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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de strategie voor de Atlantische regio van het cohesiebeleid
(2011/2310(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "Ontwikkeling van 
een maritieme strategie voor het gebied van de Atlantische Oceaan" (COM(2009)0782 
definitief),

– gezien de door de Raad op 14 juni 2010 aangenomen conclusies over de strategie van de 
Europese Unie voor het Atlantisch gebied,

– gezien de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied en de EU-strategie voor 
het Donaugebied,

– gezien zijn resolutie van 9 maart 2011 over de Europese strategie voor het Atlantisch 
gebied1,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling 
van de Commissie getiteld "Ontwikkeling van een maritieme strategie voor het gebied van 
de Atlantische Oceaan" (ECO/306),

– gezien het advies van het Comité van de Regio's over de mededeling van de Commissie 
getiteld "Ontwikkeling van een maritieme strategie voor het gebied van de Atlantische 
Oceaan" (ECO/306),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 
Commissie vervoer en toerisme (A7-0000/2012),

A. overwegende dat het Atlantisch gebied een aantal bijzondere eigenschappen heeft die om 
politieke antwoorden van de Europese Unie vragen:

- het is een bedrijvige maritieme ruimte waar veel activiteiten plaatsvinden 
- het is een ruimte met een kwetsbaar marien milieu 
- het is een ruimte die de westelijke toegangspoort van de Europese Unie vormt 
- het is een perifere ruimte binnen de Europese Unie;

B. overwegende dat een macroregionale strategie bijzonder geschikt zou zijn voor het 
Atlantisch gebied;

C. overwegende dat de strategie van toepassing moet zijn op alle Europese Atlantische 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0089.
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gebieden, met inbegrip van de kustgebieden van het Kanaal en de Ierse Zee, de 
ultraperifere gebieden en de landen en gebieden overzee;

Een ruimtelijk ordeningsbeleid voor het Atlantisch gebied

1. wenst dat de strategie ontwikkeld wordt als een beleid voor de ruimtelijke ordening van de 
zee- en landoppervlakten in de Atlantische gebieden;

2. verzoekt om de oprichting van een permanente structuur voor maritieme ruimtelijke 
planning voor het Atlantisch gebied om het beheer van maritieme zaken te coördineren 
volgens een intersectorale en transnationale logica;

3. is van mening dat er veel moet gebeuren om het ecologisch evenwicht en de biodiversiteit 
te behouden en de koolstofvoetafdruk in het Atlantisch gebied terug te dringen;

4. is van mening dat de visserij een centrale rol zou moeten spelen in het ruimtelijk 
ordeningsbeleid voor maritieme gebieden;

5. pleit voor verbetering van de capaciteit op het gebied van risicopreventie en -beheer in het 
Atlantisch gebied in geval van ongelukken op zee en op het land, natuurrampen en 
criminele activiteiten; 

6. is van mening dat de territoriale dimensie van de strategie cruciaal is en moet ingaan op de 
ontsluiting van de Atlantische gebieden, de onderlinge samenhang tussen de vervoer-, 
energie- en informatienetwerken, de ontwikkeling van plattelandsgebieden en stedelijke 
gebieden in het achterland, alsook de versterking van de verbindingen tussen zee en land;

7. is van mening dat snelwegen op zee het mogelijk maken om het isolement van de 
Atlantische gebieden te doorbreken, het handelsverkeer te bevorderen, de economische 
bedrijvigheid van de havens te stimuleren, het toerisme te doen toenemen en de CO2-
uitstoot terug te dringen; verzoekt dat deze wegen in aanmerking komen voor steun uit de 
financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen ("Connecting Europe Facility");

8. is van mening dat het noodzakelijk is om de verbinding van de Atlantische gebieden met 
de rest van Europa te verbeteren door de diverse vervoernetwerken multimodaal op elkaar 
aan te sluiten;

9. wijst op het economische en territoriale belang van havens en is van mening dat het 
bestaan van spoor- en binnenwaterverbindingen tussen deze havens en hun achterland een 
essentiële voorwaarde is voor hun concurrentievermogen;

10. betreurt het feit dat in de voorstellen van de Commissie voor een centraal netwerk voor 
trans-Europese vervoersnetwerken niet over een Atlantische corridor wordt gesproken en 
vindt het jammer dat er te weinig Atlantische havens worden voorgesteld in dit centrale 
netwerk;

Een industriebeleid voor het Atlantisch gebied

11. wenst dat de strategie het concurrentievermogen van voortvarende economische structuren 
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in de Atlantische gebieden ondersteunt middels een passend industriebeleid; is in dat 
opzicht van mening dat bijdragen uit de particuliere sector door de overheid gesteund 
moeten worden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, innovatie, de ontwikkeling 
van clusters en de begeleiding van kmo's;

12. is van mening dat de strategie marien en maritiem onderzoek moet bevorderen om de 
wetenschappelijke kennis van het mariene milieu te vergroten, innovatie in de maritieme 
sectoren te stimuleren en een duurzaam gebruik van mariene hulpbronnen mogelijk te 
maken;

13. is van mening dat de strategie een ambitieus sociaal hoofdstuk moet bevatten om de 
opleiding en toegang van jongeren tot maritieme beroepen te bevorderen;

14. benadrukt dat mariene hernieuwbare energie een veelbelovende industriesector vormt die 
het mogelijk maakt om de klimaatverandering en de energieafhankelijkheid van de 
Europese Unie te verminderen; wijst er nogmaals op dat het Atlantisch gebied bijzonder 
geschikt is voor de ontwikkeling van deze energie en is van mening dat overheidssteun 
nodig is om particuliere investeringen in deze technologieën te begeleiden; 

15. benadrukt het strategische belang van zeevervoer op de Atlantische kust; verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om de administratieve formaliteiten in de havens 
te vereenvoudigen;

16. wijst op het economische belang van maritieme sectoren in de Atlantische gebieden, met 
name de scheepvaartindustrie; verzoekt de Commissie het initiatief LeaderSHIP 2015 
nieuw leven in te blazen om het concurrentievermogen van deze sector te vergroten in de 
context van de internationale concurrentie;

17. wijst op het belang van de visserij en de aquacultuur in de Atlantische gebieden en is voor 
overheidssteun voor de vervanging en modernisering van vissersvaartuigen; 

18. benadrukt de rol van toerisme in de Atlantische gebieden en met name op het aanzienlijke 
ontwikkelingspotentieel van de watersportsector; 

19. legt de nadruk op de rijkdommen van de Atlantische zeebodem en is van mening dat de 
strategie de prospectie en duurzame exploitatie van de zeebodem moet vergemakkelijken;

Een actieplan voor 2014-2020

20. verzoekt de Commissie met een actieplan te komen voor de tenuitvoerlegging van de 
strategie vanaf 2014; 

21. benadrukt dat voor het actieplan bestaande Europese financieringen gebruikt zullen 
worden en dat er geen nieuwe begrotingsinstrumenten zullen worden ingesteld;

22. vraagt erom het actieplan te koppelen aan het regionale beleid en het geïntegreerde 
maritieme beleid van de Europese Unie; is van mening dat tevens de synergieën met het 
overige Europese beleid vergemakkelijkt moeten worden op het gebied van onderzoek en 
innovatie, vervoer, milieu, energie, visserij en internationale samenwerking;
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23. is van mening dat de voor de volgende programmeringsperiode van de structuurfondsen 
voorgestelde thematische doelstellingen de pijlers van het actieplan moeten vormen 
aangezien zij richting geven aan de investering van de fondsen; benadrukt de 
doelstellingen "versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie", 
"verbetering van het concurrentievermogen van kmo's", "steun voor de overgang naar een 
koolstofarme economie" en "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van 
knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren";

24. vraagt om de invoering van het verplichte "oormerken" van de operationele programma's 
wat betreft de prioriteiten van de op die programma's betrekking hebbende macroregionale 
strategieën om ervoor te zorgen dat de doelstellingen en middelen zo goed mogelijk op 
elkaar afgestemd worden; 

25. verzoekt de nationale, regionale en lokale autoriteiten om te proberen hun beleid zoveel 
mogelijk af te stemmen op de prioriteiten van het actieplan; 

26. vraagt om de ontwikkeling van een platform voor het beheer van het actieplan waarmee 
één loket wordt geboden aan de begunstigden en een betere samenwerking ontstaat tussen 
de verschillende autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fondsen; 

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en aan de 
Raad, alsook aan het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité.
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TOELICHTING

Politieke context

De Commissie heeft, in antwoord op de politieke vragen van de Raad en het Parlement ten 
gunste van een strategie voor het Atlantisch gebied, op 21 november 2011 een mededeling 
getiteld Ontwikkeling van een maritieme strategie voor het gebied van de Atlantische Oceaan
gepubliceerd.

In 2012 en 2013 zullen de openbare en particuliere Atlantische partners betrokken worden bij 
de uitwerking van een actieplan waarin gerichte maatregelen worden voorgesteld. De strategie 
zal vervolgens in 2014 worden ingevoerd en zal op Europees, nationaal en regionaal niveau 
worden gefinancierd. Dit verslag is bedoeld om concrete voorstellen te formuleren voor het 
vaststellen van de beleidsprioriteiten van het actieplan.

Noodzaak van een Europese beleidsstrategie voor het Atlantisch gebied

Het Atlantisch gebied vertoont diverse specifieke kenmerken: 
 Het is een bedrijvige maritieme ruimte dankzij de mariene hernieuwbare energie, het 

zeevervoer, de maritieme sectoren, het toerisme en de visserij. 
 Het is een ruimte met een kwetsbaar marien milieu dat beschermd moet worden.
 het is een ruimte die de westelijke toegangspoort van de Europese Unie vormt en die 

in dat opzicht een strategische positie inneemt in Europa.
 Het is een perifere ruimte binnen de Europese Unie die uit zijn isolement moet worden 

gehaald en beter met de rest van Europa moet worden verbonden.

Deze problemen overschrijden de nationale grenzen en vragen om politieke antwoorden op 
het niveau van de Atlantische kust.

In het verslag wordt de wens geuit dat de Atlantische strategie de vorm aanneemt van een 
macroregionale strategie om te bevorderen dat de verschillende instrumenten en de 
verschillende beleidsniveaus die een rol spelen in het ruimtelijk ordeningsbeleid beter op 
elkaar afgestemd worden. De macroregionale benadering zou het bovendien mogelijk maken 
om de betrokken spelers (particuliere sector, regionale en lokale overheden, maatschappelijke 
organisaties) te betrekken bij de vaststelling en tenuitvoerlegging van de doelstellingen van de 
strategie.

Prioriteiten van de strategie

In het verslag wordt verzocht om de strategie rond twee thema's op te bouwen:
 de ruimtelijke ordening van de zee- en landoppervlakten en de opwaardering van het 

grensvlak tussen land en zee
 de stimulering van het economische weefsel van de Atlantische gebieden door middel 

van een industriebeleid dat is aangepast aan de bijzonderheden van die gebieden.

Een ruimtelijk ordeningsbeleid voor het Atlantisch gebied

De strategie moet een duurzame exploitatie van het Atlantisch gebied bevorderen door middel 
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van een gecoördineerd beheer van alle menselijke activiteiten die gevolgen hebben voor het 
mariene milieu. Er moet veel gebeuren om het ecologisch evenwicht en de biodiversiteit in 
stand te houden en de koolstofvoetafdruk terug te dringen.

De strategie moet tevens tot doel hebben de capaciteit op het gebied van risicopreventie en -
beheer in de Atlantische Oceaan te verbeteren, met name bij ongelukken, natuurrampen en 
criminele activiteiten. Het gaat erom de coördinatie tussen de partners op het gebied van 
veiligheid en toezicht op zee en civiele bescherming te optimaliseren.

Deze maritieme aspecten zouden moeten worden aangevuld en versterkt met maatregelen op 
het gebied van territoriale cohesie. Op die manier zal de strategie bijdragen aan het 
doorbreken van de isolatie van de Atlantische gebieden, aan de onderlinge samenhang tussen 
de vervoer-, energie- en informatienetwerken, aan de ontwikkeling van plattelandsgebieden 
en stedelijke gebieden in het achterland, en aan het versterken van de verbindingen tussen 
land en zee. In het verslag wordt met name aanbevolen om snelwegen op zee en 
vervoersinfrastructuur aan te leggen die de Atlantische gebieden met de rest van Europa 
verbinden.

Een industriebeleid voor het Atlantisch gebied

De strategie moet het concurrentievermogen van de voortvarende economische sectoren in de 
Atlantische gebieden ondersteunen. Zo zullen investeringen uit de particuliere sector door de 
overheid begeleid worden op verschillende besluitvormingsniveaus op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling, innovatie, beroepsopleidingen, clusterontwikkeling en de 
investeringen van kmo's. 

In het verslag wordt vastgesteld welke de belangrijkste sectoren zijn die samen het 
economische weefsel van de Atlantische ruimte vormen en waar rekening mee moet worden 
gehouden in de strategie: 

 mariene hernieuwbare energie 
 zeevervoer en havendiensten
 maritieme sectoren, met name de scheepvaartindustrie
 visserij en aquacultuur
 toerisme en watersport.

Tenuitvoerlegging van de strategie

De strategie zal van toepassing zijn op alle Europese Atlantische gebieden, met inbegrip van 
de kustgebieden van het Kanaal en de Ierse Zee, de ultraperifere gebieden en de landen en 
gebieden overzee. Zij omvat ook maatregelen op het gebied van internationale samenwerking. 

Bij de strategie zullen de diverse nationale partners worden betrokken, in het bijzonder de 
lidstaten, de regionale en plaatselijke overheden, de maatschappelijke organisaties en de 
organisaties van de particuliere sector. De strategie zal vanaf 2014 ten uitvoer worden gelegd 
en zal in de vorm van een actieplan worden gecoördineerd met het komende meerjarig 
financieel kader.

De structuurfondsen en het geïntegreerde maritieme beleid zullen de basis vormen van dit 
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actieplan. Tevens moeten de synergieën met het overige Europese beleid (onderzoek, energie, 
milieu, visserij, internationale samenwerking) en met het beleid van de lidstaten en van de 
regionale en lokale autoriteiten vergemakkelijkt worden.

Met de strategie moet ernaar worden gestreefd beter gebruik te maken van de bestaande 
Europese financieringen zonder dat er nieuwe begrotingsinstrumenten worden ingesteld. Het 
bestaande beleid moet in alle sectoren beter worden afgestemd op de Atlantische thema's. Om 
die reden wordt in het verslag voor de volgende programmeringsperiode voor de 
structuurfondsen gevraagd om de invoering van het verplichte "oormerken" van de 
operationele programma's wat betreft de prioriteiten van de op die programma's betrekking 
hebbende macroregionale strategieën.

Opbouw van het actieplan

Het actieplan van de strategie zal in 2012 worden uitgewerkt in het kader van het Atlantisch 
Forum dat gefinancierd wordt uit hoofde van een voorbereidende actie van het Parlement. 
Alle betrokken spelers zullen bij deze werkzaamheden worden betrokken. Het Parlement, dat 
vertegenwoordigd wordt door zijn rapporteur, zal hierin een voortrekkersrol vervullen.

De rapporteur stelt voor dat het actieplan georganiseerd wordt volgens de volgende opbouw:

-I- De Atlantische gebieden uit hun isolement halen
 (a) Snelwegen over zee en duurzaam zeevervoer ontwikkelen
 (b) De Atlantische ruimte in verbinding brengen met de rest van Europa
 (c) Het grensvlak tussen land en zee stimuleren

-II- Het concurrentievermogen van de Atlantische industriesectoren steunen
 (a) Onderzoek/ontwikkeling en mariene en maritieme innovatie steunen
 (b) De investeringen van bedrijven steunen, met name van kmo's
 (c) De beroepsopleiding en de toegang van jongeren tot maritieme beroepen 

aanmoedigen
 (d) De ontwikkeling van maritieme clusters bevorderen
 (e) Een duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van het mariene 

milieu mogelijk maken

-III- Het Atlantische milieu beschermen
 (a) De mariene biodiversiteit en de landschappen behouden
 (b) De koolstofvoetafdruk terugdringen
 (c) De wetenschappelijke kennis van het mariene milieu verbeteren

-IV- Het hoofd bieden aan gevaren en noodsituaties
 (a) Gegevensuitwisseling vergemakkelijken op het gebied van veiligheid en 

toezicht op zee en de observatie van het mariene milieu
 (b) De inspanningen op het gebied van civiele bescherming op elkaar afstemmen
 (c) Gezamenlijk de strijd aangaan tegen criminaliteit en ongeoorloofde 

praktijken
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Met het oog op de uitwerking van het actieplan is de rapporteur van mening dat de volgende 
acties interessante voorbeelden zijn van goede praktijken die het verdienen om door de 
partners in overweging te worden genomen:

NAAM DOMEIN DOEL
ATCLUSTERS industriële clusters de samenwerking bevorderen tussen industriële clusters in het Atlantisch gebied 

zodat zij beter tot ontwikkeling kunnen komen
SEAS-ERA onderzoek de verschillende mariene onderzoeksprogramma's op elkaar afstemmen in het 

kader van de Europese onderzoeksruimte (uitvoering van een marien 
onderzoeksplan voor het Atlantische bekken)

KIMERAA mariene 
hulpbronnen

topnichemarkten ontwikkelen in de maritieme economie door op het gebied van 
mariene hulpbronnen bruggen te slaan tussen de wetenschappelijke kennis en het 
bedrijfsleven

MARINE KIC mariene 
hulpbronnen

een onderzoeks-, trainings- en innovatieplatform opzetten om duurzaam gebruik 
van de mariene hulpbronnen mogelijk te maken 

MARMED mariene 
hulpbronnen

in samenwerking met de betreffende industriesector mariene hulpbronnen inzetten
voor biomedische toepassingen

AUXNAVALIA scheepvaartindustr
ie

het concurrentievermogen van de sector van nevendiensten voor de 
scheepvaartindustrie verbeteren door de overdracht van technologieën te 
bevorderen

PROPOSSE zeevervoer het korteafstandszeevervoer aanbevelen als alternatief voor andere manieren van 
goederenvervoer

Waterborne 
Technology 
Platform

zeevervoer op verschillende niveaus een permanente dialoog tot stand brengen tussen de 
particuliere sector en de overheid om een industriestrategie te bepalen voor het 
zeevervoer (op het gebied van onderzoek/ontwikkeling, opleiding, naleving van 
sociale en milieunormen)

MAREN mariene 
hernieuwbare 
energie

ervoor zorgen dat de sector een betere toegang krijgt tot hoogstaande 
onderzoeksresultaten op het gebied van mariene hernieuwbare energie

ENERGYMARE mariene 
hernieuwbare 
energie

een netwerk voor transnationale samenwerking opzetten voor de bevordering en 
ontwikkeling van mariene hernieuwbare energie, met name door het testen van 
experimentele prototypes

ATLANTIC 
POWER

mariene 
hernieuwbare 
energie

nieuwe nichemarkten zoeken en opleidingsprogramma's opzetten die inspelen op 
de behoeften van de sector van mariene hernieuwbare energie

ARCOPOLPLUS maritieme 
vervuiling

de veiligheid op zee verbeteren, alsook het vermogen van de Atlantische gebieden 
om zich voor te bereiden op en in actie te komen tegen kustvervuiling die 
veroorzaakt wordt door koolwaterstoffen en giftige stoffen

ANCORIM kustrisico's een netwerk opzetten voor de uitwisseling van kennis en goede praktijken om de 
capaciteiten voor het beheer van kustrisico's te verbeteren (verstedelijking, 
kusterosie, vervuiling enz.)

DURATINET vervoersinfrastruct
uur

een topnetwerk opzetten ter bevordering van de levensduur, veiligheid en 
duurzaamheid van de vervoersinfrastructuur in de Atlantische ruimte

BATTERIE vervoersinfrastruct
uur

de efficiëntie van de multimodale logistieke ketens verbeteren, in het bijzonder de 
efficiënte samenhang tussen de intermodale vervoernetwerken

START vervoer de verplaatsingen per openbaar vervoer vergemakkelijken in de Atlantische 
gebieden door middel van een betere intermodaliteit en duidelijkere informatie 
over de punten van binnenkomst in de gebieden (luchthavens, havens, 
uitwisselingspunten)

CFA-EFFIPLAT spoorvervoer een transnationaal netwerk opzetten bestaande uit overheidsdiensten en publieke 
en particuliere logistieke, spoor- en havenexploitanten die een rol spelen in de 
verbetering van het vervoer per spoor en het intermodale vervoer in de Atlantische 
goederencorridor

MARLEANET maritieme 
beroepsopleiding

de centra voor maritieme beroepsopleidingen in het Atlantische ruimte verenigen 
in een netwerk

PRESPO visserij duurzame kleinschalige visserij bevorderen door mee te helpen de 
werkgelegenheid in de visserijsector te handhaven en de bedrijvigheid in de 
kustgebieden te stimuleren

CLIMATLANTIC koolstofvoetafdruk strategieën ontwikkelen om op lokaal en regionaal niveau de koolstofvoetafdruk 
terug te dringen 

NEA2 watersport een duurzame en gecoördineerde ontwikkeling van de watersportsector mogelijk 
maken in de Atlantische gebieden (activiteiten, jachthavens, sectoren, handel en 
diensten) door een betere samenwerking tot stand te brengen op economisch, 
sociaal en milieugebied


