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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ
(2011/2310(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Ανάπτυξη μιας θαλάσσιας στρατηγικής για την περιοχή του Ατλαντικού 
Ωκεανού» (COM(2009)0782 τελικό),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2010 
σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής και τη στρατηγική 
της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού1,– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ανάπτυξη μιας θαλάσσιας στρατηγικής για την περιοχή του 
Ατλαντικού Ωκεανού» (ECO/306),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ανάπτυξη μιας θαλάσσιας στρατηγικής για την 
περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού» (ECO/306),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι o χώρος του Ατλαντικού παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά 
που απαιτούν πολιτικές λύσεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα:

- πρόκειται για έναν δυναμικό θαλάσσιο χώρο 
- πρόκειται για έναν χώρο με ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον 
- πρόκειται για χώρο που αποτελεί τη δυτική θύρα εισόδου της Ένωσης 
- πρόκειται για περιφερειακό χώρο εντός της Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μακροπεριφερειακή στρατηγική ενδείκνυται ιδιαιτέρως για 
τον χώρο του Ατλαντικού·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική θα πρέπει να αφορά όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές 
του Ατλαντικού, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων περιοχών της Μάγχης και της 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0089



PE486.206v01-00 4/11 PR\897957EL.doc

EL

Θάλασσας της Ιρλανδίας, των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των υπερπόντιων 
χωρών και εδαφών·

Μια πολιτική χωροταξικού σχεδιασμού για τον Ατλαντικό

1. επιθυμεί η στρατηγική να σχεδιαστεί ως πολιτική θαλάσσιου και χερσαίου χωροταξικού 
σχεδιασμού στις περιοχές του Ατλαντικού·

2. ζητεί τη δημιουργία μιας μόνιμης δομής θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στον χώρο 
του Ατλαντικού με σκοπό τον συντονισμό της διαχείρισης των θαλασσίων υποθέσεων 
σύμφωνα με μια διατομεακή και διακρατική λογική·

3. εκτιμά ότι απαιτείται ισχυρή δράση προκειμένου να διαφυλαχθεί η οικολογική ισορροπία 
και η βιοποικιλότητα και να περιοριστεί το αποτύπωμα άνθρακα στον Ατλαντικό·

4. εκτιμά ότι η αλιεία  πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού·

5. ζητεί βελτίωση των ικανοτήτων πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων στον Ατλαντικό 
στις περιπτώσεις θαλάσσιων και χερσαίων ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών και 
εγκληματικών ενεργειών· 

6. εκτιμά ότι η εδαφική διάσταση της στρατηγικής είναι ουσιώδους σημασίας και θα πρέπει 
να αντιμετωπίζει τον απεγκλωβισμό των περιοχών του Ατλαντικού, τη διασύνδεση των 
δικτύων μεταφορών, ενέργειας και πληροφοριών, την ανάπτυξη των αγροτικών και 
αστικών περιοχών της ενδοχώρας καθώς και την εντατικοποίηση των δεσμών 
ξηράς/θάλασσας·

7. πιστεύει ότι οι θαλάσσιες αρτηρίες συμβάλλουν στον απεγκλωβισμό των περιοχών του 
Ατλαντικού, την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών, την τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας των λιμένων, την ενδυνάμωση του τουρισμού και τη μείωση των 
εκπομπών CO2· ζητεί να είναι επιλέξιμες για στήριξη από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη»·

8. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η σύνδεση των περιοχών του Ατλαντικού με την 
υπόλοιπη Ευρώπη μέσω επενδύσεων στις υποδομές μεταφορών, σύμφωνα με μια 
πολυτροπική λογική·

9. τονίζει την οικονομική και εδαφική σπουδαιότητα των λιμένων και πιστεύει ότι η ύπαρξη 
σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών συνδέσεων με την ενδοχώρα τους αποτελεί 
θεμελιώδη προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητά τους·

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με το 
κεντρικό δίκτυο διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών δεν περιλαμβάνεται ένας διάδρομος 
για τον Ατλαντικό και θεωρεί λυπηρό ότι στο κεντρικό αυτό δίκτυο προτείνονται 
ελάχιστοι λιμένες του Ατλαντικού·

Μια βιομηχανική πολιτική για τον Ατλαντικό
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11. επιθυμεί η στρατηγική να υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των δυναμικών 
οικονομικών τομέων στις περιοχές του Ατλαντικού μέσω της κατάλληλης βιομηχανικής 
πολιτικής· στο πλαίσιο αυτό εκτιμά ότι οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα πρέπει να 
λαμβάνουν στήριξη από τις δημόσιες αρχές στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης, 
της καινοτομίας, της ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών και της υποστήριξης των 
ΜΜΕ·

12. εκτιμά ότι η στρατηγική πρέπει να ενθαρρύνει την έρευνα στους τομείς της θάλασσας και 
της ναυτιλίας προκειμένου να βελτιωθούν οι επιστημονικές γνώσεις για το θαλάσσιο 
περιβάλλον, να τονωθεί η καινοτομία στους ναυτιλιακούς κλάδους και να καταστεί 
δυνατή η βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων·

13. εκτιμά ότι η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει μια φιλόδοξη κοινωνική πτυχή για την 
ενθάρρυνση της κατάρτισης και της πρόσβασης των νέων στα ναυτικά επαγγέλματα·

14. υπογραμμίζει ότι οι ανανεώσιμες θαλάσσιες πηγές ενέργειας αποτελούν βιομηχανικό 
τομέα του μέλλοντος, καθιστώντας δυνατό τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος και 
της ενεργειακής εξάρτησης της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι ο χώρος του Ατλαντικού ευνοεί 
ιδιαίτερα την ανάπτυξη των εν λόγω πηγών ενέργειας και εκτιμά ότι η δημόσια στήριξη 
είναι αναγκαία για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων σε τέτοιες τεχνολογίες· 

15. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των θαλάσσιων μεταφορών στις ακτές του 
Ατλαντικού· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την απλούστευση των 
γραφειοκρατικών διατυπώσεων στους λιμένες·

16. υπενθυμίζει την οικονομική βαρύτητα των ναυτιλιακών κλάδων στις περιοχές του 
Ατλαντικού, ιδίως της ναυπηγικής βιομηχανίας· καλεί την Επιτροπή να επανεκκινήσει την 
πρωτοβουλία LeaderSHIP 2015 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εν λόγω 
τομέα στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού·

17. τονίζει τη σπουδαιότητα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στις περιοχές του 
Ατλαντικού και υποστηρίζει την παροχή δημόσιας στήριξης για την ανανέωση και τον 
εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών· 

18. τονίζει τον ρόλο του τουρισμού στις περιοχές του Ατλαντικού και ειδικότερα το 
σημαντικό δυναμικό της ανάπτυξης του κλάδου της ναυσιπλοΐας αναψυχής· 

19. υπογραμμίζει τον πλούτο του βυθού του Ατλαντικού και εκτιμά ότι η στρατηγική πρέπει
να διευκολύνει την έρευνα και την εκμετάλλευσή του κατά τρόπο βιώσιμο·

Ένα σχέδιο δράσης για το 2014-2020

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει σχέδιο δράσης ώστε η στρατηγική να τεθεί σε εφαρμογή 
από το 2014· 

21. υπογραμμίζει ότι το σχέδιο δράσης θα χρησιμοποιεί τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις της 
ΕΕ χωρίς τη δημιουργία νέων δημοσιονομικών μέσων·

22. ζητεί τη σύνδεση του σχεδίου δράσης με την περιφερειακή πολιτική και την 
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ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ· πιστεύει ότι πρέπει επίσης να διευκολυνθούν 
οι συνέργειες με άλλες πολιτικές της ΕΕ στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, 
των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της αλιείας και της διεθνούς 
συνεργασίας·

23. εκτιμά ότι οι θεματικοί στόχοι που προτείνονται για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του 
σχεδίου δράσης καθώς κατευθύνουν τις επενδύσεις των ταμείων· τονίζει τους στόχους για 
«ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», «βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ», «υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» και «προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων»·

24. ζητεί τον δεσμευτικό προσανατολισμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων στις 
προτεραιότητες των μακροπεριφερειακών στρατηγικών που τα αφορούν, ώστε να 
διασφαλιστεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός των στόχων και των μέσων· 

25. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να διερευνήσουν συνέργειες μεταξύ 
των πολιτικών τους και των προτεραιοτήτων του σχεδίου δράσης· 

26. ζητεί να θεσπιστεί μια πλατφόρμα διαχείρισης του σχεδίου δράσης, η οποία θα αποτελεί 
ένα μονοαπευθυντικό σημείο πρόσβασης για τους δικαιούχους και θα διευκολύνει τον 
συντονισμό μεταξύ των διαφόρων αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των 
κονδυλίων· 

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, καθώς επίσης στην Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πολιτικό πλαίσιο

Ανταποκρινόμενη σε αιτήματα πολιτικής εκ μέρους του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου 
υπέρ μιας στρατηγικής για τον χώρο του Ατλαντικού, η Επιτροπή εξέδωσε στις 21 Νοεμβρίου 
2011 ανακοίνωση με τίτλο Ανάπτυξη μιας θαλάσσιας στρατηγικής για την περιοχή του 
Ατλαντικού Ωκεανού.

Το 2012 και το 2013 οι δημόσιοι και ιδιωτικοί εταίροι της περιοχής του Ατλαντικού θα 
συμμετέχουν στην εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης, το οποίο θα προτείνει συγκεκριμένες 
ενέργειες. Στη συνέχεια, η στρατηγική θα δρομολογηθεί το 2014 και θα λάβει 
χρηματοδοτήσεις σε επίπεδο ΕΕ καθώς και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στόχος της 
παρούσας έκθεσης είναι να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τον καθορισμό των 
πολιτικών προτεραιοτήτων του σχεδίου δράσης.

Μια αναγκαία ευρωπαϊκή πολιτική στρατηγική για τον Ατλαντικό

Ο χώρος του Ατλαντικού παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά: 
 Πρόκειται για έναν δυναμικό θαλάσσιο χώρο λόγω των ανανεώσιμων θαλάσσιων 

πηγών ενέργειας, των θαλάσσιων μεταφορών, των ναυτιλιακών κλάδων, του 
τουρισμού και της αλιείας. 

 Πρόκειται για χώρο με ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο είναι αναγκαίο να 
προστατευθεί.

 Πρόκειται για χώρο που αποτελεί τη δυτική θύρα εισόδου της ΕΕ και για τον λόγο 
αυτόν κατέχει στρατηγική θέση στην Ευρώπη.

 Πρόκειται για περιφερειακό χώρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που θέτει 
το ζήτημα του απεγκλωβισμού και της σύνδεσής του με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Τα θέματα αυτά υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και απαιτούν την εξεύρεση πολιτικών 
λύσεων στο επίπεδο των ακτών του Ατλαντικού.

Ο εισηγητής θεωρεί ευκταίο η στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού να λάβει τη 
μορφή μακροπεριφερειακής στρατηγικής, ώστε να ενθαρρυνθούν οι συνέργειες μεταξύ των 
διαφόρων μέσων και των διαφόρων επιπέδων που παρεμβαίνουν στις πολιτικές χωροταξικού 
σχεδιασμού. Η μακροπεριφερειακή λογική παρέχει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής όλων 
των αρμόδιων φορέων (ιδιωτικός τομέας, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) για τον καθορισμό και την εφαρμογή των στόχων 
της στρατηγικής.

Προτεραιότητες της στρατηγικής

Η έκθεση ζητά τη διάρθρωση της στρατηγικής γύρω από δύο θεματικούς τομείς:
 τον θαλάσσιο και χερσαίο χωροταξικό σχεδιασμό και την αξιοποίηση της 

διασύνδεσης ξηράς/θάλασσας
 την τόνωση του οικονομικού ιστού των περιοχών του Ατλαντικού μέσω μιας 

βιομηχανικής πολιτικής προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητές τους.
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Μια πολιτική χωροταξικού σχεδιασμού για τον Ατλαντικό

Η στρατηγική θα πρέπει να ενθαρρύνει τη βιώσιμη εκμετάλλευση του Ατλαντικού μέσω 
συντονισμένης διαχείρισης όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. Θα απαιτηθεί ισχυρή δράση προκειμένου να διαφυλαχθεί η 
οικολογική ισορροπία και η βιοποικιλότητα και να περιοριστεί το αποτύπωμα άνθρακα.

Στόχος της στρατηγικής θα πρέπει να είναι επίσης η βελτίωση των ικανοτήτων πρόληψης και 
διαχείρισης των κινδύνων στον Ατλαντικό, ιδίως σε περιπτώσεις ατυχημάτων, φυσικών 
καταστροφών και εγκληματικών ενεργειών. Θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί ο συντονισμός 
των εταίρων ως προς τη θαλάσσια ασφάλεια και επιτήρηση καθώς και την πολιτική 
προστασία.

Οι εν λόγω θαλάσσιες πτυχές θα πρέπει να συμπληρωθούν και να ενισχυθούν από μέτρα για 
την εδαφική συνοχή. Η στρατηγική θα συμβάλει επίσης στον απεγκλωβισμό των περιοχών 
του Ατλαντικού, τη διασύνδεση των δικτύων μεταφορών, ενέργειας και πληροφοριών, την 
ανάπτυξη των αγροτικών και αστικών περιοχών της ενδοχώρας, καθώς και στην 
εντατικοποίηση των δεσμών ξηράς/θάλασσας. Η έκθεση προβλέπει επίσης την ανάπτυξη 
θαλάσσιων αρτηριών και υποδομών μεταφορών που θα συνδέουν τις περιοχές του 
Ατλαντικού με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Μια βιομηχανική πολιτική για τον Ατλαντικό

Η στρατηγική θα πρέπει να στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των δυναμικών οικονομικών 
τομέων στις περιοχές του Ατλαντικού. Με τον τρόπο αυτόν, οι επενδύσεις του ιδιωτικού 
τομέα θα υποστηρίζονται από τις δημόσιες αρχές στα διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων 
στους τομείς της έρευνας/ανάπτυξης, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, της 
ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών και των επενδύσεων των ΜΜΕ.

Στην έκθεση προσδιορίζονται οι βασικοί κλάδοι που διαμορφώνουν τον οικονομικό ιστό του 
χώρου του Ατλαντικού και οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη στρατηγική:

 οι ανανεώσιμες θαλάσσιες πηγές ενέργειας 
 οι θαλάσσιες μεταφορές και οι λιμενικές υπηρεσίες
 οι ναυτιλιακοί κλάδοι και ειδικότερα η ναυπηγική βιομηχανία
 η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια
 ο τουρισμός και τα θαλάσσια σπορ.

Εφαρμογή της στρατηγικής

Η στρατηγική θα αφορά όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές του Ατλαντικού, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων περιοχών της Μάγχης και της Θάλασσας της 
Ιρλανδίας, των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών. 
Επίσης, θα αναπτύξει δράσεις στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας. 

Στη στρατηγική θα συμμετέχουν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι εταίροι, ειδικότερα τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές και οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. Θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2014 και θα συντονιστεί με 
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το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο υπό τη μορφή σχεδίου δράσης.

Τα διαρθρωτικά ταμεία και η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα αποτελούν τη βάση του 
εν λόγω σχεδίου δράσης. Θα πρέπει επίσης να διευκολυνθούν οι συνέργειες με άλλες 
πολιτικές της ΕΕ (έρευνα, ενέργεια, περιβάλλον, αλιεία, διεθνής συνεργασία) καθώς και με 
τις πολιτικές των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Η στρατηγική θα πρέπει να επιδιώξει την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων 
χρηματοδοτήσεων της ΕΕ, χωρίς τη δημιουργία νέων δημοσιονομικών μέσων. Θα απαιτηθεί 
καλύτερος προσανατολισμός των υφιστάμενων πολιτικών, σε όλους τους τομείς, επί των 
θεμάτων που αφορούν τον Ατλαντικό. Στην έκθεση ζητείται επίσης, για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων, ο δεσμευτικός προσανατολισμός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στις προτεραιότητες των μακροπεριφερειακών στρατηγικών 
που τα αφορούν.

Αρχιτεκτονική του σχεδίου δράσης

Το σχέδιο δράσης της στρατηγικής θα εκπονηθεί το 2012 στο πλαίσιο του Φόρουμ για τον 
Ατλαντικό, το οποίο χρηματοδοτείται από μια προπαρασκευαστική δράση του Κοινοβουλίου. 
Στις εν λόγω εργασίες θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Το Κοινοβούλιο, 
εκπροσωπούμενο από τον εισηγητή του, θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο.

Ο εισηγητής προτείνει την οργάνωση του σχεδίου δράσης σύμφωνα με την ακόλουθη 
αρχιτεκτονική:

-I- Απεγκλωβισμός των περιοχών του Ατλαντικού
 (α) Ανάπτυξη των θαλάσσιων αρτηριών και των βιώσιμων θαλάσσιων 

μεταφορών
 (β) Σύνδεση του χώρου του Ατλαντικού με την υπόλοιπη Ευρώπη
 (γ) Τόνωση της διασύνδεσης ξηράς/θάλασσας

-II- Στήριξη της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών κλάδων των περιοχών του 
Ατλαντικού

 (α) Στήριξη της έρευνας/ανάπτυξης και της καινοτομίας στον θαλάσσιο και 
ναυτιλιακό τομέα

 (β) Στήριξη των επενδύσεων των επιχειρήσεων και ιδίως των ΜΜΕ
 (γ) Ενθάρρυνση της επαγγελματικής κατάρτισης και της πρόσβασης των νέων 

στα ναυτικά επαγγέλματα
 (δ) Ενθάρρυνση της ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών στον τομέα της 

ναυτιλίας
 (ε) Διευκόλυνση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος

-III- Προστασία του περιβάλλοντος του Ατλαντικού
 (α) Διαφύλαξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των τοπίων
 (β) Περιορισμός του αποτυπώματος άνθρακα
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 (γ) Βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον

-IV- Αντιμετώπιση των κινδύνων και των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
 (α) Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας 

και επιτήρησης καθώς και όσον αφορά την παρατήρηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος

 (β) Συντονισμός των προσπαθειών στον τομέα της πολιτικής προστασίας
 (γ) Από κοινού καταπολέμηση της εγκληματικότητας και των παράνομων 

πρακτικών

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του σχεδίου δράσης, ο εισηγητής εκτιμά ότι οι ακόλουθες δράσεις 
αποτελούν ενδιαφέροντα παραδείγματα ορθής πρακτικής που θα μπορούσαν να 
καθοδηγήσουν τον προβληματισμό των εταίρων:

ΟΝΟΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟΧΟΣ
ATCLUSTERS συνεργατικοί 

σχηματισμοί 
βιομηχανικών 
κλάδων

ενθάρρυνση της συνεργασίας στο πλαίσιο των συνεργατικών σχηματισμών των 
βιομηχανικών κλάδων στον χώρο του Ατλαντικού ώστε να διευκολυνθεί η 
ανάπτυξή τους

SEAS-ERA έρευνα συντονισμός των διαφόρων προγραμμάτων θαλάσσιας έρευνας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (υλοποίηση σχεδίου θαλάσσιας έρευνας για τη 
λεκάνη του Ατλαντικού)

KIMERAA θαλάσσιοι πόροι ανάπτυξη θυλάκων αριστείας στη θαλάσσια οικονομία με τη δημιουργία γεφυρών 
μεταξύ των επιστημονικών γνώσεων και των επιχειρήσεων στον τομέα των 
θαλάσσιων πόρων

MARINE KIC θαλάσσιοι πόροι θέσπιση πλατφόρμας έρευνας, κατάρτισης και καινοτομίας ώστε να καταστεί 
δυνατή η βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων 

MARMED θαλάσσιοι πόροι αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων για βιοϊατρικές εφαρμογές, σε συνεργασία με 
τη βιομηχανία

AUXNAVALIA ναυπηγική 
βιομηχανία

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας που υποστηρίζει τον 
ναυπηγικό τομέα με την ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογιών

PROPOSSE θαλάσσιες 
μεταφορές

προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων ως εναλλακτικής για 
άλλους τρόπους μεταφοράς εμπορευμάτων

Waterborne 
Technology 
Platform -
(Τεχνολογική 
Πλατφόρμα 
Waterborne)

θαλάσσιες 
μεταφορές

εκκίνηση μόνιμου διαλόγου μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των δημόσιων αρχών 
διαφόρων επιπέδων για τον καθορισμό μιας στρατηγικής για τον κλάδο των 
θαλάσσιων μεταφορών (σε θέματα έρευνας/ανάπτυξης, κατάρτισης, τήρησης 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων)

MAREN ανανεώσιμες 
θαλάσσιες πηγές 
ενέργειας

διευκόλυνση της πρόσβασης της βιομηχανίας σε αποτελέσματα ερευνών 
ποιότητας στον τομέα των ανανεώσιμων θαλάσσιων πηγών ενέργειας

ENERGYMARE ανανεώσιμες 
θαλάσσιες πηγές 
ενέργειας

θέσπιση δικτύου διακρατικής συνεργασίας για την προώθηση και ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων θαλάσσιων πηγών ενέργειας, ιδίως μέσω δοκιμών πειραματικών 
πρωτοτύπων

ATLANTIC 
POWER

ανανεώσιμες 
θαλάσσιες πηγές 
ενέργειας

εντοπισμός νέων εξειδικευμένων τομέων της αγοράς και σχεδιασμός 
προγραμμάτων κατάρτισης προσαρμοσμένων στις ανάγκες του τομέα των 
ανανεώσιμων θαλάσσιων πηγών ενέργειας

ARCOPOLPLUS θαλάσσια 
ρύπανση

βελτίωση της θαλάσσιας ασφάλειας και των ικανοτήτων προετοιμασίας και 
παρέμβασης των περιοχών του Ατλαντικού ενάντια στη ρύπανση των ακτών από 
υδρογονάνθρακες και τοξικές ουσίες

ANCORIM παράκτιοι 
κίνδυνοι

δημιουργία δικτύου ανταλλαγής γνώσεων και ορθών πρακτικών για τη βελτίωση 
των ικανοτήτων διαχείρισης των παράκτιων κινδύνων (αστικοποίηση, διάβρωση 
των ακτών, ρύπανση κ.λπ.)

DURATINET υποδομές 
μεταφορών

δημιουργία δικτύου αριστείας για την προώθηση της μακροβιότητας, της 
ασφάλειας και της βιωσιμότητας των υποδομών μεταφορών στον χώρο του 
Ατλαντικού

BATTERIE υποδομές 
μεταφορών

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής 
και ειδικότερα αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ των πολυτροπικών δικτύων 
μεταφορών

START μεταφορές διευκόλυνση των μετακινήσεων με δημόσια μέσα μεταφοράς στις περιοχές του 
χώρου του Ατλαντικού μέσω βελτιωμένης διατροπικότητας και παροχής 
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σαφέστερων πληροφοριών στα σημεία εισόδου των περιοχών (αεροδρόμια, 
λιμένες, σιδηροδρομικοί κόμβοι)

CFA-EFFIPLAT σιδηροδρομικές 
μεταφορές

δημιουργία διακρατικού δικτύου αποτελούμενου από δημόσιους φορείς καθώς και 
από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
των σιδηροδρόμων, της εφοδιαστικής και των λιμένων και εμπλέκονται στη 
βελτίωση των σιδηροδρομικών και διατροπικών μεταφορών στον εμπορευματικό 
διάδρομο του Ατλαντικού

MARLEANET επαγγελματική 
κατάρτιση στον 
ναυτιλιακό κλάδο

δικτύωση κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης στον ναυτιλιακό κλάδο στον χώρο 
του Ατλαντικού

PRESPO αλιεία προώθηση της βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας συμβάλλοντας στη διατήρηση 
της απασχόλησης στον τομέα της αλιείας και στον δυναμισμό των παράκτιων 
περιοχών

CLIMATLANTIC αποτύπωμα 
άνθρακα

ανάπτυξη στρατηγικών περιορισμού του αποτυπώματος άνθρακα σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο 

NEA2 θαλάσσια σπορ διευκόλυνση της βιώσιμης και συντονισμένης ανάπτυξης του κλάδου θαλάσσιας 
αναψυχής στις περιοχές του Ατλαντικού (δραστηριότητες, μαρίνες, βιομηχανίες, 
καταστήματα και υπηρεσίες) μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας σε οικονομικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα


