se sídlem v Hamburku na základě Úmluvy 
OSN o mořském právu, jelikož členské státy bohužel až do dnešního dne neměly tendenci 

  
1 Úř. věst. L 179, 23. 6. 1998, s. 129.
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spory prostřednictvím tohoto soudu urovnávat;

79. vyjadřuje obavy nad nedostatkem dobře vyškolených pracovníků v důležitých námořních 
hospodářských odvětvích na pevnině; domnívá se, že by ke zmírnění problému mohly 
přispět společné kampaně členských států a příslušných podniků za účelem zaměstnávání;

80. vyzývá Komisi a členské státy, aby do všech stádií procesu zlepšování námořní politiky 
EU jak při provádění a prosazování stávajících právních předpisů, tak při navrhování 
nových iniciativ zapojily všechny příslušné zúčastněné strany;

Udržitelný cestovní ruch v pobřežních regionech

81. zdůrazňuje skutečnost, že správně rozvíjený cestovní ruch je pro místní hospodářství 
udržitelným zdrojem příjmů, jenž zajistí ochranu a zvýšení hodnoty životního prostředí i 
podporu a zachování kulturních, historických a environmentálních rysů, řemesel a 
udržitelného námořního cestovního ruchu; vybízí proto zejména k investicím do turistické 
infrastruktury související s plachtěním, potápěním a výletními plavbami a ochranou i 
propagací archeologických mořských pokladů;

82. zdůrazňuje, že na cestovní ruch se uplatňuje zásada subsidiarity; zdůrazňuje potřebu 
respektovat vnitrostátní plány opírající se o zkušenosti a osvědčené postupy;

83. zdůrazňuje, že nedostatek vhodných a srovnatelných údajů je jedním z hlavních problémů 
při získávání spolehlivých údajů týkajících se zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu 
v pobřežních regionech;

84. rovněž se domnívá, že čisté životní prostředí a dobrá kvalita vzduchu a vody jsou životně 
důležité proto, aby odvětví přežilo; z tohoto důvodu by měly být všechny budoucí 
evropské projekty cestovního ruchu zvažovány s ohledem na ekologickou přijatelnost a 
udržitelnost;

85. konstatuje, že Evropa je oblíbenou destinací okružních plaveb; zdůrazňuje, že by 
poskytování služeb mělo být zorganizováno tak, aby zaručovalo otevřenou hospodářskou 
soutěž a že je nezbytné, aby byla vzhledem k existující potřebě vybudována lepší 
infrastruktura související s touto aktivitou;

86. zastává názor, že by tradiční sezónní podnikání mělo být rozvinuto v celoroční činnost; 
zdůrazňuje, že by toto odvětví mělo využít příležitosti k investicím do udržitelných, 
celoročních aktivit souvisejících s cestovním ruchem; domnívá se, že rozšíření sezóny 
může vytvořit pracovní místa a přinést ekonomický úspěch; zdůrazňuje, že pokud jde o 
udržitelnost a „environmentální vzdělávání“, mohou mít na koncepci cestovního ruchu 
významný vliv příklady osvědčených postupů; upozorňuje, že cílem by mělo být, aby 
delší podnikatelská sezóna byla pro toto odvětví a pobřežní prostředí přínosem;

87. domnívá se, že evropská Agenda 21 pro udržitelnost evropského cestovního ruchu musí 
brát v úvahu specifické rysy pobřežního cestovního ruchu – a ostrovního cestovního 
ruchu – a prezentovat užitečné iniciativy a sdílet osvědčené postupy, které jsou účinné v 
boji proti sezónnosti, jako je například rozvoj cestovního ruchu starších občanů;

88. vyzývá Komisi, aby předložila evropskou strategii udržitelného námořního cestovního 
ruchu, která bude zaměřena na integraci politik;
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Udržitelné mořské prostředí

89. připomíná své usnesení ze dne 14. listopadu 2006 o tematické strategii ochrany a 
zachování mořského prostředí1 a znovu zdůrazňuje zejména potřebu, aby 

- všeobecným cílem EU bylo udržitelné využívání moří a zachování mořských 
ekosystémů, včetně energické politiky EU na ochranu moří, která zabrání dalším 
ztrátám biologické rozmanitosti a zhoršování mořského prostředí;

- byla začleněna společná definice dobrého stavu životního prostředí platná pro celou 
EU;

- Evropská agentura pro životní prostředí prováděla pravidelná hodnocení mořského 
prostředí, což vyžaduje, aby se v členských státech zlepšilo shromažďování údajů, 
podávání zpráv a výměna informací;

- byl uznán význam předchozích konzultací, koordinace a spolupráce se sousedními 
státy při přijímání a provádění nadcházející směrnice o mořské strategii;

90. uznává, že dobrý stav mořského prostředí je základem udržitelného rozvoje lodní dopravy 
v EU a připomíná závazek EU začlenit hledisko životního prostředí do všech aspektů 
politiky Společenství;

91. trvá na tom, že čisté mořské prostředí s dostatečnou biologickou rozmanitostí, která zajistí 
správné fungování jeho ekosystémů, je pro Evropu nezbytné; dále trvá na tom, že vlastní 
hodnota mořských oblastí znamená, že výhody dobrého stavu mořského prostředí v EU 
značně přesahují potenciální hospodářské zisky z využívání různých komponent moře, 
pobřežních vod a povodí řek, a že je proto zachování a v mnoha případech i obnova 
mořského prostředí EU nezbytná;

92. připomíná, že zásada stojící za řízením lidských činností s ohledem na ekosystém je 
jednou z klíčových součástí Tematické strategie ochrany a zachování mořského prostředí; 
trvá na tom, že by tato zásada měla být uplatňována také s ohledem na námořní politiku;

93. co nejvíce zdůrazňuje, že kritéria používaná pro definování dobrého stavu životního 
prostředí musejí být dostatečně rozsáhlá, protože tyto kvalitativní cíle budou 
pravděpodobně dlouhou dobu sloužit jako měřítko pro srovnání akčních programů;

94. domnívá se také, že opatření na zlepšení kvality vody musí být přijata rychle, a je proto 
znepokojen prodlouženým časovým harmonogramem doporučeným v návrhu směrnice o 
mořské strategii;

95. trvá na tom, aby bylo urychleno zřízení sítě chráněných mořských oblastí;

96. je přesvědčen, že čisté mořské prostředí je rozhodující pro mořské druhy, včetně ryb 
lovených ke komerčním účelům i ostatních, které se ke komerčním účelům nevyužívají, a 
že obnovení rybích populací, které byly vyčerpány, závisí na snižování znečištění moří, 
jakož i na úrovni rybolovu; domnívá se, že je třeba snížit množství znečišťujících látek 
v mořích, aby se zajistilo, že rybí produkty používané v EU nebudou kontaminovány;

  
1 Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2006)0486.
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97. upozorňuje na ničivý dopad, který někdy způsobuje přítomnost exotických organismů 
v mořském ekosystému, a uznává, že invazní cizí druhy představují významnou hrozbu 
pro mořskou biologickou rozmanitost; vyzývá Komisi, aby přijala neodkladná opatření 
k zabránění přenosu organismů obsažených ve vodním balastu a zavedla účinné kontroly 
vypouštění vodního balastu ve vodách EU;

98. domnívá se, že koncepce seskupování (clustering) by mohla mít na mořské prostředí 
příznivý vliv, pokud by byly ochrana biotopů, kontrola znečištění a další environmentální 
technologie zahrnuty do návrhu a realizace koncepce seskupení už ve fázi plánování; 

99. vítá skutečnost, že Komise uznala, že k zabezpečení stabilního regulačního prostředí a 
právně závazného základu pro rozhodování je nutný „jednotný systém územního 
plánování“; domnívá se, že základním kritériem účinného územního plánování 
založeného na ekosystému musí být taková organizace činností, která omezí vliv činností 
škodlivých pro životní prostředí na ekologicky citlivé oblasti a která současně umožní, 
aby i ve všech ostatních oblastech byly zdroje využívány ekologicky udržitelným 
způsobem; v této souvislosti trvá na použití nástroje strategického posouzení vlivů na 
životní prostředí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. 
června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí1; 
zdůrazňuje, že jakýkoli systém námořního územního plánování na úrovni EU musí být 
přínosem pro stávající vnitrostátní systémy a plány, být založen na úrovni námořních 
regionů a subregionů podle směrnice o mořské strategii a být nástrojem, který podporuje 
užívání přístupu založeného na ekosystémech ke správě moří a cílům dobrého 
environmentálního stavu podle uvedené směrnice;

100. konstatuje, že dosažení dobrého stavu životního prostředí také vyžaduje přísnou regulaci 
lidských činností vykonávaných mimo území ekologicky citlivých oblastí, aby byl 
minimalizován jakýkoli případný nepříznivý dopad na mořské prostředí;

Integrovaná rybářská politika

101. je toho názoru, že rybolovná činnost musí přispívat k zachování životaschopných 
pobřežních komunit; zdůrazňuje, že aby tohoto cíle bylo dosaženo, musí být k rybolovu 
umožněn přístup rybářům zabývajícím se pobřežním a drobným rybolovem a rekreačním 
rybářům a že tyto rybolovné činnosti podpoří cestovní ruch, ochrání naše bohaté pobřežní 
dědictví a pomohou soudržnosti našich pobřežních komunit;

102. projevuje své znepokojení nad tím, že zatímco v důsledku dalších omezení, jež mohou 
vyplynout z vytváření soustavy Natura 2000 a případně dalších chráněných mořských 
oblastí, je toto odvětví připraveno akceptovat systém řízení rybolovu zohledňující 
ekosystémy, neomezený přístup a rybolov v těchto oblastech bude možná ohrožen; 
domnívá se, že takové rybolovné činnosti, které ochranu prostředí nenarušují, by měly být
v chráněných mořských oblastech povoleny; je toho názoru, že v případě rybolovných 
činností, které ochranu těchto oblastí narušují nebo ji narušit mohou, by se mělo 
usilovněji pracovat, a to i v rámci výzkumu a vývoje, na vytvoření ekologičtějších 
rybolovných metod, které by v oprávněných případech umožnily do těchto oblastí větší 
přístup;

  
1 Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30.
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103. upozorňuje však na to, že rybolov bude muset být v budoucnosti omezen preventivními 
opatřeními, která zajistí zachovávání zdravých ekosystémů a ochranu vzácných, 
zranitelných a cenných druhů a přírodních stanovišť, což bude nutně znamenat větší 
ochranu životního prostředí než v minulosti; tento systém ochrany bude zahrnovat síť 
chráněných mořských oblastí vytvořenou v souladu s ustanoveními v rámci společné 
rybářské politiky (SRP) a systém integrovaného řízení pobřežních oblastí, aby se zajistilo 
zastavení zbytečného zhoršování stavu přírodních stanovišť a prudké snižování 
biologické rozmanitosti;

104. vyzývá Komisi, aby řádně zohlednila úspěchy, které v souvislosti s řízením rybolovu 
zaznamenaly místní a regionální orgány a které by pak mohly sloužit jako vzor i v jiných 
oblastech, a to zejména pokud jde o úspěchy týkající se integrovaného a udržitelného 
systému řízení moří, který zakazuje neselektivní rybolovné zařízení, přizpůsobuje velikost 
rybářského loďstva dostupným zdrojům, zahrnuje plánování pobřežních oblastí, reguluje 
turistické aktivity, jako např. pozorování velryb, sestavuje plány řízení pro lokality 
soustavy Natura 2000 a vytváří chráněné oblasti;

105. zdůrazňuje, že by měla být uznána cenná poradní úloha regionálních poradních sborů a že 
by se s těmito sbory mělo konzultovat řízení námořního odvětví; 

106. schvaluje závazek, který EU učinila na summitu Země v Johannesburgu roce 2002 a který 
je potvrzen v nedávném sdělení Komise nazvaném „Provádění udržitelnosti v rybolovu 
EU pomocí maximálního udržitelného výnosu“ (KOM(2006)0360), totiž závazek, že 
všude tam, kde je to možné, budou do roku 2015 rybí populace obnoveny do takové míry, 
která zajistí maximální udržitelný výnos; domnívá se, že tohoto cíle lze nejlépe dosáhnout 
tak, že se nebude používat systém nahodilých referenčních bodů založených na 
jednoduchém matematickém modelu; domnívá se, že jiný výklad maximálního 
udržitelného výnosu, který pracuje s pojmy, jako je např. maximalizace kumulativního 
úlovku během určitého pevně stanoveného období (například deseti let), by mohl 
poskytnout realistický a schůdný způsob, jak zlepšit postavení rybolovu v EU; 

107. domnívá se, že jedním z účinných způsobů, jak omezit výměty, je zvýšit selektivnost 
rybolovu pomocí modifikace rybolovných zařízení a technik; uznává, že spolupráce 
s rybáři a jejich poznatky v této oblasti mají zásadní význam a že ti rybáři, kteří mají 
v těchto otázkách inovační přístup, by měli být oceněni;

108. žádá, aby bylo vyvinuto větší úsilí k vyřešení ostudných problémů s vedlejšími úlovky a 
s výměty, které jsou hlavním důsledkem režimu celkových přípustných odlovů (TAC) a 
kvót stanovených v rámci společné rybářské politiky; je toho názoru, že decimování 
mořských savců, ptáků a želv způsobené vedlejšími úlovky je hrůzné a že se musí 
zastavit; dále se domnívá, že kvůli škodám, které způsobují rybolovná zařízení na 
citlivém mořském dně a na exponovaných přírodních stanovištích v hlubokých vodách, 
jako např. na korálových útesech v chladných mořích, podmořských horách a stanovištích 
porostlých houbami, je třeba i těmto místům poskytnout zvláštní ochranu před 
rybolovnými zařízeními; zdůrazňuje, že ztracené sítě, které v moři i nadále zachycují ryby 
(„ghost–fishing“), mohou stavy rybolovných zdrojů významným způsobem snižovat a 
značně poškodit přírodní stanoviště;

109. je pevně přesvědčen, že je nutno podporovat a uplatňovat program pro mapování/územní 
plánování vod Společenství, aby se tak dostálo potřebě zachovat udržitelné a geograficky 
reprezentativní rybářské odvětví; domnívá se, že se mapování zón ideálně hodí pro 
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příbřežní větrné farmy, výrobu energie, sekvestraci uhlíku, těžbu písku či štěrku nebo 
akvakulturu, a že mapování mořských rezervací včetně lokalit Natura 2000 a dalších 
citlivých přírodních stanovišť a druhů by vedlo k efektivnějšímu a udržitelnějšímu 
využívání mořského prostředí; zdůrazňuje, že aby bylo umožněno účinné územní 
plánování, je třeba zmapovat oblasti rybolovných činností, což by mělo být umožněno 
zlepšením a standardizací přístupu k záznamům z monitorovacích systémů a lodních 
deníků plavidel členských států; domnívá se, že by se plánovací rozhodnutí týkající se 
vod Společenství měla přijímat po plné konzultaci s rybářským odvětvím a s komunitami, 
na které mají tato rozhodnutí přímý dopad;

110. zdůrazňuje, že s úbytkem mořských rybolovných zdrojů roste sociálně ekonomický 
význam chovu ryb; je toho názoru, že celosvětový prodej produktů pocházejících z 
akvakultury brzy překročí prodej úlovku volně žijících druhů; zdůrazňuje, že EU v tomto 
zajímavém vývoji zaujímá vedoucí postavení a měla by se snažit tuto pozici obhájit a 
podporovat další vývoj způsobem, který je slučitelný s ostatními způsoby využití pobřeží 
a moře; zdůrazňuje význam chovu ryb pro často venkovské, vzdálené komunity, kde jsou 
jiné pracovní příležitosti omezené; upozorňuje na to, že v rámci přístupu integrovaného 
řízení pobřežních oblastí je třeba prosazovat jasné vymezení oblastí, ve kterých je možné 
budovat skupiny rybích hospodářství, což by mělo být spojeno se zjednodušenou právní 
úpravou podporující podnikání a udržitelnost; je toho názoru, že by se v odvětví 
akvakultury měly vyvinout nové postupy, které by umožnily lepší řízení kvality, zajistily 
sledovatelnost během celého procesu produkce i v řetězcích vytváření hodnot a umožnily 
všeobecné uznání chovu ryb jako klíčové činnosti námořního odvětví;

111. poukazuje na to, že určité postupy v rámci akvakultury přispívají k poklesu stavu 
některých rybích populací; zdůrazňuje, že odchyt volně žijících nedospělých jedinců 
jistých druhů za účelem výkrmu jim zabraňuje v rozmnožování a v zabezpečení 
biologické rovnováhy mezi druhy; zastává názor, že vysoké ceny, za které se některé 
z těchto druhů prodávají na některých světových trzích, jsou příčinou této naprosté 
lhostejnosti k nutnosti chránit jisté mořské ekosystémy;

112. poukazuje na to, že rovněž vojenské operace mají dopad na odvětví rybolovu; rovněž 
poznamenává, že námořní střelnice jsou nepřístupnými oblastmi pro rybolov a ostatní 
formy lodní dopravy, avšak mohou poskytovat útočiště pro biologickou rozmanitost; 
nicméně zdůrazňuje, že používání nízkofrekvenčních sonarů, zejména ponorkami, 
závažně postihuje mořské savce a další populace ryb a mělo by být přísně regulováno a 
omezeno na určité oblasti;

113. zdůrazňuje potřebu sledovat rybolov v mezinárodních vodách, jelikož to zároveň 
ovlivňuje rybolovné zdroje ve výlučné hospodářské oblasti Evropské unie;

Výzkum moří, energie, technologie a inovace

114. domnívá se, že většina výzev z oblasti životního prostředí a udržitelnosti vyžaduje 
odpověď, která náležitě využije vědecké a technologické znalosti, jež musí být pro tento 
účel náležitě podporovány dostatečnými finančními prostředky ES a členských států; 
vyzývá Komisi, aby předložila strategii pro evropský mořský výzkum a pro lepší 
koordinaci a propojení evropských ústavů pro mořský výzkum; za tímto účelem naléhavě 
žádá, aby byla zřízena „evropská síť pro mořský výzkum“ s účastí všech příslušných 
evropských ústavů pro mořský výzkum a s podporou EU; požaduje, aby byly nabyté 
poznatky uloženy do evropského mořského datového centra, do kterého by měly přístup 
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všechny ústavy pro mořský výzkum; v tomto kontextu upřednostňuje podporu pravidelné 
evropské námořní konference, která by poskytovala fórum pro vědecké pracovníky a 
odvětví;

115. uznává, že řádná správa prostředků na ochranu mořského prostředí vyžaduje spolehlivou 
informační základnu; zdůrazňuje proto, že spolehlivé vědecké poznatky o mořském 
prostředí jsou důležitým vodítkem při nákladově efektivním rozhodování a zabraňují 
přijímání zbytečných opatření; trvá proto na tom, aby byla mořskému výzkumu věnována 
zvláštní pozornost, pokud jde o přidělování zdrojů, které umožní dosáhnout udržitelných 
a účinných zlepšení v oblasti životního prostředí;

116. vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly a zavedly program pro mapování dna 
v evropských mořích a evropských pobřežních vod, aby mohl být na základě těchto údajů 
vypracován atlas evropských moří;

117. souhlasí s názorem uvedeným v zelené knize, že v dostupných údajích o stavu mořského 
prostředí a o činnostech, které se tam vykonávají nebo jejichž vliv tam působí, jsou 
významné a závažné nedostatky; podporuje proto výzvu k vytvoření mnohem 
dokonalejších programů na shromažďování údajů, mapování a dohled, sledování plavidel 
atd. v oblastech zahrnujících členské státy, smluvní strany úmluv o ochraně mořského 
prostředí, Komisi a další orgány Společenství, např. Evropskou agenturu na ochranu 
životního prostředí a agenturu EMSA; zdůrazňuje význam výměny osvědčených postupů 
na vnitrostátní, regionální a evropské úrovni;

118. požaduje, aby byl výzkum moří uveden jako průřezové téma v 7. rámcovém programu 
EU a stal se důležitým tématem budoucích výzkumných programů; vybízí k tomu, aby se 
případné využití moří pro řešení energetické situace v Evropě stalo jedním z hlavních 
témat výzkumu, který je nutno podpořit;

119. zdůrazňuje nesmírný rozvojový potenciál pobřežní větrné energie a značný přínos, který 
může tato energie mít pro odstranění závislosti Evropy na dovozu energie a pro ochranu 
klimatu, avšak zároveň poukazuje na to, že je k plnému využití tohoto potenciálu ještě 
třeba vyvinout nemalé úsilí; vyzývá proto Komisi, aby vytvořila akční plán pro pobřežní 
větrnou energii zabývající se účinným evropským přístupem k technologiím pobřežní 
větrné energie, jenž podpoří vytváření větších sítí a stanoví plán dosáhnout do roku 2020 
kapacity výroby energie nejméně 50 GW: očekává proto zejména uplatňování přístupu 
spočívajícího ve vytvoření jediného kontaktního místa a podporu inteligentní síťové 
pobřežní infrastruktury; vítá doporučení Komise týkající se evropského strategického 
plánu pro energetické technologie a žádá, aby bylo věnováno úsilí rozvoji pobřežní větrné 
energie v širokém měřítku;

120. uznává význam pobřežních oblastí pro rozvoj obnovitelné energie, která je zásadní a 
neodmyslitelnou součástí úsilí EU v boji proti globálním klimatickým změnám; 
poukazuje na to, že je nutné správné vymezení zón pro účely územního plánování v 
mořských zónách na výstavbu zařízení na využívání větrné, přílivové a dalších forem 
energie, aby se tak snížila na minimum možnost konfliktu s jinými uživateli mořského 
prostředí a zamezilo se poškozování životního prostředí s ohledem na posuzování vlivů 
na životní prostředí (EIA); vítá významné příležitosti, které odvětví obnovitelné energie 
nabízí pro vytváření nových pracovních míst a odborných znalostí v EU;
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121. vzhledem k tomu, že se musí vyloučit špatné postupy, zdůrazňuje význam vývoje 
nerybolovného charakteru, který může být slučitelný s odvětvím rybolovu, například 
prostřednictvím podpory plánování plošin pro výrobu energie nebo plošin s větrnými 
turbínami, což napomůže podpoře a udržitelnosti prosperujícího ekosystému, s cílem 
pomoci tak při zřizování oblastí, kde dochází k líhnutí nebo výtěru mořských druhů, 
v zónách s vyloučením rybolovu;

122. podporuje posun k bezuhlíkové výrobě energie, avšak při zajištění toho, že konstrukce a 
umístění generátorů obnovitelné energie budou náležitě chránit život v moři; žádá proto 
pečlivé plánování zařízení pro výrobu obnovitelné energie; konstatuje, že existuje mnoho 
možných nebezpečí spojených s výrobou energie, kterých je třeba se vyvarovat; 
upozorňuje na to, že konstrukce zaměřené na využití energie větru nebo vln mohou 
ovlivnit přírodní cykly v nižší vrstvě moře; zdůrazňuje, že ústí řek by mohla ztratit 
prostory pro krmení ptáků v období mezi přílivem a odlivem kvůli zábranám, jež omezují 
hladinu přílivu; podobně zdůrazňuje, že změny v síle přílivu mohou ovlivnit útesy s mlži 
druhu modiolus modiolus a zejovkou obecnou, chaluhová dna, sasanky a měkké korály;

123. domnívá se, že existuje značný prostor pro zlepšení technologie odsolování a 
k předcházení znečištění pobřežních vod, zejména pokud jsou tyto oblasti součástí sítě 
Natura 2000; vyzývá příslušné orgány, aby posoudily dopad odsolovacích stanic na 
životní prostředí, zejména v těch oblastech, kde je možné vodu získávat udržitelnějšími 
prostředky;

124. domnívá se, že zvláště vzhledem k rychlému rozvoji zařízení na odsolování mořské vody 
vypouštějících značné množství solného roztoku a dalších produktů do moře by Komise 
měla zkoumat účinek uvedených zařízení na plankton a mořské dno a na změny a mutace, 
které vznikají v ekosystému;

125. je přesvědčen, že satelitní navigační systém Galileo a systém GMES nabízejí široký 
potenciál pro námořní odvětví; vybízí Komisi, aby lépe podporovala využívání těchto 
systémů v rámci námořní strategie;

126. zdůrazňuje význam informačních a komunikačních technologií v přístavní logistice; je 
přesvědčen, že nové legislativní návrhy, jako je návrh o rádiové frekvenční identifikaci 
(RFID), by měly být zaměřeny na podporu využití těchto technologií; vyzývá Komisi, 
aby pro všechny přístavy Unie stanovila normy pro informační a komunikační 
technologie platné po celé Evropské unii a aby se ujala řídící úlohy při jednáních o 
stanovení mezinárodních technických norem;

127. zdůrazňuje, že jelikož nejvzdálenější regiony leží v oblastech Atlantického a Indického 
oceánu a jsou vhodně umístěny pro sledování takových jevů, jako jsou jevy spojené 
s cykly počasí a vulkanologií, a jelikož jsou oceánografie, biologická rozmanitost, kvalita 
životního prostředí, řízení přírodních zdrojů, energie a vody, genetika, veřejné zdraví, 
zdravotní vědy, nové telekomunikační systémy a služby na těchto územích výbornými 
oblastmi pro evropský výzkum, měly by být tyto regiony brány v úvahu při plánování 
budoucích programů výzkumu a vývoje;

128. považuje „modrou biotechnologii“ za jednu z nejslibnějších technologií budoucích 
desetiletí s celou řadou využití ve farmaceutickém průmyslu, kosmetice, potravinářství a 
při obnově životního prostředí; je přesvědčen, že by se v této oblasti mělo více rozvíjet 
výzkumné úsilí, členské státy by měly využít vytvoření modrých investičních fondů, které 
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navrhuje zelená kniha, a že by se mohlo dosáhnout lepší spolupráce prostřednictvím lepší 
koordinace výzkumného úsilí členských států v této oblasti; zdůrazňuje, že rozvoj 
jakékoli modré technologie musí být přísně regulován a přiměřeně hodnocen, aby se 
předešlo přečerpání a dalšímu poškození již křehkých a ohrožených mořských 
ekosystémů;

129. upozorňuje, že usazeniny na dně oceánu obsahují velké množství plynových hydrátů, 
které by mohly doplňovat nebo nahrazovat tradiční uhlovodíky; zdůrazňuje, že zajištění 
přístupu k těmto zdrojům, jejich posouzení a rozvoj způsobů jejich využití je hlavním 
úkolem, kterým by se Evropa měla důkladně zabývat; je toho názoru, že rozšiřování 
kontinentálního šelfu členskými státy EU za 200 mořských mil podle článku 76 Úmluvy 
z Montego Bay je příležitostí pro zachování přístupu k potenciálním dalším zdrojům;

Společná námořní politika

130. zdůrazňuje významné úspěchy, které EU dosáhla v posledních letech v oblasti námořní 
bezpečnosti a ochrany životního prostředí (balíček ERIKA I a II a jiná legislativní 
opatření); vyzývá Radu, aby co nejdříve přijala společný postoj k legislativním návrhům 
„3. balíčku pro námořní bezpečnost“, v souvislosti s nímž byla politická dohoda dosažena 
teprve nyní;

131. zastává názor, že nadnárodní mořská oblast je důležitou oblastí pro potenciální partnerství 
a konzultace zúčastněných stran, jichž se týkají odvětvové politiky (doprava, životní 
prostředí, námořní bezpečnost, řízení rybolovných zdrojů atd.), a vyzývá Komisi, aby 
podněcovala toto navazování spolupráce pomocí programu územní spolupráce na období 
2007–2013 a programu pro „mořské oblasti“ v rámci nové politiky sousedství; domnívá 
se, že zvláštní charakter zeměpisné polohy nejvzdálenějších regionů nijak nevylučuje, aby 
tyto regiony byly součástí mořských oblastí a aby hrály opodstatněnou úlohu v oblasti 
dynamiky přímořských oblastí;

Společná námořní politika

132. souhlasí s Komisí, že vytvoření společného evropského námořního prostoru by mohlo 
podstatně přispět k účinnější správě teritoriálních vod, a domnívá se, že takový námořní 
prostor přispěje k integraci vnitřního trhu pro námořní dopravu a služby uvnitř EU, 
zejména co se týče zjednodušení celních a administrativních postupů a s ohledem na 
Mezinárodní úmluvu OSN o mořském právu (UNCLOS) a IMO, které zahrnují „svobodu 
navigace“ a „právo na pokojný průjezd“ ve výlučné hospodářské oblasti v mezinárodních 
vodách (volné moře); konstatuje, že právní předpisy Společenství již v této oblasti učinily 
důležité kroky, ale že stále ještě částečně vázne provádění těchto předpisů v členských 
státech; vyzývá členské státy k bezodkladnému provádění evropských právních předpisů;

133. zdůrazňuje výhody a potenciál námořní dopravy na krátké vzdálenosti coby udržitelného 
a účinného způsobu dopravy, který snadno obchází nedostatky pozemní dopravy a má 
dostatečnou kapacitu pro růst; z tohoto důvodu žádá Komisi o podporu a propagaci 
námořní dopravy na krátké vzdálenosti plným uplatňováním předpisů týkajících se tohoto 
druhu dopravy; domnívá se, že skutečnost, že námořní doprava na krátké vzdálenosti je 
právně stále ještě považována za mezinárodní dopravu, brání jejímu rozvoji; vyzývá proto 
Komisi, aby předložila návrh pro začlenění námořní dopravy na krátké vzdálenosti do 
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evropského vnitřního trhu; zdůrazňuje, že tento krok nesmí být v rozporu s úmluvami 
UNCLOS a IMO, které zahrnují „svobodu navigace“ a „právo na pokojný průjezd“ ve 
výlučné hospodářské oblasti v mezinárodních vodách (volné moře);

134. je zklamán tím, jakého pokroku bylo doposud dosaženo v souvislosti s realizací projektu 
TEN č. 21 (mořské dálnice), a vyzývá Komisi, aby za účelem urychlení realizace 
mořských dálnic jmenovala koordinátora;

135. domnívá se, že nová námořní politika EU by se měla rovněž zaměřit na ochranu a 
podporu mořských archeologických zdrojů; začlenění kartografického soupisu 
potopených archeologických lokalit a vraků do evropského mořského atlasu by usnadnilo 
pochopení a studium těchto jevů a příslušným orgánům každého členského státu by to 
umožnilo zlepšit ochranu jejich historického a kulturního dědictví;

136. domnívá se, že pro zachování kvality mořského prostředí je nutné úplné a včasné 
uplatňování všech právních předpisů EU o životním prostředí (mimo jiné rámcové 
směrnice o vodě1, směrnice o přírodních stanovištích a směrnice o volně žijících ptácích, 
směrnice o dusičnanech2, směrnice o obsahu síry v kapalných palivech3 a směrnice o 
zavedení sankcí za protiprávní jednání4) a že by Komise měla vyvinout potřebný tlak, aby 
k tomu členské státy přiměla a bude-li to nutné podnikla právní kroky;

137. je přesvědčen, že zásada obezřetnosti zakotvená v čl. 174 odst. 2 Smlouvy o ES musí 
tvořit základ všech druhů využívání mořských oblastí EU; zdůrazňuje, že nedostatek 
vědecké jistoty by proto neměl být používán k ospravedlnění odkladu preventivních 
opatření; na druhou stranu je přesvědčen, že pokud se jedná o preventivní opatření, rychle 
řešení by neměla bránit ve využívání vědeckých informací;

138. připomíná, že zelená kniha uvádí několik užitečných způsobů, jimiž mohou ozbrojené síly 
přispět k ochraně mořského prostředí, včetně pátracích a záchranných akcí, pomoci při 
katastrofách a provádění dohledu na moři; lituje však, že v knize není zmíněno poškození 
životního prostředí, které mohou ozbrojené síly způsobit; doporučuje členským státům, 
aby přijaly vhodná opatření s cílem přizpůsobit vojenské činnosti v co největší míře 
námořní politice a aby přitom zohlednily posouzení dopadů na životní prostředí a 
odpovědnost za ně;

139. vyzývá Komisi a členské státy, aby do své námořní politiky zahrnuly komplexní 
vyšetřování starých zásob munice z předchozích válek, které byly vhozeny do evropských 
moří, a nebezpečí, která představují pro lidi a životní prostředí, a aby prozkoumaly 
možnosti, jak dosáhnout jejich bezpečnosti nebo jak je vyzvednout, a přijaly vhodná 
opatření;

  
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví 

rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.).
2 Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany 

ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.).
3 Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných 

palivech, kterou se mění směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 11.5.1999, s. 13.). 
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o 

zavedení sankcí za protiprávní jednání (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 11.). 
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140. požaduje, aby Společenství hrálo významnější úlohu v mezinárodních organizacích; 
zdůrazňuje však, že Společenství nemůže, a ani by nemělo, členské státy EU zastupovat, a 
tím méně je nahrazovat; nicméně opakovaně zdůrazňuje, že EU musí být v rámci IMO 
udělěn status pozorovatele;

141. zdůrazňuje, že se EU musí aktivně zapojit do řízení námořních záležitostí na mezinárodní 
úrovni s cílem prosadit rovné podmínky pro námořní hospodářství bez ústupků, pokud jde 
o environmentální udržitelnost námořních činností;

142. zdůrazňuje, že provádění a prosazování stávajících právních předpisů IMO, MOP a EU 
dosud vedlo k bezpečnějšímu, čistšímu a ekonomicky životaschopnějšímu námořnímu 
odvětví; vítá, že přílohy I a II úmluvy MARPOL, které vstoupily v platnost dne 1. ledna 
2007, byly přepracovány; vyzývá členské státy EU, aby rychle ratifikovaly všechny 
příslušné úmluvy IMO a MOP, zejména přílohu VI úmluvy MARPOL, Mezinárodní 
úmluvu o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy, 
Mezinárodní úmluvu o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků na plavidlech a 
Mezinárodní úmluvu o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou 
nebezpečných a škodlivých látek po moři (úmluva HNS); vybízí k tomu, aby se 
ratifikování či neratifikování zavedlo jako jedno z kritérií pro kontrolu lodí v rámci státní 
přístavní inspekce;

143. vybízí členské státy a Komisi, aby se aktivně účastnily diskusí pod záštitou 
Mezinárodního fondu pro náhradu škod způsobených ropným znečištěním (IOPCF), 
jejichž cílem je boj proti podprůměrné lodní dopravě, a tudíž podpora kvalitní lodní 
dopravy; zdůrazňuje, že ve střednědobém horizontu by se měl zvážit přezkum 
Mezinárodní úmluvy o občanské odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými 
látkami a IOPCF;

144. je toho názoru, že EMSA, FRONTEX, agentura pro rybolov a agentura pro životní 
prostředí mají k dispozici různé nástroje, jež by mohly být užitečně kombinovány, aby 
účinně podporovaly evropskou námořní politiku; naléhá proto na Komisi, aby nejen 
odstraňovala překážky bránící spolupráci těchto agentur, ale aby tuto spolupráci 
formalizovala s cílem zajistit:

i) bezpečnost na mořích a ochranu mořského prostředí (včetně dohledu nad 
rybolovem), ochranu před terorismem, pirátstvím a trestnými činy na moři a nezákonným, 
neregulovaným a nehlášeným rybolovem; 

ii) koordinované inspekce rybolovného odvětví a jednotné uplatňování předpisů v 
celé EU s udělováním jednotných trestů a sankcí ze strany soudů členských států; 

iii) přísnější kontrolu dodržování stanovených lodních tras a trestní stíhání 
nezákonného vypouštění látek z lodí; rychlou, koordinovanou reakci v případě nehody 
včetně co nejrychlejšího zavedení všech nezbytných opatření, včetně určení útočišť a 
přístavů v případě nouze a boj proti ilegálnímu přistěhovalectví; 

opakuje svou výzvu, jež je zahrnuta také v jeho usnesení ze dne 21. dubna 2004, aby byla 
zřízena evropská pobřežní stráž, a žádá Komisi, aby co nejdříve předložila studii o její 
uskutečnitelnosti;
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145. očekává, že evropská politika sousedství bude brát náležitě v úvahu námořní politiku pro 
Unii a potřebu spolupracovat se státy sousedícími s EU pokud jde o životní prostředí, 
bezpečnost a ochranu moří a na moři;

146. domnívá se, že nezákonný, neregulovaný a nehlášený rybolov představuje závažný a 
neustále rostoucí problém, který má za následek ničení cenných rybolovných zdrojů a 
nerovné podmínky soutěže mezi rybáři, kteří pravidla dodržují, a rybáři, kteří je porušují; 
upozorňuje na to, že v některých oblastech EU představují úlovky z nezákonného, 
neregulovaného a nehlášeného rybolovu významnou část celkového úlovku; očekává 
nové sdělení Komise a legislativní návrhy, které proti nezákonnému, neregulovanému a 
nehlášenému rybolovu budou bojovat a které budou aktualizovat akční plán EU na rok 
2002;

147. žádá, aby se v budoucnu dále uplatňoval integrovaný přístup k evropské námořní politice; 
zdůrazňuje, že by k němu měla patřit přinejmenším pravidelná koordinační setkání 
příslušných komisařů a také pravidelná veřejná výměna názorů s ostatními 
zainteresovanými stranami, např. v rámci konferencí konaných každé dva roky; vyzývá 
příští předsednictví Rady, aby námořní politiku začlenila do svých pracovních programů; 
dále požaduje, aby Komise každoročně vykazovala všechny projekty zabývající se 
problematikou moří, jež jsou podporovány z prostředků EU;

148. konstatuje, že koncepci integrace námořní politiky je teď nutné uvést do praxe, a žádá 
Komisi, aby posílila rámec své politiky s cílem provést celkovou analýzu námořních 
záležitostí a politik, které je ovlivňují, a aby přitom zajistila, že v každé odvětvové 
politice se plně zohledňuje jejich vzájemný vliv, a v případě potřeby tyto politiky 
koordinovala; vítá dosavadní opatření, přijatá všemi orgány Společenství a vládami 
členských států, která se týkají jejich odpovědi – meziodvětvového charakteru – na 
Zelenou knihu o námořní politice, a vybízí je, aby v tomto směru učinily další opatření ;

149. žádá o vytvoření rozpočtové položky „Pilotní projekty námořní politiky“ na podporu 
pilotních projektů pro integraci různých systémů ostrahy námořního prostoru, pro 
shromažďování vědeckých údajů o moři a pro rozšiřování komunikačních sítí 
a osvědčených postupů v oblasti námořní politiky a hospodářství v pobřežních oblastech; 
vyslovuje se pro to, aby byla námořní politika přiměřeně zohledněna ve struktuře 
rozpočtu politik a nástrojů EU po roce 2013;

o

o o

150. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předložil Radě a Komisi, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.


