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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii UE na rzecz polityki spójności dla regionu atlantyckiego
(2011/2310(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Rozwój strategii morskiej 
na rzecz obszaru Oceanu Atlantyckiego” (COM(2009)0782 wersja ostateczna),

– uwzględniając konkluzje przyjęte przez Radę w dniu 14 czerwca 2010 r. w sprawie 
strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu atlantyckiego,

– uwzględniając strategie Unii Europejskiej na rzecz regionu Morza Bałtyckiego i regionu 
Dunaju,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie europejskiej strategii na 
rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 
komunikatu Komisji pt. „Rozwój strategii morskiej na rzecz obszaru Oceanu 
Atlantyckiego” (ECO/306),

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji pt. „Rozwój 
strategii morskiej na rzecz obszaru Oceanu Atlantyckiego” (ECO/306),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 
Transportu i Turystyki (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że region atlantycki wyróżnia się wieloma cechami 
charakterystycznymi, które wymagają rozwiązań politycznych na szczeblu europejskim:

- to dynamiczny region morski 
- to region o środowisku morskim podatnym na zagrożenie 
- to region będący zachodnią bramą wjazdową do Unii 
- to region peryferyjny Unii;

B. mając na uwadze, że strategia makroregionalna byłaby szczególnie trafna w przypadku 
regionu atlantyckiego;

C. mając na uwadze, że strategia będzie musiała być skierowana do całego europejskiego 

                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0089.
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regionu atlantyckiego, w tym regionów przybrzeżnych kanału La Manche i Morza 
Irlandzkiego, regionów najbardziej oddalonych oraz krajów i terytoriów zamorskich;

Polityka planowania przestrzennego w regionie atlantyckim

1. wyraża życzenie, aby strategia przybrała postać polityki zagospodarowania terenów 
morskich i lądowych w regionie atlantyckim;

2. domaga się utworzenia stałej struktury morskiego planowania przestrzennego na szczeblu 
regionu atlantyckiego w celu skoordynowanego zarządzania sprawami morskimi według 
podejścia międzysektorowego i transnarodowego;

3. uważa, że zdecydowana interwencja jest niezbędna do zachowania równowagi 
ekologicznej i różnorodności biologicznej oraz ograniczenia śladu węglowego w 
regionie atlantyckim;

4. uważa, że rybołówstwo musi odgrywać wiodącą rolę w polityce zagospodarowania 
terenów morskich;

5. apeluje o poprawę potencjału w zakresie zapobiegania zagrożeniom i zarządzania 
zagrożeniami w regionie atlantyckim w odniesieniu do wypadków morskich i lądowych, 
klęsk żywiołowych i działań przestępczych; 

6. uważa, że wymiar terytorialny strategii, mający zasadnicze znaczenie, będzie musiał 
obejmować zwiększenie dostępności regionu atlantyckiego, wzajemne połączenie sieci 
transportowych, energetycznych i informatycznych, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich 
i miejskich w głębi lądu oraz zacieśnienie powiązań pomiędzy lądem a morzem;

7. jest zdania, że autostrady morskie pozwalają zwiększyć dostępność regionu atlantyckiego, 
wzmocnić wymianę handlową, pobudzić działalność gospodarczą w portach, ożywić 
turystykę i zmniejszyć emisję CO2; domaga się, aby autostrady morskie kwalifikowały się 
do wsparcia z instrumentu „Łącząc Europę”;

8. za niezbędne uważa lepsze połączenie regionu atlantyckiego z resztą Europy przez 
inwestowanie w infrastrukturę transportową według podejścia multimodalnego;

9. kładzie nacisk na znaczenie gospodarcze i terytorialne portów oraz jest zdania, że istnienie 
połączeń kolejowych i rzecznych pomiędzy portami a obszarami w głębi lądu stanowi 
podstawowy warunek konkurencyjności portów;

10. ubolewa nad tym, że we wnioskach Komisji dotyczących sieci bazowej transeuropejskiej 
sieci transportowej brak korytarza atlantyckiego i że wnioskuje się o włączenie do sieci 
bazowej zbyt małej liczby portów atlantyckich;

Polityka przemysłowa w regionie atlantyckim

11. wyraża życzenie, aby strategia wspierała konkurencyjność dynamicznych gałęzi 
gospodarki w regionie atlantyckim za pośrednictwem odpowiedniej polityki 
przemysłowej; w tym kontekście uważa, że władze publiczne muszą wspierać inwestycje 
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sektora prywatnego w dziedzinach badań i rozwoju, innowacji, rozwoju klasterów i 
wsparcia dla MŚP;

12. uważa, że strategia będzie musiała wspierać badania morskie w celu pogłębienia wiedzy 
naukowej o środowisku morskim, pobudzenia innowacji w przemyśle morskim i 
umożliwienia zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich;

13. uważa, że strategia będzie musiała obejmować ambitne założenia społeczne celem 
wsparcia edukacji i dostępu osób młodych do zawodów morskich;

14. podkreśla, że energetyka morska oparta na źródłach odnawialnych stanowi 
przyszłościową gałąź przemysłu pozwalającą złagodzić zmianę klimatu i zmniejszyć 
zależność energetyczną Unii; przypomina, że region atlantycki szczególnie sprzyja 
rozwojowi energetyki morskiej, oraz uważa, że wsparcie publiczne jest niezbędne jako 
zachęta do inwestycji prywatnych w taką technologię; 

15. podkreśla znaczenie strategiczne transportu morskiego na wybrzeżu atlantyckim; zwraca 
się do Komisji o zaproponowanie środków upraszczających formalności administracyjne 
w portach;

16. przypomina, jak ważny gospodarczo jest przemysł morski w regionie atlantyckim, 
zwłaszcza przemysł stoczniowy; zwraca się do Komisji o pobudzenie inicjatywy 
LeaderSHIP 2015 w celu wzmocnienia konkurencyjności sektora w kontekście 
konkurencji międzynarodowej;

17. kładzie nacisk na znaczenie rybołówstwa i akwakultury w regionie atlantyckim oraz 
opowiada się za wsparciem publicznym na odnowienie i unowocześnienie statków 
rybackich; 

18. kładzie nacisk na rolę turystyki w regionie atlantyckim, a zwłaszcza na duży potencjał 
rozwojowy branży sportów wodnych; 

19. podkreśla bogactwo dna Oceanu Atlantyckiego oraz uważa, że strategia będzie musiała 
ułatwić przeszukiwanie dna i jego zrównoważone eksploatowanie;

Plan działania na lata 2014–2020

20. zwraca się do Komisji o zaproponowanie planu działania w celu rozpoczęcia realizacji 
strategii w 2014 r.; 

21. podkreśla, że plan działania finansowany będzie z dostępnych już funduszy europejskich 
bez konieczności stworzenia nowych instrumentów budżetowych;

22. zachęca do połączenia planu działania z polityką regionalną i zintegrowaną polityką 
morską Unii; jest zdania, że należy ponadto ułatwić efekt synergii z europejską polityką w 
innych dziedzinach takich, jak: badania i innowacje, transport, środowisko, energetyka, 
rybołówstwo i współpraca międzynarodowa;

23. uważa, że cele tematyczne zaproponowane na następny okres programowania funduszy 
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strukturalnych muszą stanowić szkielet planu działania, ponieważ wyznaczają kierunek 
inwestowania funduszy; kładzie nacisk na cele: „wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji”, „podnoszenie konkurencyjności MŚP”, „wspieranie 
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną” oraz „promowanie zrównoważonego transportu i 
usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur 
sieciowych”;

24. domaga się wprowadzenia obowiązku ukierunkowywania programów operacyjnych na 
priorytety odnośnych strategii makroregionalnych w celu zapewnienia możliwie 
najlepszej koordynacji celów i środków; 

25. zachęca władze krajowe, regionalne i lokalne do wypracowania efektu synergii pomiędzy 
ramami politycznymi a priorytetami planu działania; 

26. domaga się ustanowienia platformy zarządzania planem działania będącej punktem 
kompleksowej obsługi beneficjentów i ułatwiającej koordynację pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie funduszami; 

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, 
Radzie, Komitetowi Regionów i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.
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UZASADNIENIE

Kontekst polityczny

W odpowiedzi na apele polityczne Rady i Parlamentu o strategię na rzecz regionu 
atlantyckiego Komisja opublikowała w dniu 21 listopada 2011 r. komunikat pt. Rozwój 
strategii morskiej na rzecz obszaru Oceanu Atlantyckiego.

W latach 2012–2013 partnerzy publiczni i prywatni z regionu atlantyckiego uczestniczyć będą 
w opracowywaniu planu działania proponującego konkretne środki. Następnie w 2014 r. 
rozpocznie się realizacja strategii, która finansowana będzie z funduszy europejskich, 
krajowych i regionalnych. Celem niniejszego sprawozdania jest sformułowanie konkretnych 
propozycji w celu określenia priorytetów politycznych planu działania.

Niezbędna europejska strategia polityczna na rzecz regionu atlantyckiego

Region atlantycki wyróżnia się wieloma cechami charakterystycznymi: 
 To dynamiczny region morski – dzięki energetyce morskiej opartej na źródłach 

odnawialnych, transportowi morskiemu, przemysłowi morskiemu, turystyce i 
rybołówstwu. 

 To region o środowisku morskim podatnym na zagrożenie, wymagającym ochrony.
 To region będący zachodnią bramą wjazdową do Unii i zajmujący z tego tytułu 

strategiczną pozycję w Europie.
 To region peryferyjny Unii Europejskiej, co każe się zastanowić nad tym, jak 

zwiększyć jego dostępność i jak go połączyć z resztą Europy.

Powyższe kwestie przekraczają granice państwowe i wymagają rozwiązań politycznych na 
szczeblu wybrzeża atlantyckiego.

W sprawozdaniu wyraża się życzenie, aby strategia atlantycka przybrała postać strategii 
makroregionalnej w celu ułatwienia efektu synergii pomiędzy poszczególnymi instrumentami 
i szczeblami działania obecnymi w polityce planowania przestrzennego. Podejście 
makroregionalne pozwoli ponadto zaangażować zainteresowane podmioty (sektor prywatny, 
władze publiczne regionalne i lokalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego) w 
określenie i zrealizowanie założeń strategii.

Priorytety strategii

W sprawozdaniu wnioskuje się o zbudowanie strategii wokół dwóch zagadnień:
 zagospodarowania terenów morskich i lądowych oraz wzmocnienia połączeń 

pomiędzy lądem a morzem
 pobudzenia gospodarki regionu atlantyckiego za pośrednictwem polityki 

przemysłowej dostosowanej do jego specyfiki.

Polityka planowania przestrzennego w regionie atlantyckim

Strategia będzie musiała zachęcać do zrównoważonej eksploatacji w regionie 
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atlantyckim przez skoordynowane zarządzanie wszelką działalnością człowieka mającą
wpływ na środowisko morskie. Zdecydowana interwencja będzie niezbędna do 
zachowania równowagi ekologicznej i różnorodności biologicznej oraz ograniczenia 
śladu węglowego.

Strategia będzie musiała również służyć poprawie potencjału w zakresie zapobiegania
zagrożeniom i zarządzania zagrożeniami w regionie atlantyckim, zwłaszcza w 
odniesieniu do wypadków, klęsk żywiołowych i działań przestępczych. Celem będzie 
zoptymalizowanie koordynacji partnerów w zakresie bezpieczeństwa, nadzoru 
morskiego i ochrony ludności.

Aspekty morskie będą musiały zostać uzupełnione i wzmocnione środkami z zakresu 
spójności terytorialnej. Strategia przyczyni się tym samym do zwiększenia dostępności 
regionu atlantyckiego, wzajemnego połączenia sieci transportowych, energetycznych i 
informatycznych, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i miejskich w głębi lądu oraz 
zacieśnienia powiązań pomiędzy lądem a morzem. W sprawozdaniu zaleca się w 
szczególności rozwój autostrad morskich i infrastruktury transportowej łączących region 
atlantycki z resztą Europy.

Polityka przemysłowa w regionie atlantyckim

Strategia będzie musiała wspierać konkurencyjność dynamicznych sektorów gospodarki 
w regionie atlantyckim. Władze publiczne na poszczególnych szczeblach podejmowania 
decyzji wspierać będą tym samym inwestycje sektora prywatnego w dziedzinach badań/ 
rozwoju, innowacji, szkolenia zawodowego, rozwoju klasterów i inwestycji MŚP. 

W sprawozdaniu wskazuje się główne branże, które kształtują gospodarkę regionu 
atlantyckiego i które należy uwzględnić w strategii: 

 energetyka morska oparta na źródłach odnawialnych 
 transport morski i obsługa portowa
 przemysł morski, szczególnie przemysł stoczniowy
 rybołówstwo i akwakultura
 turystyka i sporty wodne.

Realizacja strategii

Strategia skierowana będzie do całego europejskiego regionu atlantyckiego, w tym regionów 
przybrzeżnych kanału La Manche i Morza Irlandzkiego, regionów najbardziej oddalonych 
oraz krajów i terytoriów zamorskich. Jej elementem będą również działania w zakresie 
współpracy międzynarodowej. 

W realizacji strategii uczestniczyć będą poszczególni zainteresowani partnerzy, zwłaszcza 
państwa członkowskie, władze publiczne regionalne i lokalne oraz organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i sektora prywatnego. Jej realizacja rozpocznie się w 2014 r. i będzie 
koordynowana w oparciu o następne wieloletnie ramy finansowe w formie planu działania.

U podstaw planu działania leżeć będą fundusze strukturalne i zintegrowana polityka morska. 
Należało będzie też ułatwić efekt synergii z europejską polityką z innych dziedzin (badania, 
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energetyka, środowisko, rybołówstwo, współpraca międzynarodowa), a także z polityką 
państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych.

Strategia będzie musiała dążyć do lepszego wykorzystania dostępnych już funduszy 
europejskich bez konieczności stworzenia nowych instrumentów budżetowych. Celem będzie 
lepsze ukierunkowanie istniejących ram politycznych we wszystkich sektorach na sprawy 
regionu atlantyckiego. W sprawozdaniu wnioskuje się tym samym o wprowadzenie od 
następnego okresu programowania funduszy strukturalnych obowiązku ukierunkowywania 
programów operacyjnych na priorytety odnośnych strategii makroregionalnych.

Układ planu działania

Plan działania strategii powstanie w 2012 r. w ramach forum atlantyckiego finansowanego z 
tytułu działań przygotowawczych Parlamentu. W pracach uczestniczyć będą wszystkie 
zainteresowane podmioty. Wiodącą rolę odgrywać będzie Parlament reprezentowany przez 
sprawozdawcę.

Sprawozdawca proponuje, aby układ planu działania przedstawiał się następująco:

-I- Zwiększenie dostępności regionu atlantyckiego
 (a) Rozwinięcie autostrad morskich i zrównoważonego transportu morskiego
 (b) Połączenie regionu atlantyckiego z resztą Europy
 (c) Zacieśnienie powiązań pomiędzy lądem a morzem

-II- Wsparcie konkurencyjności przemysłu w regionie atlantyckim
 (a) Wsparcie badań/ rozwoju i innowacji z zakresu problematyki morskiej
 (b) Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP
 (c) Wzmocnienie szkolenia zawodowego i dostępu osób młodych do zawodów 

morskich
 (d) Wspomożenie rozwoju klasterów morskich
 (e) Umożliwienie zrównoważonej eksploatacji zasobów naturalnych środowiska 

morskiego

-III- Zapewnienie ochrony środowiska w regionie atlantyckim
 (a) Zachowanie morskiej różnorodności biologicznej i krajobrazu
 (b) Ograniczenie śladu węglowego
 (c) Pogłębienie wiedzy naukowej o środowisku morskim

-IV- Zaradzanie zagrożeniom i sytuacjom kryzysowym
 (a) Ułatwienie wymiany informacji z zakresu bezpieczeństwa i nadzoru 

morskiego oraz obserwacji środowiska morskiego
 (b) Skoordynowanie działań z zakresu ochrony ludności
 (c) Wspólne przeciwdziałanie przestępczości i niezgodnym z prawem praktykom

W kontekście prac nad planem działania sprawozdawca uważa, że ciekawymi przykładami 
sprawdzonych rozwiązań zasługującymi na to, aby stać się punktem odniesienia w dyskusjach 
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partnerów, są następujące działania:

NAZWA DZIEDZINA CEL
ATCLUSTERS klastery 

przemysłowe
wsparcie współpracy klasterów przemysłowych w regionie atlantyckim w celu 
ułatwienia ich rozwoju

SEAS-ERA badania skoordynowanie poszczególnych programów badań morskich w ramach 
europejskiej przestrzeni badawczej (zrealizowanie planu badań morskich w 
basenie Oceanu Atlantyckiego)

KIMERAA zasoby morskie rozwinięcie obszarów doskonałości w gospodarce morskiej przez zbudowanie 
pomostów pomiędzy wiedzą naukową a przedsiębiorstwami w dziedzinie zasobów 
morskich

MARINE KIC zasoby morskie ustanowienie platformy badań, szkoleń i innowacji w celu umożliwienia 
zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich 

MARMED zasoby morskie zwiększenie zastosowania zasobów morskich w biomedycynie we współpracy z 
przemysłem

AUXNAVALIA przemysł 
stoczniowy

podniesienie konkurencyjności przemysłu pomocniczego sektora stoczniowego 
przez wsparcie transferu technologii

PROPOSSE transport morski upowszechnienie żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako alternatywy dla 
pozostałych środków transportu towarowego

Waterborne 
Technology 
Platform

transport morski utrzymanie stałego dialogu pomiędzy sektorem prywatnym a władzami 
publicznymi na poszczególnych szczeblach w celu sformułowania strategii 
przemysłowej na rzecz transportu morskiego (w zakresie badań/ rozwoju, 
kształcenia, przestrzegania norm społecznych i środowiskowych)

MAREN energetyka morska 
oparta na źródłach 
odnawialnych

ułatwienie dostępu przemysłu do rzetelnych wyników badań w dziedzinie 
energetyki morskiej opartej na źródłach odnawialnych

ENERGYMARE energetyka morska 
oparta na źródłach 
odnawialnych

ustanowienie sieci współpracy transnarodowej na rzecz wsparcia i rozwoju 
energetyki morskiej opartej na źródłach odnawialnych, zwłaszcza przez testowanie 
eksperymentalnych prototypów

ATLANTIC 
POWER

energetyka morska 
oparta na źródłach 
odnawialnych

rozpoznanie nowych nisz rynkowych i opracowanie programów szkoleniowych 
dostosowanych do potrzeb sektora energetyki morskiej opartej na źródłach 
odnawialnych

ARCOPOLPLUS zanieczyszczenie 
mórz

zwiększenie bezpieczeństwa morskiego oraz zdolności przygotowawczo-
interwencyjnych regionu atlantyckiego w obliczu zanieczyszczenia wybrzeży 
węglowodorami i substancjami toksycznymi

ANCORIM zagrożenia w 
regionach 
przybrzeżnych

ustanowienie sieci wymiany wiedzy i sprawdzonych rozwiązań w celu 
zwiększenia potencjału w zakresie zarządzania zagrożeniami w regionach 
przybrzeżnych (urbanizacja, erozja obszarów przybrzeżnych, zanieczyszczenie 
itp.)

DURATINET infrastruktura 
transportowa

utworzenie sieci doskonałości w celu wspierania trwałości, bezpieczeństwa i 
zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportowej w regionie atlantyckim

BATTERIE infrastruktura 
transportowa

zwiększenie efektywności multimodalnych łańcuchów logistycznych, zwłaszcza 
efektywne wzajemne połączenie intermodalnych sieci transportowych

START transport ułatwienie przejazdów środkami komunikacji zbiorowej w regionie atlantyckim za 
sprawą większej intermodalności i czytelniejszej informacji w miejscach wjazdu 
do regionów (lotniska, porty, węzły kolejowe)

CFA-EFFIPLAT transport kolejowy utworzenie sieci transnarodowej złożonej z administracji publicznych oraz 
publicznych i prywatnych operatorów kolejowych, logistycznych i portowych 
uczestniczących w usprawnianiu transportu kolejowego i intermodalnego w 
ramach atlantyckiego korytarza towarowego

MARLEANET szkolenie 
zawodowe z 
zakresu 
gospodarki 
morskiej

połączenie w sieć ośrodków szkolenia zawodowego gospodarki morskiej w 
regionie atlantyckim

PRESPO rybołówstwo upowszechnienie zrównoważonego tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego przyczyniającego się do utrzymania zatrudnienia w sektorze 
rybołówstwa i ożywienia regionów przybrzeżnych

CLIMATLANTIC ślad węglowy opracowanie strategii ograniczenia śladu węglowego na szczeblu lokalnym i 
regionalnym 

NEA2 sporty wodne umożliwienie zrównoważonego i skoordynowanego rozwoju branży sportów 
wodnych w regionie atlantyckim (zajęcia, porty jachtowe, produkcja, handel i 
usługi) przez zacieśnienie współpracy gospodarczej, środowiskowej i społecznej


