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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az atlanti régiót illető stratégiáról az Unió kohéziós politikájának keretében
(2011/2310(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkére,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Az Atlanti-óceán térségére 
vonatkozó tengerstratégia kidolgozása” című közleményére (COM(2011)0782 végleges),

– tekintettel a Tanácsnak az atlanti térségre vonatkozó európai uniós stratégiáról 
2010. június 14-én elfogadott következtetéseire,

– tekintettel a balti-tengeri régióra és a Duna-régióra vonatkozó uniós stratégiákra,

– tekintettel az atlanti régióra vonatkozó európai stratégiáról szóló, 2011. március 9-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „Az Atlanti-óceán térségére 
vonatkozó tengerstratégia kidolgozása” című bizottsági közleményről szóló véleményére 
(ECO/306),

– tekintettel a Régiók Bizottságának „Az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia 
kidolgozása” című bizottsági közleményről szóló véleményére (ECO/306),

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel az atlanti térség több olyan sajátossággal rendelkezik, amelyek európai szintű 
politikai válaszokat igényelnek:

– dinamikus tengeri térségről van szó, 
– a térség tengeri környezete törékeny, 
– e térség képezi az Unió nyugati bejáratát, 
– a térség peremvidéket alkot az Unión belül;

B. mivel egy makroregionális stratégia különösen jól szolgálná az atlanti térség igényeit;

C. mivel a stratégiának valamennyi európai atlanti régióra, így a La Manche csatorna és az 
Ír-tenger part menti régióira, a legkülső régiókra, valamint a tengerentúli országokra és 
területekre is vonatkoznia kell;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0089.
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Az Atlantikumra vonatkozó területrendezési politika

1. reméli, hogy a stratégia az atlanti régiók tengeri és szárazföldi térségeire vonatkozó 
területrendezési politika formáját ölti;

2. felszólít arra, hogy a tengerpolitikai ügyek irányításának ágazatközi és transznacionális 
logika szerinti összehangolása érdekében alakítsanak ki állandó tengeri területfejlesztési 
struktúrát az atlanti térség szintjén;

3. véleménye szerint határozott fellépésre van szükség az Atlantikumban az ökológiai 
egyensúly és a biológiai sokféleség megőrzése, továbbá a szénlábnyom csökkentése 
érdekében;

4. véleménye szerint a halászatnak központi szerepet kell játszania a tengeri térségekre 
vonatkozó területrendezési politikákban;

5. felszólít az Atlantikumot illető kockázatmegelőző és kockázatkezelési kapacitás javítására 
a tengeri és szárazföldi balesetek, a természeti katasztrófák és a bűncselekmények 
tekintetében; 

6. véleménye szerint alapvető fontosságú a stratégia területi dimenziója, amelynek ki kell 
terjednie az atlanti régiók elszigeteltségének megszüntetésére, a közlekedési, energia- és 
információs hálózatok összekapcsolására, a hátországok vidéki és városi térségeinek 
fejlesztésére, valamint a szárazföld és a tenger közötti kapcsolatok élénkítésére;

7. véleménye szerint a tengeri gyorsforgalmi utak segítségével megszüntethető az atlanti 
régiók elszigeteltsége, fokozható a kereskedelem, serkenthető a kikötők gazdasági 
tevékenysége, élénkíthető az idegenforgalom, valamint csökkenthető a szén-dioxid-
kibocsátás; felszólít arra, hogy e gyorsforgalmi utak is részesülhessenek az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatásában;

8. elengedhetetlennek tartja az atlanti régiók Európa többi részével való összekapcsolásának 
javítását a multimodális logika szerinti közlekedésiinfrastruktúra-beruházások révén;

9. hangsúlyozza a kikötők gazdasági és területi jelentőségét, és úgy véli, hogy a 
hátországokkal meglévő vasúti és folyami összeköttetések versenyképességük alapvető 
feltételét képezik;

10. sajnálattal állapítja meg, hogy a Bizottság a transzeurópai közlekedési hálózatok 
törzshálózatára vonatkozó javaslataiban nem szerepel az atlanti folyosó, és hogy csak 
nagyon kevés atlanti kikötő felvételét javasolta e törzshálózatba;

Az Atlantikumra vonatkozó iparpolitika

11. reméli, hogy az igényeikre szabott iparpolitika révén a stratégia támogatja az atlanti 
régiókban a dinamikus gazdasági ágazatok versenyképességét; véleménye szerint a 
hatóságoknak e tekintetben támogatniuk kell a magánszektor által a kutatás és fejlesztés, 
az innováció, a klaszterek fejlesztése és a kkv-k támogatása területén eszközölt 
befektetéseket;
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12. véleménye szerint a tengeri környezettel kapcsolatos tudományos ismeretek javítása, a 
tengeri iparágak területén zajló innováció serkentése, valamint a tengeri erőforrások 
fenntartható kiaknázása érdekében a stratégiának ösztönöznie kell a tengeri és tengerészeti 
kutatást;

13. véleménye szerint a fiatalok képzésének és a tengerészeti szakmákhoz való 
hozzáférésének támogatása érdekében a stratégiának egy ambiciózus szociális részt is 
magában kell foglalnia;

14. hangsúlyozza, hogy a megújuló tengeri energiák a jövő iparágát képezik, amelyek 
segítségével enyhíthető az éghajlatváltozás és az Unió energiafüggősége;  emlékeztet arra, 
hogy az atlanti térség különösen kedvező helyszínt képez ezen energiák fejlesztésére, és 
véleménye szerint az ilyen technológiákba történő magánbefektetéseket 
közfinanszírozásnak kell kísérnie;

15. hangsúlyozza, hogy a tengeri szállítás stratégiai jelentőséggel bír az atlanti partvidéken; 
arra kéri a Bizottságot, hogy javasoljon a kikötői adminisztratív eljárások egyszerűsítését 
célzó intézkedéseket;

16. emlékeztet arra, hogy a tengeri iparágak, és különösen a hajógyártás gazdasági súlya 
jelentős az atlanti régiókban; a nemzetközi konkurenciára tekintettel arra kéri a 
Bizottságot, hogy az ágazat versenyképességének megerősítése érdekében indítsa újra a 
LeaderSHIP 2015 elnevezésű kezdeményezést;

17. hangsúlyozza a halászat és az akvakultúra atlanti régiókban játszott szerepének 
jelentőségét, és támogatja a halászhajók felújításának és korszerűsítésének közpénzekből 
való támogatását; 

18. hangsúlyozza az idegenforgalom atlanti régiókban játszott szerepét, és különösen a vízi 
sportokban rejlő jelentős fejlesztési lehetőségeket; 

19. hangsúlyozza az Atlanti-óceán mélyének gazdagságát, és véleménye szerint a stratégiának 
könnyítenie kell annak fenntartható módon történő feltárását és kiaknázását;

Cselekvési terv a 2014–2020 közötti időszakra

20. arra kéri a Bizottságot, hogy javasoljon cselekvési tervet a stratégia 2014-től kezdődő 
végrehajtására; 

21. hangsúlyozza, hogy a cselekvési terv újabb költségvetési eszközök létrehozása nélkül a 
meglévő uniós finanszírozási forrásokat használná fel;

22. felszólít arra, hogy a cselekvési tervet kapcsolják össze az Unió regionális politikájával és 
integrált tengerpolitikájával; véleménye szerint emellett az egyéb – így a kutatás és az 
innováció, a közlekedés, a környezetvédelem, az energia, a halászat és a nemzetközi
együttműködés területén folytatott – uniós politikákkal való szinergiákat is elő kell 
mozdítani;

23. véleménye szerint a strukturális alapok következő programozási időszakában javasolt 
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tematikus célkitűzéseknek kell képezniük a cselekvési terv vázát, mivel ezek határozzák 
meg a források felhasználásának irányát;  kitart a következő célkitűzések megvalósítása 
mellett: „a kutatás, a technológiafejlesztés és az innováció erősítése”, „a kkv-k 
versenyképességének fokozása”, „az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való 
elmozdulás támogatása”, valamint „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk 
keresztmetszetek megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban”;

24. felszólít arra, hogy a célok és az eszközök lehető legjobb koordinációja érdekében tegyék 
kötelezővé az operatív programoknak a kapcsolódó makroregionális stratégiák 
prioritásaihoz való igazítását; 

25. felkéri a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, hogy keressenek szinergiákat a 
politikáik és a cselekvési tervben foglalt prioritások között; 

26. felszólít a cselekvési tervvel kapcsolatos irányítási platform létrehozására, amely 
egyablakos ügyintézési pontként szolgálna a kedvezményezettek számára és támogatná a 
források kezelésével megbízott különböző hatóságok közötti koordinációt; 

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak, 
valamint a Régiók Bizottságának és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Politikai háttér

A Tanács és a Parlament atlanti térségre vonatkozó stratégiával kapcsolatos politikai 
felhívásaira válaszul a Bizottság 2011. november 21-én közzétette „Az Atlanti-óceán 
térségére vonatkozó tengerstratégia kidolgozása” című közleményt.

2012-ben és 2013-ban az atlanti partnereket – az állami és magánszereplőket egyaránt –
bevonják a konkrét fellépéseket javasló cselekvési terv kidolgozásába. Az ezt követően, 2014-
ben induló stratégia uniós, nemzeti és regionális finanszírozásban részesül. E jelentés célja, 
hogy a cselekvési terv politikai prioritásainak meghatározása érdekében konkrét javaslatokat 
fogalmazzon meg.

Az Atlantikumra vonatkozó európai politikai stratégia szükségessége

Az atlanti térségnek több sajátossága van: 
 dinamikus tengeri térségről van szó, ami a megújuló tengeri energiáknak, a tengeri 

szállításnak, a tengeri iparágaknak, az idegenforgalomnak és a halászatnak 
köszönhető; 

 a térség tengeri környezete törékeny, amelyet ezért védeni kell;
 e térség képezi az Unió nyugati bejáratát, ezért stratégiai pozícióval rendelkezik 

Európában;
 a térség peremvidék az Európai Unión belül, ami felveti a régió körülzártságának 

megszüntetését és Európa többi részéhez kapcsolását.

Ezek a problémák kilépnek a nemzeti határok keretei közül, ezért az atlanti partvidék szintjén 
adandó politikai válaszokat igényelnek.

A jelentés reméli, hogy az atlanti stratégia a területrendezési politikákban alkalmazott 
különböző eszközök, illetve fellépési szintek közötti szinergiák támogatása érdekében egy 
makroregionális stratégia formáját ölti. A makroregionális logika alkalmazásával ezenfelül a 
helyszíni szereplők (a magánszektor, a regionális és helyi hatóságok, a civil társadalmi 
szervezetek) is bevonhatók a stratégia célkitűzéseinek meghatározásába és végrehajtásába.

A stratégia prioritásai

A jelentés felszólít arra, hogy a stratégiát két fő témakör köré építsék fel:
 a tengeri és szárazföldi térségek rendezése és a tenger és a szárazföld közötti 

kapcsolódási pontokban lévő lehetőségek kihasználása,
 az atlanti régiók gazdasági szférájának ösztönzése a sajátosságaikhoz igazított

iparpolitika útján.

Az Atlantikumra vonatkozó területrendezési politika

A stratégiának ösztönöznie kell az Atlantikum fenntartható kiaknázását a tengeri környezetre 
hatással lévő valamennyi emberi tevékenység összehangolt irányítása útján. Határozott 
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fellépésre van szükség az ökológiai egyensúly és a biológiai sokféleség megőrzése, továbbá a 
szénlábnyom csökkentése érdekében.

A stratégiának az Atlantikumot illető kockázatmegelőző és kockázatkezelési kapacitás 
javítására is törekednie kell, különösen a balesetek, a természeti katasztrófák és a 
bűncselekmények tekintetében. Javítani kell a partnerek közötti koordinációt a biztonsági, 
tengerfelügyeleti és polgári védelmi ügyekben.

A tengerrel kapcsolatos szempontokat ki kell egészíteni és meg kell erősíteni a területi 
kohézióval kapcsolatos intézkedésekkel. A stratégia ily módon hozzájárul az atlanti régiók 
elszigeteltségének megszüntetéséhez, a közlekedési, energia- és információs hálózatok 
összekapcsolásához, a hátországok vidéki és városi térségeinek fejlesztéséhez, valamint a 
szárazföld és a tenger közötti kapcsolatok megerősítéséhez. A jelentés különösen az atlanti 
régiókat Európa többi részével összekötő tengeri gyorsforgalmi utak és közlekedési 
infrastruktúrák fejlesztését javasolja.

Az Atlantikumra vonatkozó iparpolitika

A stratégiának támogatnia kell az atlanti régiókban a dinamikus gazdasági ágazatok 
versenyképességét. A magánszektor befektetéseit így a különböző döntéshozatali szinteken 
elhelyezkedő hatóságok támogatják majd a kutatás és fejlesztés, az innováció, a szakképzés, a 
klaszterek fejlesztése és a kkv-k befektetései területén.

A jelentés megjelöli azokat az atlanti térség gazdasági szövetét strukturáló legfontosabb 
ágazatokat, amelyeket a stratégiának figyelembe kell vennie:

 megújuló tengeri energiák; 
 tengeri szállítás és kikötői szolgáltatások;
 tengeri iparágak, különösen a hajógyártás;
 halászat és akvakultúra;
 idegenforgalom és vízi sportok.

A stratégia végrehajtása

A stratégia valamennyi európai atlanti régióra, így a La Manche csatorna és az Ír-tenger part 
menti régióira, a legkülső régiókra, valamint a tengerentúli országokra és területekre is 
vonatkozik majd. A nemzetközi együttműködés terén is különböző fellépéseket alakít ki. 

A stratégia keretében társulnak majd a különféle érintett partnerek, különösen a tagállamok, 
regionális és helyi hatóságok, valamint a civil társadalom és a magánszektor szervezetei. 
Végrehajtása 2014-ben kezdődik, és azt egy cselekvési terv útján hangolják össze a következő 
többéves pénzügyi kerettel.

A strukturális alapok és az integrált tengerpolitika képezik e cselekvési terv alappillérét. 
Emellett elő kell segíteni az egyéb – a kutatás, az energia, a környezetvédelem, a halászat és a 
nemzetközi együttműködés terén folytatott – uniós politikákkal, valamint a tagállamok, illetve 
a regionális és helyi hatóságok által folytatott politikákkal való szinergiákat.

A stratégiának a meglévő uniós finanszírozási források jobb felhasználására kell törekednie, 
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anélkül, hogy újabb költségvetési eszközöket hozna létre. A már meglévő politikákat 
valamennyi ágazatban fokozottabban az Atlantikumot érintő kérdésekre kell irányítani. A 
jelentés ezért felszólít arra, hogy a strukturális alapok következő programozási időszakában 
tegyék kötelezővé az operatív programoknak a kapcsolódó makroregionális stratégiák 
prioritásaihoz való igazítását.

A cselekvési terv felépítése

A stratégiára vonatkozó cselekvési tervet 2012-ben dolgozzák ki a Parlament előkészítő 
intézkedéséből finanszírozott Atlanti Fórum keretében. Valamennyi érintett szereplőt 
bevonják a munkába. A Parlament, amelyet az előadó képvisel, meghatározó szerepet játszik 
majd a Fórum tevékenységében.

Az előadó javaslata szerint a cselekvési terv a következőképpen épülne fel:

I. – Az atlanti régiók elszigeteltségének megszüntetése
 a) A tengeri gyorsforgalmi utak és a fenntartható tengeri szállítás fejlesztése
 b) Az atlanti térség Európa többi részéhez kapcsolása
 c) A szárazföld és a tenger kapcsolódási pontjainak fejlesztése

II. – Az atlanti iparágak versenyképességének támogatása
 a) A tengeri és tengerészeti kutatás, fejlesztés és innováció támogatása
 b) A vállalkozások, és különösen a kkv-k befektetéseinek támogatása
 c) A szakképzés és a fiatalok tengerészeti szakmákhoz való hozzáférésének 

ösztönzése
 d) A tengeri klaszterek fejlesztésének előmozdítása
 e) A tengeri környezet természeti erőforrásainak fenntartható kiaknázása

III. – Az Atlantikum környezetének megóvása
 a) A tengeri biodiverzitás és a tájak védelme
 b) A szénlábnyom csökkentése
 c) A tengeri környezetre vonatkozó tudományos ismeretek bővítése

IV. – A fenyegetések és vészhelyzetek kezelése
 a) Az információcsere előmozdítása a biztonság, a tengerfelügyelet és a tengeri 

megfigyelés területén
 b) A polgári védelmi erőfeszítések összehangolása
 c) A bűncselekmények és az illegális gyakorlatok elleni közös küzdelem

Az előadó úgy véli, hogy a cselekvési terv kidolgozásakor a következő fellépések a bevált 
gyakorlatok érdekes példáit adják, ezért érdemes ezeket bevonni a partnerek 
gondolatmenetébe:

NÉV TERÜLET CÉL
ATCLUSTERS ipari klaszterek fejlődésük előmozdítása érdekében az atlanti térség ipari klaszterei közötti 

együttműködés ösztönzése
SEAS-ERA kutatás a különböző tengerkutatási programok összehangolása az Európai Kutatási 
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Térségen belül (az atlanti óceán mélyére vonatkozó kutatási terv megvalósítása)
KIMERAA tengeri erőforrások kiválósági központok kialakítása a tengergazdaságban a tengeri erőforrásokkal 

kapcsolatos tudományos ismeretek, illetve az e területen működő vállalkozások 
közötti kapcsolódási pontok létrehozása révén

MARINE KIC tengeri erőforrások kutatási, képzési és innovációs platform létrehozása a tengeri erőforrások 
fenntartható kiaknázása érdekében 

MARMED tengeri erőforrások az iparral együttműködve a tengeri erőforrások biomedikai alkalmazások 
érdekében történő hasznosítása

AUXNAVALIA hajógyártás a hajóipart kiegészítő iparág versenyképességének növelése a technológiaátadás 
ösztönzésével

PROPOSSE tengeri szállítás az egyéb áruszállítási módozatok alternatívájaként a rövid távú tengeri fuvarozás 
előmozdítása

Waterborne 
Technology 
Platform

tengeri szállítás a magánszektor és a különböző szintű hatóságok közötti állandó párbeszéd 
ösztönzése a tengeri szállításra vonatkozó ipari stratégia meghatározása érdekében 
(a kutatás és fejlesztés, a képzés, a szociális és környezetvédelmi normák 
tiszteletben tartása területén)

MAREN megújuló tengeri 
energiák

az ipar minőségi kutatási eredményekhez való hozzáférésének megkönnyítése a 
megújuló tengeri energiák területén

ENERGYMARE megújuló tengeri 
energiák

transznacionális együttműködési hálózat kialakítása a megújuló tengeri energiák 
előmozdítása és fejlesztése érdekében, különösen a kísérleti prototípusok 
tesztelése útján

ATLANTIC 
POWER

megújuló tengeri 
energiák

újabb piaci rések azonosítása és a megújuló tengeri energiák ágazatának 
szükségleteihez igazodó képzési programok meghatározása

ARCOPOLPLUS tengerszennyezés az atlanti régiókban a tengerbiztonság, valamint a felkészültségi és beavatkozási 
képesség javítása a partok szénhidrogénnel és mérgező anyagokkal való 
szennyezésével szemben

ANCORIM part menti 
kockázatok

az ismeretek és a bevált gyakorlatok megosztására szolgáló hálózat kiépítése a part 
menti kockázatok kezelésére való képesség javítása érdekében (urbanizáció, parti 
erózió, szennyezés stb.)

DURATINET közlekedési 
infrastruktúrák

kiválósági hálózat kiépítése az atlanti térségben a közlekedési infrastruktúrák 
élettartamának, biztonságának és fenntarthatóságának előmozdítása érdekében

BATTERIE közlekedési 
infrastruktúrák

a multimodális logisztikai láncok hatékonyságának fokozása, különösen az 
intermodális közlekedési hálózatok közötti hatékony összeköttetés révén

START szállítás az atlanti térség régióiban a közösségi közlekedés útján való helyváltoztatás 
megkönnyítése az intermodalitás javítása és a régiók belépési pontjain 
(repülőterek, kikötők, vasúti átszállóhelyek) történő világosabb tájékoztatás révén

CFA-EFFIPLAT vasúti szállítás egy közigazgatási szervekből, valamint az atlanti árufolyosón zajló vasúti és 
intermodális szállítás javításában részt vevő állami és magán vasúti, logisztikai és 
kikötői szolgáltatókból álló transznacionális hálózat létrehozása

MARLEANET tengerészeti 
szakképzés

az atlanti térségben működő tengerészeti szakképzési központok hálózatának 
kialakítása

PRESPO halászat a fenntartható kisüzemi halászat előmozdítása, amely hozzájárul a halászati 
ágazatbeli munkahelyek megőrzéséhez, valamint a part menti régiók 
dinamikájához

CLIMATLANTIC szénlábnyom a szénlábnyom helyi és regionális szinten való csökkentésére irányuló stratégiák 
kialakítása 

NEA2 vízi sportok az atlanti régiókban a vízi sportok ágazatának fenntartható és összehangolt 
fejlesztése (szabadidős tevékenységek és kikötők, ipar, kereskedelem és 
szolgáltatások) a gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi együttműködés 
megerősítése mellett


