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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi ühtekuuluvuspoliitika Atlandi ookeani piirkonna strateegia kohta
(2011/2310(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Atlandi ookeani piirkonna merestrateegia 
väljatöötamine (COM(2011)0782 final),

– võttes arvesse nõukogus 14. juunil 2010 vastu võetud järeldusi Euroopa Liidu Atlandi 
ookeani piirkonna strateegia kohta,

– võttes arvesse ELi Läänemere piirkonna strateegiat ja ELi Doonau piirkonna strateegiat,

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu Atlandi ookeani 
piirkonna strateegia kohta1,

– võttes arvesse Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust komisjoni teatise „Atlandi ookeani 
piirkonna merestrateegia väljatöötamine” kohta (ECO/306),

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust komisjoni teatise „Atlandi ookeani piirkonna 
merestrateegia väljatöötamine” kohta (ECO/306),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni 
arvamust (A7-0000/2012),

A. arvestades, et Atlandi ookeani piirkonda iseloomustavad mitmed Euroopa tasandi 
poliitilisi reageeringuid nõudvad asjaolud:

– tegemist on dünaamilise merepiirkonnaga,
– piirkonna merekeskkond on õrn,
– tegu on ELi läänepoolse sissepääsuga,
– tegu on ELi äärepoolse alaga;

B. arvestades, et makropiirkondlik strateegia oleks Atlandi ookeani piirkonnale eriti kohane;

C. arvestades, et strateegia peaks hõlmama kõiki Atlandi ookeani piirkondi Euroopa, 
sealhulgas La Manche’i ja Iiri mere rannikualasid, äärepoolseimaid piirkondi ning 
ülemeremaid ja -territooriume; 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0089
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Atlandi ookeani territoriaalplaneerimise poliitika

1. soovib, et strateegia kavandataks Atlandi ookeani piirkonna mere- ja maismaa-alade 
planeerimispoliitikana;

2. palub sisse seada Atlandi ookeani merepiirkonna alalise planeerimisstruktuuri, et 
merendusküsimuste kooskõlastamise juhtimine oleks valdkonnaülene ja riikide vaheline;

3. leiab, et ökoloogilise tasakaalu ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ning CO2-
jalajälje vähendamine Atlandi ookeanis nõuavad jõulist tegutsemist;

4. leiab, et kalapüügil peaks merealade planeerimispoliitikas olema keskne koht;

5. taotleb Atlandi ookeanil riskide ennetamise ja juhtimise suutlikkuse parandamist seoses 
õnnetusjuhtumite, loodusõnnetuste ja kriminaalse tegevusega merel ja maismaal;

6. leiab, et väga oluline on strateegia territoriaalne mõõde ning selles tuleb käsitleda Atlandi 
ookeani piikonna avamist, transpordi-, energia- ja teabeühendusi, tagamaa tööstus- ja 
linnapiirkondade arengut ning maa- ja mereühenduste tihendamist;

7. on arvamusel, et meremagistraalid võimaldavad avada Atlandi ookeani piirkondi, 
edendada kaubavahetust, stimuleerida sadamate majanduslikku tegevust, elavdada turismi 
ja vähendada CO2 heitkoguseid; nõuab, et nimetatud magistraalid oleksid abikõlblikud 
toetuse saamiseks Euroopa Ühendamise Rahastult;

8. peab vältimatuks parandada Atlandi ookeani piirkondade ühendust ülejäänud Euroopaga 
mitmeid transpordiliike ühendavate transpordiinfrastruktuuride rahastamise kaudu;

9. rõhutab sadamate majanduslikku ja territoriaalset tähtsust ning on arvamusel, et 
ühendused sisemaaga raudteed ja jõgesid pidi on sadamate konkurentsivõimelisuse 
alustingimus;

10. taunib asjaolu, et komisjoni üleeuroopaliste transpordivõrkude keskvõrgu ettepanekutest 
puudub Atlandi koridor, ja avaldab kahetsust, et keskvõrku on pakutud liiga vähe Atlandi 
ookeani sadamaid;

Atlandi piirkonna laienenud tööstuspoliitika

11. soovib, et strateegia toetaks Atlandi ookeani piirkonna dünaamilisi majandusvaldkondi 
kohase tööstuspoliitika kaudu; leiab sellega seoses, et riigiasutused peavad toetama 
erasektori investeeringud teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni, klastrite loomise ja 
VKEde edasiarendamise valdkonnas;

12. leiab, et strateegia peaks edendama mere- ja merendusuuringuid eesmärgiga parandada 
teaduslikult põhjendatud teadmisi merevaldkonnast, aidata kaasa merendustööstuse 
innovatsioonile ja võimaldada mereressursse säästvalt kasutada;

13. leiab, et strateegia peaks sisaldama ambitsioonikat sotsiaalset osa, et soodustada õpet ja 
noorte juurdepääsu merendusalastele töökohtadele;
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14. rõhutab, et taastuv mereenergia kujutab endast tulevikutööstust, mis aitab leevendada 
kliimamuutuste mõju ja vähendada ELi energiasõltuvust; tuletab meelde, et Atlandi 
ookeani piirkond on eriti soodus selle energiavaldkonna arendamiseks, ja leiab, et 
vajaminevatesse tehnoloogiatesse tehtud erainvesteeringuid tuleb täiendada riiklike 
toetustega;

15. rõhutab meretranspordi strateegilist tähtsust Atlandi ookeani rannikul; palub komisjonil 
esitada meetmeid sadamate haldusformaalsuste lihtsustamiseks;

16. tuletab meelde merendustööstuse, eriti laevaehitustööstuse majanduslikku kaalu Atlandi 
ookeani piirkonnas; palub komisjonil taaskäivitada algatus „LeaderSHIP 2015”, et 
parandada selle valdkonna konkurentsivõimelisust rahvusvahelises kontekstis;

17. rõhutab kalanduse ja vesiviljeluse tähtsust Atlandi ookeani piirkonnas ning pooldab 
riiklikke toetuste eraldamist kalalaevade uuendamiseks ja moderniseerimiseks;

18. rõhutab turismi rolli Atlandi ookeani piirkonnas ja eriti mereturismi arengu suurt 
potentsiaali;

19. rõhutab Atlandi ookeani merepõhja loodusvarade rikkust ning leiab, et strateegia peaks 
lihtsustama nende uurimist ja säästvat kasutamist;

Tegevuskava aastateks 2014–2020

20. palub komisjonil esitada tegevuskava strateegia elluviimiseks alates aastast 2014;

21. rõhutab, et tegevuskava peab kasutama olemasolevaid ELi rahastamisvahendeid, mitte 
looma uusi;

22. palub siduda tegevuskava ELi regionaal- ja integreeritud merenduspoliitikaga; on 
arvamusel, et lisaks tuleks lihtsustada koostööd teiste ELi poliitikavaldkondadega, näiteks 
teadusuuringute ja innovatsiooni, transpordi, keskkonna, energia, kalanduse ja 
rahvusvahelise koostöö alal;

23. leiab, et järgmise struktuurifondide programmitöö perioodiks pakutud temaatilised 
eesmärgid peavad moodustama tegevuskava põhistruktuuri, kuna need suunavad fondide 
rahastamist; rõhutab teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja innovatsiooni tugevdamise, 
VKEde konkurentsivõime parandamise, vähese CO2-heitega majandusele ülemineku 
toetamise ning säästva transpordi soodustamise ja oluliste võrguinfrastruktuuride 
kitsaskohtade kõrvaldamise eesmärke;

24. palub kasutusele võtta rakenduskavade piiravad suunised makropiirkondlike 
prioriteetidega, et tagada eesmärkide ja vahendite parim võimalik kooskõla;

25. kutsub riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke asutusi kooskõlastama oma poliitikaid 
tegevuskava prioriteetidega;

26. palub välja töötada tegevuskava haldamise platvormi, mis tagaks kõigile abisaajatele ühise 
aluse ja soodustaks fondide haldamisega tegelevate eri asutuste koordineeritust;
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27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Regioonide Komiteele ning Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.
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SELETUSKIRI

Poliitiline taust

Vastusena nõukogu ja parlamendi poliitilistele Atlandi ookeani piirkonna strateegiat 
pooldavatele nõudmistele avaldas komisjon 21. novembril 2011. aastal teatise pealkirjaga 
„Atlandi ookeani piirkonna merestrateegia väljatöötamine”.

Aastatel 2012 ja 2013 töötavad Atlandi ookeani piirkonna avaliku ja erasektori partnerid 
üheskoos välja konkreetseid tegevusi esitava tegevuskava. Strateegia lastakse käiku aastal 
2014 ja seda rahastatakse ELi, riiklike ja piirkondlike rahastamisvahenditega. Käesoleva 
raporti eemärk on sõnastada tegevuskava poliitiliste prioriteetide konkreetsed ettepanekud.

Vajalik Euroopa poliitiline strateegia Atlandi ookeani jaoks

Atlandi ookeani piirkonda iseloomustavad järgmised tunnused:
 Tänu taastuvale mereenergiale, meretranspordile, merendustööstusele, turismile ja 

kalandusele on tegu dünaamilise merepiirkonnaga.
 Tegu on alaga, mille merekeskkond on tundlik ning mida tuleb kaitsta.
 Tegu on ELi läänepoolse piirialaga ja seetõttu on sellel Euroopas strateegiline 

positsioon.
 Tegu on Euroopa Liidu äärealaga ning sellega seoses tõstatub küsimus piirkonna 

transpordiühenduse parandamise ja ülejäänud Euroopaga ühendamise kohta.

Nimetatud probleemid on riigipiirideülesed ja nõuavad vastuseid Atlandi ookeani ranniku 
tasandil.

Raportis avaldatakse soovi, et Atlandi Strateegia võtaks makropiirkondliku strateegia kuju, et 
soodustada kooskõla ruumilise planeerimise poliitikas esinevate erinevate vahendite ja 
tegevustasandite vahel. Samuti lubab makroregionaalne mõõde seostada kohalikke osapooli 
(erasektorit, regionaalseid ja kohalikke riigiasutusi, kodanikuühiskonna organisatsioone) 
strateegia eesmärkide defineerimise ja elluviimisega.

Strateegia prioriteedid

Raportis palutakse, et strateegia oleks üles ehitatud kahe teema ümber:
 mere- ja maismaa-alade arendamine ning maismaa ja mereala ühendamise 

väärtustamine
 Atlandi ookeani piirkondade majandusringkondade elavdamine nende eripärale 

kohandatud tööstuspoliitika kaudu.

Atlandi ookeani territoriaalplaneerimise poliitika

Strateegia peaks edendama Atlandi ookeani säästvat kasutamist kõigi merekeskkonda 
mõjutavate inimtegevuse valdkondade kooskõlastatud juhtimise kaudu. Ökoloogilise 
tasakaalu ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ning CO2-jalajälje vähendamine nõuavad 
jõulist tegevust.



PE486.206v01-00 8/10 PR\897957ET.doc

ET

Strateegia eesmärk peaks olema ka püüda parandada Atlandi ookeanis riskide ennetamise ja 
juhtimise suutlikkust, eriti õnnetusjuhtumite, loodusõnnetuste ja kriminaalse tegevuse korral.
Tegu oleks koostööpartneritevahelise kooskõlastamise optimeerimisega julgeoleku, mereseire 
ja kodanikukaitse valdkonnas.

Nimetatud merd puudutavaid aspekte tuleks täiendada ja tõhustada meetmetega territoriaalse 
ühtsuse valdkonnas. Strateegia aitab kaasa Atlandi ookeani piirkondade avamisele, transpordi-
, energia- ja teabeühendustele, sisemaa tööstus- ja linnapiirkondade arengule ning maa- ja 
mereühenduste tihendamisele. Raportis soovitatakse arendada meremagistraale ja Atlandi 
ookeani piirkondi ülejäänud Euroopaga ühendavat transpordiinfrastruktuuri.

Atlandi piirkonna laienenud tööstuspoliitika

Strateegia peab toetama dünaamiliste majandusvaldkondade konkurentsivõimelisust Atlandi 
ookeani piirkonnas. Seega peavad riigiasutused toetama erasektori investeeringuid teadus- ja 
arendustegevuse, innovatsiooni, erialase väljaõppe, klastrite loomise ja VKEde 
edasiarendamise valdkonna igal otsustustasandil.

Raportis määratletakse peamised valdkonnad, mis kujundavad Atlandi ookeani piirkonna 
majandusvõrgu ja mida tuleb strateegias arvesse võtta:

 taastuv mereenergia
 meretransport ja sadamateenused
 merendustööstus, eelkõige laevaehitustööstus
 merekalandus ja -vesiviljelus
 turism ja laevatamine.

Strateegia elluviimine

Strateegia on suunatud kõigile Euroopa Atlandi ookeani piirkondadele, sealhulgas La 
Manche’i ja Iiri mere rannikualadele, äärepoolseimatele piirkondadele ning ülemeremaadele 
ja -territooriumitele. Samuti arendatakse selles tegevusi rahvusvahelise koostöö alal.

Strateegia ühendab erinevad asjaosalised partnerid, eriti liikmesriigid, piirkondlikud ja 
kohalikud asutused ning kodanikuühiskonna ja erasektori organisatsioonid. Strateegiat 
rakendatakse alates 2014. aastast ja see kooskõlastatakse tegevuskava vormis järgmise 
mitmeaastase finantsraamistikuga.

Struktuurifondid ja integreeritud merenduspoliitika on nimetatud tegevuskava alus. Samuti 
tuleks soodustada kooskõla teiste Euroopa poliitikatega (teadusuuringute, keskkonna, energia, 
kalanduse, rahvusvahelise koostöö alal), liikmesriikide poliitikatega ja kohalike ning 
piirkondlike asutustega.

Strateegias tuleb keskenduda olemasolevate ELi rahastamisvahendite paremale kasutamisele, 
võtmata kasutusele uusi eelarvevahendeid. Tegu oleks olemasolevate poliitikate parema 
suunamisega kõigis valdkondades Atlandi ookeani piirkonna küsimustes. Raportis palutakse 
ka järgmise struktuurifondide programmitöö perioodiks kasutusele võtta rakenduskavade 
piiravad suunised asjaomaste makropiirkondlike prioriteetidega.
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Tegevuskava ülesehitus

Strateegia tegevuskava töötatakse välja 2012. aastal parlamendi ettevalmistava tegevuse 
rahastatud Atlandi Foorumi raames. Kõik asjaosalised osapooled ühinevad nimetatud töös.
Parlamendil, keda esindab raportöör, on sealjuures juhtiv roll.

Raportöör teeb ettepaneku, et tegevuskava peaks olema ülesehitatud järgnevat struktuuri 
järgides:

-I- Atlandi ookeani piirkonna avamine
 (a) Meremagistraalide ja säästva meretranspordi arendamine
 (b) Atlandi ookeani piirkonna ühendamine ülejäänud Euroopaga
 (c) Maa- ja mereühenduste tihendamine

-II- Atlandi ookeani piirkonna tööstusvaldkonna konkurentsivõimelisuse toetamine
 (a) Mere- ja merendusalaste teadusuuringute/arendustegevuse ja innovatsiooni 

toetamine
 (b) Ettevõtete, eelkõige VKEde investeeringute toetamine
 (c) Erialase väljaõppe ja noorte merendusalastele ametikohtadele ligipääsu 

toetamine
 (d) Merendusklastrite loomise soodustamine
 (e) Merekeskkonna loodusvarade säästva kasutamise võimaldamine

-III- Atlandi ookeani piirkonna keskkonna säilitamine
 (a) Mere ja maastiku bioloogilise mitmekesisuse säilitamine
 (b) CO2-jalajälje vähendamine
 (c) Merealase teaduspõhise teadmise parandamine

-IV- Reageerimine ohtudele ja kiireloomulistes olukordades
 (a) Teabevahetuse ning merealase ohutuse ja mereseire ning merekeskkonna 

jälgimise lihtsustamine
 (b) Kodanikukaitsealaste jõupingutuste kooskõlastamine
 (c) Üheskoos kriminaalse ja ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemine

Tegevuskava väljatöötamise kontekstis leiab raportöör, et järgnevad tegevused kujutavad 
endast huvitavaid hea tava näiteid, millele tasub juhtida partnerite tähelepanu:

NIMI VALDKOND EESMÄRK
ATCLUSTERS tööstusklastrid tööstusklastrite loomise edendamine Atlandi ookeani piirkonnas arengu 

soodustamise eesmärgil
SEAS-ERA teadusuuringud Euroopa teadusruumi raames erinevate merealaste teadusprojektide juhtimine 

(Atlandi ookeani basseinis merealase teadusuuringutekava elluviimine)
KIMERAA mereressursid meremajanduse arendamine mereressursside valdkonna teadusel põhinevate 

teadmiste ja ettevõtete vaheliste ühenduste loomise kaudu
MARINE KIC mereressursid teadusuuringute-, õppe- ja innovatsiooniplatvormi elluviimine, eesmärgiga tagada 

mereressursside säästev kasutamine
MARMED mereressursid koostöös vastava tööstusega mereressursside väärtustamine biomeditsiinilistes 

rakendustes
AUXNAVALIA laevaehitustööstus laevandusvaldkonna lisaharu konkurentsivõimelisuse parandamine, soodustades 
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tehnosiiret
PROPOSSE meretransport meretranspordi kui alternatiivse kaubatransportimisviisi edendamine 

lühidistantsidel
Veetranspordi 
tehnoloogiaplatvor
m

meretransport kestva dialoogi juhtimine erasektori ja riigiasutuste vahel erinevatel tasanditel, et 
määratleda meretranspordi tööstusstrateegia (teadusuuringute/arendustegevuse, 
õppe, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste standardite valdkonnas)

MAREN taastuv 
mereenergia

lihtsustada tööstuse ligipääsu kvaliteetsetele teadusuuringute tulemustele taastuva 
mereenergia valdkonnas

ENERGYMARE taastuv 
mereenergia

riigipiirideülese koostöövõrgu elluviimine taastuva mereenergia edendamiseks ja 
arendamiseks eelkõige eksperimentaalseid prototüüpe katsetades

ATLANTIC 
POWER

taastuv 
mereenergia

uute turuniššide määratlemine ja taastuva mereenergia valdkonna vajadustele 
kohandatud õppekavade väljatöötamine

ARCOPOLPLUS meresaaste parandada mereohutust ja tõsta valmisolekut ning oskusi sekkuda Atlandi ookeani 
piirkondades süsivesinike ja muude toksiliste ühendite ranniku saaste korral

ANCORIM rannikuala ohud ellu viia teadmiste ja heade tavade vahetamise võrk, et parandada rannikuala 
ähvardavate ohtude (linnastumine, erosioon, saastatus jne) haldamist

DURATINET transpordiinfrastru
ktuur

Atlandi ookeani piirkondade transpordiinfrastruktuuride kestvuse, turvalisuse ja 
jätkusuutlikkust tagava pädevusvõrgustiku loomine

BATTERIE transpordiinfrastru
ktuur

eri transpordiliike ühendavate logistiliste ahelate tõhususe, eelkõige 
ühendveovõrkude ühenduspunktide parandamine

START transport ühistranspordi kasutamise lihtsustamine Atlandi ookeani piirkondades parandatud 
ühendvedude ja selgemalt esitatud teabe kaudu transpordiasutuste (lennujaamade, 
sadamate, raudteejaamade jne) asukohtade kohta

CFA-EFFIPLAT raudteetransport riigipiirideülese ametiasutustest, avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest raudtee-, 
logistika- ja sadamaettevõtetest koosneva võrgustiku loomine kaupade 
raudteetranspordi ja ühendvedude parandamiseks Atlandi koridoris

MARLEANET merendusalane 
erialane väljaõpe

Atlandi ookeani alal asuvate merendusalast erialast õpet pakkuvate keskuste võrgu 
loomine

PRESPO kalapüük säästva väiksemahulise kalapüügi edendamine, panustades kalandusvaldkonna 
töökohtade säilitamisse ja rannikupiirkonna dünaamilisusesse 

CLIMATLANTIC CO2-jalajälg kohalikul ja piirkondlikul tasandil CO2-jalajälje vähendamise strateegiate 
arendamine

NEA2 laevandus Atlandi ookeani piirkonnas laevandusvaldkonna jätkusuutliku ja kooskõlastatud 
arengu (tegevused, huvisadamad, tööstus, kaubandus ja teenused) võimaldamine


