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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Sąjungos sanglaudos politikos strategijos dėl Atlanto vandenyno regiono
(2011/2310(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Jūrų strategijos Atlanto 
vandenyno zonai kūrimas“ (COM(2009) 0782 final),

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Europos Sąjungos Atlanto vandenyno regiono 
strategijos, priimtas 2010 m. birželio 14 d.,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategiją ir Europos Sąjungos 
Dunojaus regiono strategiją,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl Europos Atlanto vandenyno 
regiono strategijos1,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl 
Komisijos komunikato „Jūrų strategijos Atlanto vandenyno zonai kūrimas“ (ECO/306),

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę dėl Komisijos komunikato „Jūrų strategijos 
Atlanto vandenyno zonai kūrimas“ (ECO/306),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo 
komiteto nuomonę (A7–0000/2012),

A. kadangi Atlanto vandenyno regionas pasižymi keliais ypatumais, dėl kurių Europos mastu 
turi būti priimti politiniai sprendimai:

– tai dinamiškas jūrų regionas; 
– šio regiono jūrų aplinka yra pažeidžiama; 
– regionas yra vakariniai vartai į Sąjungą; 
– tai Sąjungos pakraščio regionas;

B. kadangi makroregioninė strategija ypač būtų tinkama Atlanto vandenyno regionui;

C. kadangi strategija turi būti skirta visiems Europos Atlanto vandenyno regionams, įskaitant 
Lamanšo sąsiaurio ir Airijos jūros pakrantės regionus, atokiausius regionus bei užjūrio 
šalis ir teritorijas;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0089.
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Atlanto vandenyno regiono teritorijų planavimo politika

1. pageidauja, kad strategija būtų kuriama kaip Atlanto vandenyno regionų jūrų ir sausumos 
teritorijų planavimo politikos dalis;

2. ragina sukurti nuolatinę Atlanto vandenyno regiono jūrų teritorijų planavimo sistemą, kad 
jūrų reikalų valdymas būtų koordinuojamas taikant tarpsektorinį ir tarpvalstybinį metodą;

3. mano, kad būtina imtis aktyvių veiksmų siekiant išsaugoti ekologinę pusiausvyrą ir 
biologinę įvairovę ir mažinti anglies pėdsaką Atlanto vandenyne;

4. mano, kad įgyvendinant jūrų teritorijų planavimo politiką pagrindinis vaidmuo turi tekti 
žuvininkystei;

5. pritaria tam, kad būtų didinami rizikos, susijusios su jūrų avarijomis, avarijomis 
sausumoje, gaivalinėmis nelaimėmis ir nusikalstama veika, prevencijos ir valdymo 
pajėgumai Atlanto vandenyno regione;

6. mano, kad strategijos teritorinis aspektas labai svarbus ir turi apimti geresnį susisiekimą su 
Atlanto vandenyno regionais, transporto, energetikos ir informacijos tinklų tarpusavio 
jungtis, atokių regionų kaimo ir miesto vietovių vystymą ir sausumos bei jūros ryšių 
stiprinimą;

7. mano, kad jūrų greitkeliai padeda gerinti susisiekimą su Atlanto vandenyno regionais, 
stiprinti prekybą, skatinti uostų ekonominę veiklą, aktyvinti turizmą ir mažinti išmetamo 
anglies dioksido kiekį; ragina užtikrinti, kad jūrų greitkeliai būtų laikomi atitinkančiais 
reikalavimus paramai gauti pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę;

8. mano, kad būtina gerinti Atlanto vandenyno regionų jungtis su likusia Europos dalimi, 
investuojant į transporto infrastruktūrą pagal daugiarūšio vežimo metodą;

9. pabrėžia uostų ekonominę ir teritorinę svarbą ir mano, kad geležinkelių ir upių jungtys su 
atokiais regionais yra svarbiausia šių regionų konkurencingumo sąlyga;

10. apgailestauja, kad į Komisijos pasiūlymus dėl transeuropinių transporto tinklų centrinio 
tinklo neįtrauktas Atlanto vandenyno regiono koridorius ir kad į šį centrinį tinklą siūloma 
įtraukti per mažai Atlanto vandenyno uostų;

Atlanto vandenyno regiono pramonės politika

11. pageidauja, kad strategija būtų skatinamas Atlanto vandenyno regionų dinamiškų 
ekonomikos sektorių konkurencingumas, vykdant suderintą pramonės politiką; šiuo 
klausimu mano, kad valdžios institucijos turi skatinti privačiojo sektoriaus investicijas 
mokslinių tyrimų ir plėtros, inovacijų, įmonių grupių plėtojimo ir MVĮ rėmimo srityse;

12. mano, kad strategija turi būti skatinami jūrų ir jūrininkystės moksliniai tyrimai siekiant 
gerinti mokslo žinias apie jūrų aplinką, skatinti inovacijas jūrų pramonės srityje ir sudaryti 
sąlygas tausiai naudoti jūrų išteklius;

13. mano, kad strategijoje turi būti plataus užmojo socialinei sričiai skirta dalis, siekiant 
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skatinti jaunimo mokymą ir jaunimo galimybes siekti jūrinių profesijų;

14. pabrėžia, kad atsinaujinančioji jūrų energija yra perspektyvus pramonės sektorius, 
leidžiantis mažinti klimato kaitą ir Sąjungos energetinę priklausomybę; primena, kad 
Atlanto vandenyno regionas ypač palankus šios energijos vystymui, ir mano, kad būtina 
teikti viešąją paramą, siekiant remti privačias investicijas į šias technologijas; 

15. pabrėžia strateginę jūrų transporto svarbą Atlanto vandenyno pakrantėse; ragina Komisiją 
pasiūlyti priemonių, skirtų administraciniams formalumams uostuose supaprastinti;

16. primena jūrų pramonės, ypač laivų pramonės, ekonominę svarbą Atlanto regionuose; 
ragina Komisiją tęsti iniciatyvą LeaderSHIP 2015, kad būtų didinamas šio sektoriaus 
konkurencingumas vykstant tarptautinei konkurencijai;

17. pabrėžia žuvininkystės ir akvakultūros svarbą Atlanto vandenyno regionuose ir pritaria 
tam, kad būtų teikiama viešoji parama žvejybos laivų atnaujinimo ir modernizavimo 
veiklai; 

18. pabrėžia turizmo vaidmenį Atlanto vandenyno regionuose, ypač didelį potencialą vystyti 
vandens pramogų sektorių; 

19. pabrėžia, kad Atlanto vandenyno dugne yra naudingų išteklių, ir mano, kad strategija turi 
būti sudarytos geros sąlygos juos žvalgyti ir tausiai naudoti;

2014–2020 m. veiksmų planas

20. ragina Komisiją pateikti veiksmų planą, siekiant nuo 2014 m. įgyvendinti strategiją; 

21. pabrėžia, kad veiksmų planas bus įgyvendinamas naudojant dabartinį Europos 
finansavimą, nesukuriant naujų biudžeto priemonių;

22. ragina veiksmų planą sieti su Sąjungos regionine politika ir integruota jūrų politika; mano, 
kad taip pat reikia skatinti sąveiką su kitomis Europos politikos sritimis: mokslinių tyrimų 
ir inovacijų, transporto, aplinkos, energetikos, žuvininkystės ir tarptautinio 
bendradarbiavimo;

23. mano, kad būsimam struktūrinių fondų programavimo laikotarpiui pasiūlyti teminiai 
tikslai turi būti veiksmų plano pagrindas, nes pagal šiuos tikslus skiriamos fondų 
investicijos; remia tikslus skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas, 
didinti MVĮ konkurencingumą, remti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos, skatinti tvarų transportą ir šalinti kliūtis pagrindinėse tinklo 
infrastruktūros dalyse;

24. ragina užtikrinti, kad veiklos programos privalomai būtų grindžiamos su jomis susijusių 
makroregioninių strategijų prioritetais, siekiant užtikrinti kuo geresnį tikslų ir priemonių 
koordinavimą; 

25. ragina nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijas savo politiką derinti su veiksmų 
plano prioritetais; 
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26. ragina sukurti veiksmų plano valdymo platformą, pagal kurią naudos gavėjams būtų 
taikomas vieno langelio principas ir kuria būtų skatinama koordinuoti įvairių institucijų, 
atsakingų už lėšų valdymą, veiksmus; 

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei Regionų komitetui ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Politinės aplinkybės

Atsakydama į Tarybos ir Parlamento politinius prašymus priimti Atlanto vandenyno regiono 
strategiją, Komisija 2011 m. lapkričio 21 d. paskelbė komunikatą „Jūrų strategijos Atlanto 
vandenyno zonai kūrimas“.

Į veiksmų plano, kuriame siūlomi konkretūs veiksmai, rengimo procesą 2012 ir 2013 m. bus 
įtraukti Atlanto vandenyno regiono viešieji ir privatūs partneriai. 2014 m. bus pradėta 
įgyvendinti strategija, kuriai skiriamas Europos, nacionalinis ir regioninis finansavimas. Šio 
pranešimo tikslas – pateikti konkrečius pasiūlymus, siekiant nustatyti politinius veiksmų 
plano prioritetus.

Europos Atlanto vandenyno regiono politikos strategijos poreikis

Atlanto vandenyno regionas pasižymi keliais ypatumais: 
 tai dinamiškas jūrų regionas, nes jame gaminama atsinaujinančioji jūrų energija, 

vystomi jūrų transportas, jūrų pramonė, turizmas ir žuvininkystė; 
 šio regiono jūrų aplinka yra pažeidžiama ir ją reikia saugoti;
 regionas yra vakariniai vartai į Sąjungą, todėl jo pozicija Europoje yra strateginė;
 jis yra atokus Europos Sąjungos regionas, todėl turi būti gerinamas susisiekimas ir 

jungtys su likusia Europos dalimi.

Šios problemos yra platesnio negu nacionalinis masto ir joms spręsti politiniai sprendimai turi 
būti priimami Atlanto vandenyno regiono pakrančių šalių lygmeniu.

Pranešime reiškiamas pageidavimas, kad Atlanto vandenyno regiono strategija būtų 
makroregioninė strategija, siekiant skatinti įvairių priemonių ir veiksmų, įvairiais lygmenimis 
vykdomų įgyvendinant teritorijų planavimo politiką, sąveiką. Taikant makroregioninį metodą 
taip pat bus galima užtikrinti, kad nustatant ir įgyvendinant strategijos tikslus dalyvautų vietos 
atstovai (privačiojo sektoriaus atstovai, regionų ir vietos valdžios institucijos, pilietinės 
visuomenės organizacijos).

Strategijos prioritetai

Pranešime strategiją raginama grįsti dviem temomis:
 jūrų ir sausumos teritorijų planavimu ir sausumos bei jūrų teritorijų ryšių gerinimu;
 Atlanto vandenyno regionų ekonomikos skatinimu, vykdant prie šių regionų ypatumų 

pritaikytą pramonės politiką.

Atlanto vandenyno regiono teritorijų planavimo politika

Strategija turi būti skatinama tausiai naudoti Atlanto vandenyno išteklius, koordinuotai 
valdant visą žmonių vykdomą veiklą, turinčią poveikio jūrų aplinkai. Reikia imtis aktyvių 
veiksmų, siekiant išsaugoti ekologinę pusiausvyrą ir biologinę įvairovę ir mažinti anglies 
pėdsaką.
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Strategija taip pat reikia siekti didinti rizikos, ypač susijusios su avarijomis, gaivalinėmis 
nelaimėmis ir nusikalstama veika, prevencijos ir valdymo pajėgumus Atlanto vandenyno 
regione. Reikia gerinti partnerių veiksmų koordinavimą saugumo ir jūrų stebėsenos bei 
civilinės saugos srityse.

Šie su jūromis susiję aspektai turi būti papildyti ir sustiprinti teritorinės sanglaudos 
priemonėmis. Taip strategija padės užtikrinti geresnį susisiekimą su Atlanto vandenyno 
regionais, transporto, energetikos ir informacijos tinklų tarpusavio jungtis, atokių regionų 
kaimo ir miesto vietovių vystymą ir sausumos bei jūros ryšių stiprinimą. Pranešime visų 
pirma rekomenduojama vystyti transporto infrastruktūrą ir jūrų greitkelius, kuriais Atlanto 
vandenyno regionai sujungiami su likusia Europos dalimi.

Atlanto vandenyno regiono pramonės politika

Strategija turi būti skatinamas Atlanto vandenyno regionų dinamiškų ekonomikos sektorių 
konkurencingumas. Todėl valdžios institucijos įvairiais lygmenimis priimamais sprendimais 
skatins privačiojo sektoriaus investicijas mokslinių tyrimų ir plėtros, inovacijų, profesinio 
mokymo, įmonių grupių plėtojimo ir MVĮ investicijų srityse.

Pranešime nurodomi pagrindiniai sektoriai, kuriais grindžiama Atlanto vandenyno regionų 
ekonomika ir į kuriuos turi būti atsižvelgiama strategijoje:

 atsinaujinančioji jūrų energija; 
 jūrų transportas ir uostų paslaugos;
 jūrų pramonė, ypač laivų pramonė;
 žuvininkystė ir akvakultūra;
 turizmas ir vandens pramogos.

Strategijos įgyvendinimas

Strategija bus skirta visiems Europos Atlanto vandenyno regionams, įskaitant Lamanšo 
sąsiaurio ir Airijos jūros pakrantės regionus, atokiausius regionus bei užjūrio šalis ir 
teritorijas. Joje taip pat bus plėtojami su tarptautiniu bendradarbiavimu susiję veiksmai. 

Įgyvendinant strategiją dalyvaus įvairūs suinteresuoti partneriai, ypač valstybės narės, regionų 
ir vietos valdžios institucijos, pilietinės visuomenės organizacijos ir privačiojo sektoriaus 
atstovai. Ji bus įgyvendinama nuo 2014 m. ir suderinta su būsima daugiamete finansine 
programa pagal veiksmų planą.

Struktūriniai fondai ir integruota jūrų politika bus šio veiksmų plano pagrindas. Taip pat 
reikės skatinti sąveiką su kitomis Europos politikos sritimis (mokslinių tyrimų, energetikos, 
aplinkos, žuvininkystės, tarptautinio bendradarbiavimo) ir valstybių narių bei regionų ir vietos 
valdžios institucijų politika.

Įgyvendinant strategiją turės būti stengiamasi geriau panaudoti dabartinį Europos 
finansavimą, nesukuriant naujų biudžeto priemonių. Įgyvendinant dabartines politikos kryptis 
visuose sektoriuose reikės labiau vadovautis Atlanto vandenyno regionui aktualiomis 
temomis. Todėl pranešime raginama užtikrinti, kad būsimu struktūrinių fondų programavimo 
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laikotarpiu veiklos programos privalomai būtų grindžiamos su jomis susijusių 
makroregioninių strategijų prioritetais.

Veiksmų plano struktūra

Strategijos veiksmų planas bus parengtas 2012 m. Atlanto forume, finansuojamame pagal 
Parlamento parengiamuosius veiksmus. Šiuose darbuose dalyvaus visi suinteresuoti dalyviai. 
Svarbiausią vaidmenį juose atliks Parlamentas, kuriam atstovaus pranešėjas.

Pranešėjas veiksmų planą siūlo rengti pagal tokią struktūrą:

I. Susisiekimo su Atlanto vandenyno regionais gerinimas
 a) Jūrų greitkelių ir tvaraus jūrų transporto vystymas;
 b) Atlanto vandenyno regiono sujungimas su likusia Europos dalimi;
 c) sausumos ir jūros ryšių skatinimas.

II. Atlando vandenyno regiono pramonės sektorių konkurencingumo skatinimas
 a) Mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų rėmimas jūrų ir jūreivystės srityje;
 b) įmonių, ypač MVĮ, investicijų skatinimas;
 c) profesinio mokymo ir jaunimo galimybių siekti jūrinių profesijų skatinimas;
 d) jūrų sektoriaus įmonių grupių plėtojimo skatinimas;
 e) sąlygų tausiai naudoti gamtinius jūrų išteklius sudarymas.

III. Atlanto vandenyno aplinkos apsauga
 a) Jūrų biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimas;
 b) anglies pėdsako mažinimas;
 c) mokslo žinių apie jūrų aplinką gerinimas.

IV. Reagavimas į grėsmes ir ekstremalias situacijas
 a) Lengvesnių sąlygų keistis informacija apie saugą, jūrų stebėjimą ir jūrų 

aplinkos stebėjimą sudarymas;
 b) pastangų užtikrinti civilinę saugą koordinavimas;
 c) bendra kova su nusikalstamumu ir neteisėta veikla.

Pranešėjas mano, kad rengiant veiksmų planą toliau nurodyti veiksmai yra naudingi gerosios 
patirties pavyzdžiai, kuriais verta vadovautis partneriams svarstant planą.

PAVADINIM
AS

SRITIS TIKSLAS

ATCLUSTERS Pramonės įmonių 
grupės

Pramonės įmonių grupių bendradarbiavimo Atlanto vandenyno regione 
skatinimas, siekiant padėti plėtoti šias grupes.

SEAS-ERA Moksliniai tyrimai Įvairių jūrų mokslinių tyrimų programų koordinavimas Europos mokslinių tyrimų 
erdvėje (Atlanto vandenyno baseino jūrų mokslinių tyrimų plano įgyvendinimas).

KIMERAA Jūrų ištekliai Su jūrų ekonomika susijusių kompetencijos centrų plėtojimas, su įmonėmis 
keičiantis mokslo žiniomis apie jūrų išteklius.

MARINE KIC Jūrų ištekliai Mokslinių tyrimų, mokymo ir inovacijų platformos kūrimas, siekiant užtikrinti 
tausų jūrų išteklių naudojimą. 

MARMED Jūrų ištekliai Geresnis jūrų išteklių naudojimas biomedicinos priemonių taikymo srityje, 
bendradarbiaujant su pramonės atstovais.

AUXNAVALIA Laivų pramonė Pagalbinės laivų sektoriaus pramonės konkurencingumo didinimas, skatinant 
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perduoti technologijas.
PROPOSSE Jūrų transportas Trumpųjų nuotolių jūrų transporto, kaip alternatyvos kitų rūšių krovininiam 

transportui, skatinimas.
Waterborne 
Technology 
Platform

Jūrų transportas Privačiojo sektoriaus atstovų ir valdžios institucijų nuolatinio dialogo skatinimas 
įvairiais lygmenimis, siekiant parengti jūrų transporto pramonės strategiją 
(susijusią su mokslinių tyrimų ir plėtros, mokymo, socialinių ir aplinkos standartų 
laikymusi).

MAREN Atsinaujinančioji 
jūrų energija

Geresnių galimybių susipažinti su kokybiškais mokslinių tyrimų rezultatais, 
susijusiais su atsinaujinančiąja jūrų energija, suteikimas pramonės atstovams.

ENERGYMARE Atsinaujinančioji 
jūrų energija

Tarptautinio bendradarbiavimo tinklo kūrimas, siekiant skatinti ir vystyti 
atsinaujinančiąją jūrų energiją, visų pirma atliekant bandomųjų prototipų 
bandymus.

ATLANTIC 
POWER

Atsinaujinančioji 
jūrų energija

Naujų rinkos nišų nustatymas ir mokymo programų, pritaikytų prie 
atsinaujinančiosios jūrų energijos sektoriaus poreikių, rengimas.

ARCOPOLPLUS Jūrų tarša Atlanto vandenyno regionų jūrų saugumo didinimas ir pajėgumo vykdyti 
parengiamuosius veiksmus ir imtis veiksmų kovojant su pakrančių tarša 
angliavandeniliais bei nuodingosiomis medžiagomis gerinimas.

ANCORIM Pakrantėms 
kylanti rizika

Keitimosi žiniomis ir gerąja patirtimi tinklo kūrimas, siekiant didinti pajėgumus 
valdyti pakrantėms kylančią riziką (urbanizacija, pakrančių erozija, tarša ir kt.).

DURATINET Transporto 
infrastruktūra

Ekspertų tinklo kūrimas, siekiant skatinti Atlanto vandenyno regiono transporto 
infrastruktūros ilgaamžiškumą, saugumą ir tvarumą.

BATTERIE Transporto 
infrastruktūra

Įvairiarūšių logistikos grandinių veiksmingumo didinimas, visų pirma įvairiarūšių 
transporto tinklų veiksmingų jungčių kūrimas.

START Transportas Geresnių sąlygų naudotis viešuoju transportu Atlanto vandenyno regionuose 
sudarymas, gerinant įvairiarūšį vežimą ir teikiant aiškesnę informaciją atvykimo į 
regionus vietose (oro uostuose, uostuose, geležinkelių stotyse).

CFA-EFFIPLAT Geležinkelių 
transportas

Tarptautinio tinklo, sudaryto iš valdžios institucijų ir viešųjų bei privačiųjų 
geležinkelių, logistikos ir uostų veiklos vykdytojų, dalyvaujančių tobulinant 
geležinkelių transportą ir įvairiarūšį vežimą Atlanto vandenyno krovininio 
transporto koridoriuje, kūrimas.

MARLEANET Jūrų srities 
profesinis 
mokymas

Jūrų srities profesinio mokymo centrų tinklo kūrimas Atlanto vandenyno regione.

PRESPO Žuvininkystė Tausios tradicinės žvejybos, padedančios išlaikyti darbo vietas žuvininkystės 
sektoriuje ir pakrantės regionų aktyvumą, skatinimas.

CLIMATLANTIC Anglies pėdsakas Anglies pėdsako mažinimo strategijų kūrimas vietos ir regionų lygmeniu. 
NEA2 Vandens 

pramogos
Sąlygų vykdyti tvarų ir koordinuotą vandens pramogų sektoriaus vystymą Atlanto 
vandenyno regionuose sudarymas (veikla, jachtų ar valčių prieplaukos, pramonė, 
prekyba ir paslaugos), stiprinant bendradarbiavimą ekonomikos, aplinkos ir 
socialinėje srityse.


