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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно стратегията за района на Атлантическия океан в рамките на политиката 
на сближаване на Съюза
(2011/2310(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Разработване на морска стратегия за района на Атлантическия океан“ 
(COM(2009)0782 окончателен),

– като взе предвид заключенията, приети от Съвета на 14 юни 2010 г., относно 
стратегията на Европейския съюз за Атлантическия регион,

– като взе предвид стратегията на ЕС за региона на Балтийско море и стратегията на 
ЕС за региона на река Дунав,

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно стратегията на ЕС за 
Атлантическия регион1,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
относно съобщението на Комисията, озаглавено „Разработване на морска стратегия 
за района на Атлантическия океан“ (ECO/306),

– като взе предвид становището на Комитета на регионите относно съобщението на 
Комисията, озаглавено „Разработване на морска стратегия за района на 
Атлантическия океан“ (ECO/306),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията за регионално развитие и становището на 
комисията по транспорт и туризъм (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че Атлантическият регион има няколко характерни особености, 
които изискват политически отговори на европейско равнище:

— той е една динамична морска зона; 
— той е зона с крехка морска среда; 
— той е западната врата на Съюза; 
— той е периферна зона в рамките на Съюза;

Б. като има предвид, че една макрорегионална стратегия ще бъде особено подходяща 
за Атлантическия регион;

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0089
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В. като има предвид, че стратегията следва да бъде насочена към всички европейски 
атлантически региони, включително крайбрежните райони на Ламанша и 
Ирландско море, най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии;

Политика за териториално планиране на Атлантическия океан

1. изразява желание стратегията да бъде замислена като политика за благоустройство 
на морското и сухоземното пространство на атлантическите региони;

2. приканва към създаването на постоянна структура за териториално морско 
планиране на равнището на Атлантическия регион за координиране на 
управлението на морското дело, следвайки една междусекторна и транснационална 
логика;

3. счита, че са необходими решителни действия за опазване на екологичното 
равновесие и биологичното разнообразие, както и за намаляване на емисиите на 
въглероден диоксид в Атлантическия океан;

4. счита, че рибарството следва да заема централно място в политиките за устройство 
на морското пространство;

5. призовава за подобряване на възможностите за предотвратяване и управление на 
риска в Атлантическия регион в случаите на морски и сухоземни злополуки, 
природни бедствия и престъпни действия; 

6. счита, че териториалното измерение на стратегията е от решаващо значение и 
следва да се обръща внимание на отварянето на атлантическите региони, на 
свързването на транспортните, енергийните и информационните мрежи, на 
развитието на селските и градските райони във вътрешността, както и на 
засилването на връзките суша/море;

7. счита, че морските магистрали правят възможно отварянето на атлантическите 
региони, засилването на търговския обмен, стимулирането на икономическата 
активност на пристанищата, увеличаването на туризма и намаляването на емисиите 
на CO2; приканва те да бъдат допустими за подкрепа по Механизма за свързване на 
Европа;

8. счита, че е необходимо да се подобри връзката на атлантическите региони с 
останалата част на Европа чрез инвестиции в транспортна инфраструктура на 
мултимодален принцип;

9. подчертава икономическото и териториално значение на пристанищата и счита, че 
наличието на железопътни и речни връзки с вътрешността е основно условие за 
тяхната конкурентоспособност;

10. изразява съжаление от липсата на атлантически коридор в предложенията на 
Комисията за централна мрежа от трансевропейски транспортни мрежи и изразява 
съжаление за това, че твърде малко от атлантическите пристанища са предложени за 
включване в тази централна мрежа;
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Промишлена политика за Атлантическия океан

11. изразява желание стратегията да подкрепя конкурентоспособността на динамичните 
икономически сектори в атлантическите региони чрез подходяща промишлена 
политика; в тази връзка счита, че инвестициите в частния сектор трябва да бъдат 
подкрепени от публичните органи в областта на научноизследователската и 
развойна дейност и иновациите, развитието на клъстерите и подкрепата на МСП;

12. счита, че стратегията следва да насърчава мореплавателските и морските 
изследвания, с цел подобряване на научните познания за морската околна среда, 
стимулиране на иновациите в морските отрасли и създаване на възможност за 
устойчива експлоатация на морските ресурси;

13. счита, че стратегията следва да съдържа амбициозен социален компонент за 
насърчаване на обучението и достъпа на младите хора до морските професии;

14. подчертава, че възобновяемите морски енергии представляват промишлен сектор с 
бъдеще, който дава възможност да се ограничи изменението на климата и 
енергийната зависимост на Съюза; припомня, че атлантическото пространство е 
изключително благоприятно за развитието на тези енергийни източници и счита, че 
е необходима обществена подкрепа, за да се подпомогнат частните инвестиции в 
тези технологии; 

15. подчертава стратегическото значение на морския транспорт по атлантическото 
крайбрежие; приканва Комисията да предложи мерки за опростяване на 
административните формалности в пристанищата;

16. припомня икономическото значение на морската промишленост в атлантическите 
региони, и по-специално това на корабостроителната промишленост; настоятелно 
призовава Комисията да даде нов тласък на инициативата LeaderSHIP 2015, за да се 
засили конкурентоспособността на този сектор в контекста на международната 
конкуренция;

17. подчертава значението на рибарството и аквакултурата в атлантическите региони и 
приветства обществената подкрепа за обновяването и модернизацията на 
риболовните кораби; 

18. подчертава ролята на туризма в атлантическите региони, и по-специално големия 
потенциал за развитието на ветроходния сектор; 

19. подчертава богатото морско дъно на Атлантическия океан и счита, че стратегията 
следва да улесни неговото проучване и неговата устойчива експлоатация;

План за действие за периода 2014—2020 г.

20. приканва Комисията да предложи план за действие за прилагане на стратегията от 
2014 г. нататък; 

21. подчертава, че планът за действие ще използва съществуващото европейско 



PE486.206v01-00 6/11 PR\897957BG.doc

BG

финансиране, без да създава нови бюджетни инструменти;

22. призовава за свързване на плана за действие с регионалната политика и с 
интегрираната морска политика на Съюза; счита, че следва също така да се улесни 
взаимодействието с другите европейски политики в областта на научните 
изследвания и иновациите, транспорта, околната среда, енергетиката, рибарството и 
международното сътрудничество;

23. изразява своето убеждение, че предложените тематични цели за следващия 
програмен период на структурните фондове следва да бъдат поставени в основата
на плана за действие, тъй като те насочват инвестициите на фондовете; подчертава 
целите за „засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие 
и иновациите“, „увеличаване на конкурентоспособността на МСП“, „подкрепа за 
преминаването към нисковъглеродна икономика“ и „насърчаване на устойчивия 
транспорт и премахване на задръстванията в инфраструктурата и основните 
мрежи“;

24. настоятелно призовава за въвеждане на задължително пренасочване на 
оперативните програми към приоритетите на макрорегионалните стратегии, 
свързани с тях, за да се осигури възможно най-добрата координация между цели и 
средства; 

25. приканва националните, регионалните и местните органи да търсят взаимодействие 
между своите политики и приоритетите на плана за действие; 

26. настоятелно призовава за въвеждане на платформа за управление на плана за 
действие, предлагаща на бенефициентите услугата „всичко на едно гише“ и 
благоприятстваща координацията между различните органи, които отговарят за 
управлението на фондовете; 

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на 
Съвета, както и на Комитета на регионите и на Европейския икономически и 
социален комитет.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Политически контекст

В отговор на политическите искания на Съвета и на Парламента в подкрепа на 
стратегията за Атлантическия регион, Комисията публикува на 21 ноември 2011 г. 
съобщение, озаглавено „Разработване на морска стратегия за района на 
Атлантическия океан“.

През 2012 г. и 2013 г. държавните и частните партньори от Атлантическия регион ще 
участват в създаването на план за действие, предлагащ конкретни действия. След това 
стратегията ще започне да се прилага през 2014 г. и ще се ползва от европейско, 
национално и регионално финансиране. Целта на този доклад е да формулира 
конкретни предложения за определяне на политическите приоритети на плана за 
действие.

Една необходима европейска политическа стратегия за Атлантическия океан

Атлантическият регион има няколко характерни особености: 
 Той е една динамична морска зона, благодарение на възобновяемите морски 

източници на енергия, морския транспорт, морската промишленост, туризма и 
риболова. 

 Той е зона с крехка морска среда, която трябва да бъде опазвана.
 Той е едно пространство, което представлява западната врата на Съюза и в този 

смисъл заема стратегическо място в Европа.
 Той е периферна зона в рамките на Европейския съюз, което поставя въпроса за 

неговото отваряне и свързване с останалата част на Европа.

Тези въпроси надхвърлят националните граници и изискват политически отговори на 
нивото на цялото атлантическо крайбрежие.

Докладът отправя призив Атлантическата стратегия да се изпълнява под формата на 
макрорегионална стратегия, с цел да се благоприятства взаимодействието между 
различните инструменти и равнища на действие, които участват в политиките за 
териториално планиране. Макрорегионалната логика ще позволи също така да се 
включат и местните участници (частният сектор, регионалните и местните публични 
органи, организациите на гражданското общество) при определянето и прилагането на 
целите на стратегията.

Приоритети на стратегията

Докладът приканва стратегията да бъде организирана около две теми:
 благоустройство на морското и сухоземното пространство и подобряване на 

връзката суша/море
 стимулиране на икономическата структура на атлантическите региони чрез 

промишлена политика, пригодена към тяхната специфика.
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Политика за териториално планиране на Атлантическия океан

Стратегията следва да насърчава устойчивата експлоатация на Атлантическия океан 
чрез координирано управление на всички човешки дейности, оказващи въздействие 
върху морската околна среда. Необходими са решителни действия за опазване на 
екологичното равновесие и биологичното разнообразие, както и за намаляване на 
въглеродния отпечатък.

Стратегията трябва също да се стреми да подобри възможностите за предотвратяване и 
управление на риска в Атлантическия океан, особено в случаите на злополуки, 
природни бедствия и престъпни действия. Става дума за оптимизиране на 
координацията между партньорите по отношение на морската безопасност, морското 
наблюдение и гражданската защита.

Тези морски аспекти следва да бъдат допълнени и подкрепени от мерки за 
териториално сближаване. По този начин стратегията ще допринесе за отварянето на 
атлантическите региони, за свързването на транспортните, енергийните и 
информационните мрежи, за развитието на селските и градските райони във 
вътрешността, както и за засилването на връзките суша/море. Докладът призовава по-
специално за развитието на морски магистрали и транспортна инфраструктура, 
свързваща атлантическите региони с останалата част на Европа.

Промишлена политика за Атлантическия океан

Стратегията следва да подкрепя конкурентоспособността на динамичните 
икономически сектори в атлантическите региони. По този начин инвестициите в 
частния сектор ще бъдат подкрепени от публичните органи на различните нива на 
вземане на решения в областта на научно-изследователската и развойната дейност, 
иновациите, професионалното обучение, развитието на клъстерите и инвестициите в 
МСП. 

Докладът определя основните сектори, които оформят икономическата структура на 
атлантическото пространство и които следва да бъдат взети предвид от стратегията: 

 възобновяемите морски източници на енергия; 
 морския транспорт и пристанищните услуги;
 морската промишленост, и по-специално корабостроителната промишленост;
 рибарството и аквакултурата;
 туризма и ветроходството.

Изпълнение на стратегията

Стратегията ще бъде насочена към всички европейски атлантически региони, 
включително крайбрежните райони на Ламанша и Ирландско море, най-отдалечените 
региони и отвъдморските страни и територии. Тя ще разработи също така действия в 
областта на международното сътрудничество. 

Стратегията ще обедини различните заинтересовани партньори, и по-специално 
държавите членки, регионалните и местните публични органи и организациите на 
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гражданското общество и частния сектор. Нейното прилагане ще започне от 2014 г. и 
ще бъде съгласувано със следващата многогодишна финансова рамка под формата на 
план за действие.

Структурните фондове и интегрираната морска политика ще бъдат основата на плана за 
действие. Следва също така да се улесни взаимодействието с други европейски 
политики (научни изследвания, енергетика, околна среда, рибарство и международно 
сътрудничество) и с политиките на държавите членки и на регионалните и местните 
органи.

Стратегията следва да се стреми да използва по-добре съществуващото европейско 
финансиране, без да създава нови бюджетни инструменти. Става дума за това, 
съществуващите политики във всички области да бъдат по-добре пренасочени към 
атлантическите теми. По този начин докладът приканва към въвеждането на 
задължително пренасочване на оперативните програми към приоритетите на 
свързаните с тях макрорегионални стратегии за следващия програмен период на 
структурните фондове.

Структура на плана за действие

Планът за действие на стратегията ще бъде изготвен през 2012 г. в рамките на 
Атлантическия форум, който ще бъде финансиран чрез подготвително действие на 
Парламента. Всички заинтересовани участници ще бъдат включени в тази дейност. 
Парламентът, представляван от своя докладчик, ще играе водеща роля в неговото 
изготвяне.

Докладчикът предлага планът за действие да бъде организиран съобразно следната 
структура:

-I- Отваряне на атлантическите региони
 а) развитие на морските магистрали и устойчивия морски транспорт
 б) свързване на атлантическото пространство с останалата част на Европа
 в) стимулиране на връзката суша/море

-II- Подкрепа на конкурентоспособността на промишлените сектори в 
атлантическия регион

 а) подкрепа на научноизследователската и развойната дейност и 
иновациите в областта на мореплаването и морското дело

 б) подкрепа на инвестициите на предприятията, и по-специално на МСП
 в) насърчаване на професионалното обучение и достъпа на младите хора до 

морските професии
 г) насърчаване на развитието на морските клъстери
 д) създаване на възможности за устойчива експлоатация на природните 

ресурси на морската околна среда

-III- Опазване на околната среда на Атлантическия регион
 а) опазване на морското биологично разнообразие и ландшафта
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 б) намаляване на въглеродния отпечатък
 в) подобряване на научните познания за морската околна среда

-IV- Реакция при заплахи и спешни случаи
 а) улесняване на обмена на информация в областта на морската сигурност, 

морския контрол и наблюдението на морската околна среда
 б) координиране на усилията в областта на гражданската защита
 в) съвместна борба с престъпността и незаконните практики

В контекста на изработването на плана за действие докладчикът счита, че следните 
действия представляват интересни примери за добри практики, достойни да определят 
насоката на разсъжденията на партньорите:

НАИМЕНОВ
АНИЕ

ОБЛАСТ ЦЕЛ

ATCLUSTERS промишлени 
клъстери

насърчаване на сътрудничеството на промишлените клъстери в 
атлантическото пространство с цел улесняване на тяхното развитие

SEAS-ERA научни 
изследвания

координиране на различните програми за морски научни изследвания в 
рамките на Европейското научноизследователско пространство 
(осъществяване на план за морски научни изследвания за атлантическия 
басейн)

KIMERAA морски ресурси разработване на ниши за върхови постижения в морската икономика чрез 
създаване на мостове между научните познания и предприятията в областта 
на морските ресурси

MARINE KIC морски ресурси създаване на платформа за научни изследвания, обучение и иновации, за да 
се създаде възможност за устойчива експлоатация на морските ресурси 

MARMED морски ресурси подчертаване на стойността на морските ресурси за биомедицинско 
приложение, в сътрудничество с промишлеността

AUXNAVALIA корабостроителн
а промишленост

повишаване на конкурентоспособността на спомагателната промишленост в 
корабостроителния сектор чрез насърчаване на трансфера на технологии

PROPOSSE морски 
транспорт

насърчаване на морския транспорт на кратки разстояния като алтернатива на 
другите видове транспорт на стоки

Технологическа 
платформа 
„Waterborne“

морски 
транспорт

поддържане на постоянен диалог между частния сектор и публичните органи 
на различни равнища за определяне на промишлена стратегия за морския 
транспорт (в областта на научноизследователската и развойната дейност, 
обучението, спазването на социалните и екологичните стандарти)

MAREN възобновяеми 
морски 
източници на 
енергия

улесняване на достъпа на промишлеността до резултатите от качествени 
научни изследвания в областта на възобновяемите морски източници на 
енергия

ENERGYMARE възобновяеми 
морски 
източници на 
енергия

създаване на международна мрежа за сътрудничество за насърчаване и 
развитие на възобновяемите морски източници на енергия, по-специално 
чрез изпробване на експериментални прототипи

ATLANTIC 
POWER

възобновяеми 
морски 
източници на 
енергия

откриване на нови пазарни ниши и определяне на програми за обучение, 
пригодени към потребностите на сектора на възобновяемите морски 
източници на енергия

ARCOPOLPLUS замърсяване на 
морето

подобряване на морската безопасност и капацитета за подготовка и 
реагиране на атлантическите региони срещу замърсяването на крайбрежието 
с въглеводороди и токсични вещества

ANCORIM рискове по 
крайбрежието

създаване на мрежа за обмен на знания и добри практики за подобряване на 
възможностите за управление на риска в крайбрежните региони 
(застрояване, брегова ерозия, замърсяване и т.н.)

DURATINET транспортна 
инфраструктура

създаване на мрежа за върхови постижения за насърчаване на 
дълготрайността, безопасността и устойчивостта на транспортната 
инфраструктура в атлантическото пространство

BATTERIE транспортна 
инфраструктура

подобряване на ефективността на мултимодалните логистични вериги, по-
специално ефективната взаимовръзка между интермодалните транспортни 
мрежи

START превоз улесняване на пътуването с обществен транспорт в регионите в 
атлантическото пространство чрез подобрена интермодалност и по-ясна 
информация на входните точки на регионите (летища, пристанища, 
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железопътни пунктове за прехвърляне)
CFA-EFFIPLAT железопътен 

транспорт
създаване на транснационална мрежа, съставена от публични администрации 
и от публични и частни железопътни, логистични и пристанищни оператори, 
които участват в подобряването на железопътния и интермодалния 
транспорт в атлантическия коридор за превоз на стоки

MARLEANET професионално 
морско обучение

създаване на мрежа от центровете за професионално морско обучение в 
атлантическото пространство

PRESPO рибарство насърчаване на устойчивия непромишлен риболов, допринасящ за 
поддържане на заетостта в сектора на рибарството и за динамиката на 
крайбрежните региони

CLIMATLANTIC емисии на 
въглероден 
диоксид

развитие на стратегии за намаляване на въглеродния отпечатък на местно и 
регионално равнище 

NEA2 ветроходство създаване на възможности за устойчиво и координирано развитие на 
ветроходството в атлантическите региони (мероприятия, яхтени пристанища, 
промишленост, търговия и услуги) чрез укрепване на сътрудничеството в 
областта на икономиката, околната среда и социалната сфера


