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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om strategien for Atlanterhavsområdet inden for rammerne af EU's 
samhørighedspolitik
(2011/2310(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om udvikling af en 
havstrategi for Atlanterhavsområdet (KOM(2011)0782);

– der henviser til Rådets konklusioner om EU-strategien for Atlanterhavsområdet vedtaget 
den 14. juni 2010;

– der henviser til EU-strategien for Østersøområdet og til EU-strategien for Donauregionen;

– der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om EU-strategien for 
Atlanterhavsområdet1;

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om 
Kommissionens meddelelse om udvikling af en havstrategi for Atlanterhavsområdet 
(ECO/306);

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget om Kommissionens meddelelse om 
udvikling af en havstrategi for Atlanterhavsområdet (ECO/306);

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Transport- og 
Turismeudvalget (A7-0000/2012);

A. der henviser til, at Atlanterhavsområdet har mange kendetegn, der kræver politiske svar på 
europæisk plan:

- det er et dynamisk maritimt område
- det er et område, hvis marine miljø er sårbart
- det er et område, som udgør den vestlige adgangsvej til EU
- det er et perifert område i EU;

B. der henviser til, at en makroregional strategi vil være særlig velegnet i 
Atlanterhavsområdet;

                                               
1 Vedtagne tekster P7_TA(2011)0089.
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C. der henviser til, at strategien skal henvende sig til alle de europæiske 
Atlanterhavsregioner, herunder kystregionerne ved Den Engelske Kanal og Det Irske Hav, 
regionerne i den yderste periferi og oversøiske lande og territorier;

En fysisk planlægningspolitik for Atlanterhavsområdet

1. ønsker, at strategien udformes som en fysisk planlægningspolitik for maritime områder og 
landområder i Atlanterhavsområdet;

2. kræver, at der oprettes en permanent maritim arealplanlægningsstruktur for 
Atlanterhavsområdet for at koordinere forvaltningen af maritime anliggender ifølge en 
tværsektoriel og tværnational logik;

3. mener, at en kraftig indsats er nødvendig for at beskytte den økologiske ligevægt og 
biodiversiteten og for at nedbringe kulstoffodaftrykket i Atlanterhavsområdet;

4. mener, at fiskeriet bør spille en central rolle i den fysiske planlægningspolitik for maritime 
områder;

5. slår til lyd for en kapacitetsforbedring med hensyn til risikoforebyggelse og -styring i 
Atlanterhavsområdet, særlig i tilfælde af ulykker til havs og på landjorden, 
naturkatastrofer eller kriminelle handlinger; 

6. mener, at strategiens territoriale dimension er vigtig og skal bringe Atlanterhavsregionerne 
ud af deres isolation, sikre forbindelse mellem transport-, energi- og informationsnettene, 
udvikle land- og byområderne i baglandet og intensivere forbindelserne mellem landjord 
og hav;

7. mener, at motorvejene til søs gør det muligt at bringe Atlanterhavsregionerne ud af 
isolationen, styrke de kommercielle udvekslinger, fremme havnenes økonomiske aktivitet, 
gøre turismen mere dynamisk og nedbringe CO2-udledningerne; kræver, at de er 
berettigede til støtte fra mekanismen til sammenkobling i Europa;

8. finder det absolut nødvendigt at forbedre forbindelsen mellem Atlanterhavsregionerne og 
resten af Europa via investeringer i transportinfrastrukturer ifølge en multimodal logik;

9. lægger vægt på havnenes økonomiske og territoriale betydning og mener, at jernbane- og 
flodtransportforbindelser med deres bagland er en grundlæggende forudsætning for deres 
konkurrenceevne;

10. beklager, at der ikke indgår en atlanterhavskorridor i Kommissionens forslag om et 
centralt transeuropæisk transportnetværk, og beklager, at der foreslås for få 
atlanterhavshavne i dette centrale net;

En industripolitik for Atlanterhavsområdet

11. ønsker, at strategien støtter dynamiske økonomiske aktiviteter i Atlanterhavsregionerne 
via en tilpasset industripolitik; mener i denne forbindelse, at de offentlige myndigheder 
skal støtte den private sektors investeringer på områderne forskning og udvikling, 
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innovation, udvikling af klynger og ledsagelse af SMV'er;

12. mener, at strategien skal fremme havforskning og maritim forskning for at forbedre det 
videnskabelige kendskab til havmiljøet, fremme innovation inden for de maritime 
industrier og muliggøre en bæredygtig udnyttelse af havressourcerne;

13. mener, at strategien skal omfatte en ambitiøs social del for at fremme unges uddannelse og 
adgang til de maritime erhverv;

14. understreger, at de vedvarende havenergiformer udgør en industriel aktivitet for 
fremtiden, der gør det muligt at begrænse klimaændringerne og EU's energiafhængighed; 
minder om, at Atlanterhavsområdet er særlig velegnet til udvikling af disse energiformer 
og mener, at offentlig støtte skal ledsage private investeringer i disse teknologier; 

15. understreger den strategiske betydning af søtransport langs Atlanterhavskysten; anmoder 
Kommissionen om at foreslå foranstaltninger til forenkling af de administrative 
formaliteter i havnene;

16. minder om de maritime industriers økonomiske vægt i Atlanterhavsregionerne, navnlig 
skibsbygningsindustrien; anmoder Kommissionen om at genlancere initiativet 
LeaderSHIP 2015 for at styrke denne sektors konkurrenceevne i den internationale 
konkurrence;

17. understreger fiskeriets og akvakulturens betydning i Atlanterhavsregionerne og går ind for 
offentlig støtte til fornyelse og modernisering af fiskerfartøjer; 

18. understreger turismens rolle i Atlanterhavsregionerne og navnlig for den potentielle 
udvikling af søfartsaktiviteterne; 

19. understreger havbundens rigdom i Atlanterhavet og mener, at strategien skal fremme 
efterforskning og udnyttelse på en bæredygtig måde;

En handlingsplan for 2014-2020

20. anmoder Kommissionen om at foreslå en handlingsplan for gennemførelse af strategien 
fra 2014;

21. understreger, at handlingsplanen skal udnytte de eksisterende europæiske 
finansieringsmuligheder uden at skabe nye budgetinstrumenter;

22. opfordrer til, at handlingsplanen knyttes sammen med regionalpolitikken og EU's 
integrerede maritime politik; mener, at det ligeledes er hensigtsmæssigt at fremme 
synergivirkningerne med andre europæiske politikker inden for forskning og innovation, 
transport, miljø, energi, fiskeri og internationalt samarbejde;

23. mener, at de foreslåede tematiske mål for den kommende programmeringsperiode for 
strukturfondene skal udgøre skelettet i handlingsplanen, da de udgør retningslinjerne for 
fondenes investeringer; lægger vægt på målene "styrkelse af forskning, teknologisk 
udvikling og innovation", "fremme af små og mellemstore virksomheders 



PE486.206v01-00 6/10 PR\897957DA.doc

DA

konkurrenceevne", "støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi" og "fremme af 
bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer";

24. kræver, at der indføres en bindende prioritering af de operationelle programmer fordelt på 
de makroregionale strategiers prioriteter for at sikre den bedst mulige koordinering af mål 
og midler; 

25. opfordrer de nationale, regionale og lokale myndigheder til at søge synergier mellem deres 
politikker og prioriteterne i handlingsplanen; 

26. kræver gennemførelse af en platform til forvaltning af handlingsplanen, som medfører et 
enkelt kontor for støttemodtagerne og fremmer koordineringen mellem de forskellige 
myndigheder med ansvar for forvaltning af fondene; 

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt til 
Regionsudvalget og til Det Økonomiske og Sociale Udvalg.
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BEGRUNDELSE

Den politiske kontekst

Som reaktion på politiske krav fra Rådet og Parlamentet om en strategi for 
Atlanterhavsområdet offentliggjorde Kommissionen den 21. november 2011 en meddelelse 
om udvikling af en havstrategi for Atlanterhavsområdet.

I 2012 og 2013 vil de offentlige og private atlanterhavspartnere blive inddraget i 
udarbejdelsen af en handlingsplan, hvori der foreslås præcise foranstaltninger. Strategien vil 
dernæst blive lanceret i 2014 og vil modtage europæisk, national og regional finansiering. 
Målet med denne betænkning er at formulere konkrete forslag til definition af 
handlingsplanens politiske prioriteter.

En nødvendig europæisk politisk strategi for Atlanterhavsområdet

Atlanterhavsområdet er præget af en række særlige forhold: 
 Det er et dynamisk maritimt område takket være vedvarende havenergiformer, 

søtransport, maritime industrier, turisme og fiskeri. 
 Det er et område med et skrøbeligt havmiljø, som det er nødvendigt at bevare.
 Det er et område, der udgør indgangsvejen til den vestlige del af EU, og som i denne 

henseende indtager en strategisk stilling i Europa.
 Det er et udkantsområde i Den Europæiske Union, hvilket rejser spørgsmålet om at 

bryde dets isolation og forbedre forbindelserne med resten af Europa.

Disse problematikker går på tværs af de nationale grænser og kræver politiske svar på 
Atlanterhavskysten.

I betænkningen gives der udtryk for et ønske om, at Atlanterhavsstrategien tager form af en 
makroregional strategi, som kan fremme synergivirkningerne mellem de forskellige 
instrumenter og de forskellige handlingsniveauer, der indgår i arealplanlægningspolitikkerne. 
Den makroregionale logik gør det ligeledes muligt at inddrage aktørerne på området (den 
private sektor, de regionale og lokale offentlige myndigheder, civilsamfundets organisationer) 
i udformningen og gennemførelsen af strategiens mål.

Strategiens prioritering

I betænkningen kræves det, at strategien struktureres omkring to tematiske områder:
 Planlægning af de maritime arealer og af arealerne på landjorden og udnyttelse af 

grænsefladen landjord/hav
 Fremme af den økonomiske struktur i Atlanterhavsregionerne via en industripolitik 

tilpasset deres særlige karakteristika.

En fysisk planlægningspolitik for Atlanterhavsområdet

Strategien skal fremme en bæredygtig udvikling af Atlanterhavet via en koordineret 
forvaltning af alle de menneskelige aktiviteter, der har indflydelse på havmiljøet. En kraftig 
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indsats er nødvendig for at beskytte den økologiske ligevægt og biodiversiteten og for at 
nedbringe kulstoffodaftrykket.

Strategien skal også sigte mod en kapacitetsforbedring med hensyn til risikoforebyggelse og -
styring i Atlanterhavsområdet, særlig i tilfælde af ulykker, naturkatastrofer eller kriminelle 
handlinger. Det drejer sig om at sikre den bedst mulige samordning mellem parterne på 
områderne sikkerhed, overvågning af havet og civilbeskyttelse.

Disse maritime aspekter skal suppleres og styrkes med territoriale 
samhørighedspolitiske foranstaltninger. Strategien bidrager således til at bringe 
Atlanterhavsregionerne ud af deres isolation, til at sikre forbindelse mellem transport-, 
energi- og informationsnettene, til at udvikle land- og byområderne i baglandet og til at 
intensivere forbindelserne mellem landjord og hav. I betænkningen slås der navnlig til lyd 
for udvikling af motorveje til søs og transportinfrastrukturer, der forbinder 
Atlanterhavsregionerne med resten af Europa.

En industripolitik for Atlanterhavsområdet

Strategien skal støtte de dynamiske økonomiske sektorers konkurrenceevne i 
Atlanterhavsregionerne. Den private sektors investeringer vil blive ledsaget af de 
offentlige myndigheder på forskellige beslutningsniveauer inden for områderne 
forskning/udvikling, innovation, erhvervsuddannelse, udvikling af klynger og 
SMV'ernes investeringer. 

I betænkningen påvises de vigtigste aktiviteter, der strukturerer den økonomiske 
struktur i Atlanterhavsområdet, og som strategien skal tage højde for: 

 vedvarende marine energier 
 søtransport og havnetjenester
 maritime industrier, særlig skibsbygningsindustrien
 fiskeri og havbrug
 turisme og sejlsport.

Gennemførelse af strategien

Strategien henvender sig til alle de europæiske Atlanterhavsregioner, herunder kystregionerne 
ved Den Engelske Kanal og Det Irske Hav, regionerne i den yderste periferi og de oversøiske 
lande og territorier. Desuden vil den udvikle foranstaltninger vedrørende internationalt 
samarbejde. 

Strategien vil inddrage de forskellige berørte parter, navnlig medlemsstaterne, de regionale og 
lokale offentlige myndigheder, civilsamfundets organisationer og den private sektor. Den vil 
blive gennemført fra 2014 og samordnet med den kommende flerårige finansielle ramme i 
form af en handlingsplan.

Strukturfondene og den integrerede maritime politik udgør soklen i denne handlingsplan. Det 
er ligeledes hensigtsmæssigt at fremme synergivirkningerne med andre europæiske politikker 
(forskning, energi, miljø, fiskeri og internationalt samarbejde) og medlemsstaternes og de 
regionale og lokale myndigheders politikker.
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Strategien skal bestræbe sig på bedre at udnytte de eksisterende europæiske 
finansieringsmuligheder uden at skabe nye budgetinstrumenter. Det drejer sig om bedre at 
målrette de eksisterende politikker i alle sektorerne atlanterhavstematikkerne. I betænkningen 
kræves det således, at der i den kommende programmeringsperiode for strukturfondene 
indføres en bindende prioritering af de operationelle programmer fordelt på de 
makroregionale strategier.

Handlingsplanens opbygning

Handlingsplanen for strategien vil blive udarbejdet i 2012 inden for rammerne af det 
atlantiske forum, der finansieres af Parlamentet via en forberedende foranstaltning. Alle de 
berørte aktører vil blive inddraget i dette arbejde. Parlamentet vil repræsenteret ved sin 
ordfører spille en fremtrædende rolle her.

Ordføreren foreslår, at handlingsplanen opbygges således:

-I- Bringe Atlanterhavsregionerne ud af isolationen
 (a) Udvikle motorvejene til søs og en bæredygtig søtransport
 (b) Forbinde Atlanterhavsområdet med resten af Europa
 (c) Fremme grænsefladen landjord/hav

-II- Støtte Atlanterhavsindustriernes konkurrenceevne
 (a) Støtte forskning/udvikling og innovation på havområdet og det maritime 

område
 (b) Støtte virksomhedernes investeringer, navnlig SMV'ernes
 (c) Fremme erhvervsuddannelse og unges adgang til de maritime erhverv
 (d) Fremme udviklingen af maritime klynger
 (e) Tillade en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne i havmiljøet

-III- Beskytte miljøet i Atlanterhavet
 (a) Bevare den marine biodiversitet og landskaberne
 (b) Nedbringe kulstoffodaftrykket
 (c) Forbedre den videnskabelige viden om havmiljøet

-IV- Reagere på trusler og nødsituationer
 (a) Fremme udvekslinger af informationer om maritim sikkerhed og overvågning 

og observation af havmiljøet
 (b) Koordinere indsatsen inden for civilbeskyttelse
 (c) I fællesskab bekæmpe kriminalitet og ulovlig praksis

I forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanen mener ordføreren, at følgende 
foranstaltninger udgør interessante eksempler på god praksis, der fortjener at indgå i 
partnernes overvejelser:

NAVN OMRÅDE FORMÅL
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ATCLUSTERS industrielle 
klynger

fremme samarbejdet mellem de industrielle klynger i Atlanterhavsområdet for at 
lette udviklingen af dem

SEAS-ERA forskning koordinere de forskellige marine forskningsprogrammer inden for rammerne af det 
europæiske forskningsrum (udarbejdelse af en plan for marin forskning for 
Atlanterhavsbækkenet)

KIMERAA marine ressourcer udvikle kvalitetsnicher i den maritime økonomi ved at slå bro mellem 
videnskabelig viden og virksomhederne inden for marine ressourcer

MARINE KIC marine ressourcer etablere en platform for forskning, uddannelse og innovation for at muliggøre en 
bæredygtig udnyttelse af de marine ressourcer 

MARMED marine ressourcer udnytte de marine ressourcer til biomedicinske anvendelser i samarbejde med 
industrien

AUXNAVALIA skibsbygningsindu
stri

forbedre konkurrenceevnen for hjælpeindustrien til skibsbygningsindustrien ved at 
tilskynde til teknologioverførsler

PROPOSSE søtransport fremme kortdistancesøtransport som et alternativ til andre varetransportformer

Waterborne 
Technology 
Platform

søtransport indlede en permanent dialog mellem den private sektor og de offentlige 
myndigheder på forskellige niveauer for at definere en industristrategi for 
søtransport (inden for forskning/udvikling, uddannelse, overholdelse af sociale og 
miljømæssige standarder)

MAREN vedvarende marine 
energiformer

lette industriens adgang til forskningsresultater af høj kvalitet inden for 
vedvarende marine energiformer

ENERGYMARE vedvarende marine 
energiformer

etablere et tværnationalt samarbejdsnetværk til fremme og udvikling af 
vedvarende marine energiformer, navnlig gennem afprøvning af forsøgsprototyper

ATLANTIC 
POWER

vedvarende marine 
energiformer

finde frem til nye markedsnicher og fastlægge uddannelsesprogrammer tilpasset 
behovene i sektoren for vedvarende marine energiformer

ARCOPOLPLUS havforurening forbedre den maritime sikkerhed og Atlanterhavsregionernes beredskabs- og 
indsatskapacitet mod forurening af kysterne med olie og giftige stoffer

ANCORIM risici for kysterne etablere et netværk for udveksling af viden og god praksis for at forbedre 
kystsamfundenes risikoforvaltningskapacitet (urbanisering, kysterosion, 
forurening osv.)

DURATINET transportinfrastruk
turer

etablering af et ekspertisenet for at fremme levedygtigheden, sikkerheden og 
varigheden af transportinfrastrukturer i Atlanterhavsområdet

BATTERIE transportinfrastruk
turer

forbedre effektiviteten af multimodale logistikkæder, navnlig effektive 
forbindelser mellem intermodale netværk

START transport fremme udvikling af kollektiv transport i regionerne i Atlanterhavsområdet via en 
bedre intermodalitet og tydelig information om indgangsportene til regionerne 
(lufthavne, havne, jernbaneudvekslingspoler)

CFA-EFFIPLAT jernbanetransport etablere et tværnationalt netværk bestående af offentlige forvaltninger og 
offentlige og private jernbane-, logistik- og havneoperatører, der er involveret i at 
forbedre jernbanetransporten af varer i atlanterhavskorridoren

MARLEANET maritim 
erhvervsuddannels
e

etablere et netværk af maritime erhvervsuddannelsescentre i Atlanterhavsområdet

PRESPO fiskeri fremme et bæredygtigt ikkeindustrielt fiskeri, der bidrager til opretholdelse af 
beskæftigelsen inden for fiskerisektoren og til kystregionernes dynamik

CLIMATLANTIC kulstoffodaftryk udvikle strategier til nedbringelse af kulstoffodaftrykket på lokalt og regionalt plan 
NEA2 sejlsport muliggøre en bæredygtig og koordineret udvikling af sejlsportsaktiviteter i 

Atlanterhavsregionerne (aktiviteter, lystbådehavne, industri, handel og service) 
ved at styrke samarbejdet på det økonomiske, miljømæssige og sociale område


