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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o strategiji kohezijske politike EU za atlantsko regijo
(2011/2310(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Razvoj pomorske strategije 
za območje Atlantskega oceana“ (COM(2011)0782 konč.),

– ob upoštevanju zaključkov Sveta o strategiji EU za atlantsko regijo, sprejetih dne 14. 
junija 2010,

– ob upoštevanju strategij Evropske unije za regijo Baltskega morja in za Podonavje,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2011 o evropski strategiji za atlantsko 
regijo1,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije z 
naslovom „Razvoj pomorske strategije za območje Atlantskega oceana“ (ECO/306),

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij o sporočilu Komisije z naslovom „Razvoj pomorske 
strategije za območje Atlantskega oceana“ (ECO/306),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj ter mnenja Odbora za promet in 
turizem  (A7-0000/2012),

A. ker ima območje Atlantskega oceana več značilnosti, ki zahtevajo politične odgovore na 
evropski ravni:

– to je dinamičen morski prostor, 
– to je prostor z občutljivim morskim okoljem, 
– to je prostor, ki je zahodna vstopna točka Unije, 
– to je prostor, ki leži na obrobju Unije;

B. ker bi bila makroregionalna strategija posebej primerna za območje Atlantskega oceana;

C. ker bo strategija morala biti namenjena vsem evropskim atlantskim regijam, tudi obalnim 
regijam v Rokavskem prelivu in Irskem morju, najbolj oddaljenim regijam ter 
čezmorskim državam in ozemljem;

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0089
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Politika prostorskega načrtovanja za Atlantski ocean

1. želi, da je strategija zasnovana kot politika pomorskega in kopenskega prostorskega 
načrtovanja v atlantskih regijah;

2. zahteva oblikovanje stalne strukture za pomorsko prostorsko načrtovanje na ravni 
območja Atlantskega oceana za usklajevanje upravljanja pomorstva v skladu z 
medpanožnim in nadnacionalnim pristopom;

3. meni, da je potrebno odločno ukrepanje za ohranitev ekološkega ravnovesja in biotske 
raznovrstnosti ter za zmanjšanje ogljičnega odtisa v Atlantskem oceanu;

4. meni, da mora imeti ribolov osrednjo vlogo v politikah pomorskega prostorskega 
načrtovanja;

5. zagovarja izboljšanje zmogljivosti za preprečevanje in upravljanje tveganj v Atlantskem 
oceanu, zlasti v primeru nesreč na morju in kopnem, naravnih katastrof in kaznivih 
dejavnosti; 

6. meni, da je ozemeljska razsežnost strategije bistvena in da bi morala obravnavati 
odpiranje atlantskih regij, medsebojno povezovanje prometnih, energetskih in 
informacijskih omrežij, razvoj podeželja in mest v zaledju ter intenziviranje povezav med 
kopnim in morjem;

7. meni, da morske avtoceste omogočajo odpiranje atlantskih regij, krepitev trgovine, 
spodbujanje gospodarske dejavnosti pristanišč, povečanje dinamike turizma in zmanjšanje 
emisij CO2; zahteva, da so te regije upravičene do podpore instrumenta za povezovanje 
Evrope;

8. meni, da je nujno izboljšati povezanost atlantskih regij s preostalo Evropo z naložbami v 
prometno infrastrukturo v skladu z multimodalnim načelom;

9. poudarja gospodarski in ozemeljski pomen pristanišč in meni, da je obstoj železniških in 
rečnih povezav z njihovim zaledjem temeljni pogoj za njihovo konkurenčnost;

10. izraža obžalovanje, da predlogi Komisije v zvezi z osrednjim omrežjem vseevropskih 
prometnih omrežij ne vključujejo atlantskega koridorja ter da je v tem osrednjem omrežju 
predlaganih premalo atlantskih pristanišč;

Industrijska politika za Atlantski ocean

11. želi, da strategija s prilagojeno industrijsko politiko podpira konkurenčnost dinamičnih 
gospodarskih panog v atlantskih regijah; v zvezi s tem meni, da morajo javni organi 
podpreti naložbe zasebnega sektorja na področjih raziskav in razvoja, inovacij, razvoja 
grozdov in spremljanja malih in srednjih podjetij;

12. meni, da bo strategija morala spodbujati morsko in pomorsko raziskovanje, da bi izboljšali 
znanstvena spoznanja o morskem okolju, spodbujali inovacije v pomorskih industrijah in 
omogočili trajnostno izkoriščanje morskih virov;
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13. meni, da bo strategija morala vsebovati velikopotezen socialni del za spodbujanje 
usposabljanja in dostopa mladih do pomorskih poklicev;

14. poudarja, da so obnovljivi morski viri energije industrijska panoga prihodnosti, ki bo 
omogočila omilitev podnebnih sprememb in energetske odvisnosti Unije; opozarja, da je 
območje Atlantskega oceana posebej primerno za razvoj teh virov energije, in meni, da je 
javna podpora potrebna za spremljanje zasebnih naložb v te tehnologije; 

15. poudarja strateški pomen pomorskega prometa ob atlantski obali; poziva Komisijo, naj 
predlaga ukrepe za poenostavitev upravnih formalnosti v pristaniščih;

16. opozarja na gospodarski pomen pomorskih industrij v atlantskih regijah, zlasti 
ladjedelništva; poziva Komisijo, naj znova sproži pobudo LeaderSHIP 2015, da bi 
okrepila konkurenčnost tega sektorja v mednarodni konkurenci;

17. poudarja pomen ribištva in ribogojstva v atlantskih regijah ter pozdravlja javno podporo 
za obnovo in posodobitev ribiških plovil; 

18. poudarja pomen turizma v atlantskih regijah in zlasti velik razvojni potencial navtičnega 
turizma; 

19. poudarja bogastvo atlantskega morskega dna in meni, da bo strategija morala olajšati 
trajnostno iskanje in izkoriščanje tega dna;

Akcijski načrt 2014–2020

20. poziva Komisijo, naj predlaga akcijski načrt za izvajanje strategije od leta 2014; 

21. poudarja, da se bodo za akcijski načrt uporabila obstoječa evropska finančna sredstva, ne 
da bi ustvarili nove proračunske instrumente;

22. zahteva, da se akcijski načrt poveže z regionalno politiko in celostno pomorsko politiko 
Unije; meni, da je treba olajšati tudi sinergije z drugimi evropskimi politikami na področju 
raziskav in inovacij, prometa, okolja, energetike, ribištva in mednarodnega sodelovanja;

23. meni, da morajo biti tematski cilji, predlagani za prihodnje programsko obdobje 
strukturnih skladov, ogrodje akcijskega načrta, saj usmerjajo vlaganje sredstev; poudarja 
cilje „krepitve raziskav, tehnološkega razvija in inovacij“, „povečanja konkurenčnosti 
malih in srednjih podjetij“, „podpore prehodu na nizkoogljično gospodarstvo“ ter 
„spodbujanja trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah“;

24. zahteva uvedbo zavezujoče usmeritve operativnih programov k prednostnim nalogam 
makroregionalnih strategij, ki jih zadevajo, da bi zagotovili najboljše možno usklajevanje 
ciljev in sredstev; 

25. poziva nacionalne, regionalne in lokalne organe, naj najdejo sinergije med svojimi 
politikami in prednostnimi nalogami akcijskega načrta; 

26. poziva k vzpostavitvi platforme za upravljanje akcijskega načrta, ki bo upravičencem 



PE486.206v01-00 6/10 PR\897957SL.doc

SL

ponujala sistem „vse na enem mestu“ in spodbujala usklajevanje med različnimi organi, 
pristojnimi za upravljanje sredstev; 

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu ter Odboru 
regij in Ekonomsko-socialnemu odboru.
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OBRAZLOŽITEV

Politične okoliščine

Komisija je v odgovor na politične zahteve Sveta in Parlamenta za strategijo za območje 
Atlantskega oceana 21. novembra 2011 objavila sporočilo z naslovom „Razvoj pomorske 
strategije za območje Atlantskega oceana“.

Javni in zasebni atlantski partnerji bodo v letih 2012 in 2013 sodelovali pri pripravi 
akcijskega načrta, v katerem bodo predlagani natančni ukrepi. Strategija se bo nato začela 
izvajati leta 2014 in bo upravičena do evropskega, nacionalnega in regionalnega financiranja. 
Cilj tega poročila je pripraviti konkretne predloge za opredelitev političnih prednostnih nalog 
akcijskega načrta.

Potreba po evropski politični strategiji za območje Atlantskega oceana

Območje Atlantskega oceana zaznamuje več značilnosti: 
 to je dinamičen pomorski prostor zaradi obnovljivih morskih virov energije, 

pomorskega prometa, pomorskih industrij, turizma in ribištva; 
 morsko okolje na tem območju je občutljivo in ga je treba ohraniti;
 ta prostor je zahodna vstopna točka Unije, zato ima strateški položaj v Evropi;
 gre za prostor, ki leži na obrobju Evropske unije, s čimer se zastavlja vprašanje 

njegovega odpiranja in povezanosti s preostalo Evropo.

Ta vprašanja presegajo nacionalne meje in zahtevajo politične odgovore na območju ob 
atlantski obali.

Parlament s tem poročilom želi, da bi bila strategija za območje Atlantskega oceana 
makroregionalna, zato da bi spodbujala sinergije med različnimi instrumenti in različnimi 
ravnmi delovanja, ki obstajajo v politikah prostorskega načrtovanja. Makroregionalni pristop 
bo omogočil tudi sodelovanje akterjev na terenu (zasebni sektor, regionalni in lokalni javni 
organi, organizacije civilne družbe) pri opredelitvi in izvajanju ciljev strategije.

Prednostne naloge strategije

Parlament s poročilom zahteva, naj strategija temelji na dveh temah:
 načrtovanje pomorskih in kopenskih prostorov in poudarjanje povezovanja med 

kopnim in morjem;
 spodbujanje gospodarske strukture atlantskih regij z industrijsko politiko, prilagojeno 

njihovim posebnostim.

Politika prostorskega načrtovanja za Atlantski ocean

Strategija bo morala spodbujati trajnostno izkoriščanje Atlantskega oceana z usklajenim 
upravljanjem vseh človeških dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje. Za ohranitev 
ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti ter za zmanjšanje ogljičnega odtisa bo 
potrebno odločno ukrepanje.
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S strategijo si bo treba prizadevati tudi za izboljšanje zmogljivosti za preprečevanje in 
upravljanje tveganj v Atlantskem oceanu, zlasti v primeru nesreč, naravnih katastrof in 
kaznivih dejavnosti. Treba bo izboljšati usklajevanje med partnerji na področju pomorske 
varnosti, nadzora morja in civilne zaščite.

Te pomorske vidike bo treba dopolniti in okrepiti z ukrepi na področju teritorialne kohezije. 
Strategija bo tako pripomogla k odpiranju atlantskih regij, medsebojnemu povezovanju 
prometnih, energetskih in informacijskih omrežij, razvoju podeželja in mest v zaledju ter 
intenziviranje povezav med kopnim in morjem. Parlament v poročilu priporoča predvsem
razvoj morskih avtocest in prometnih infrastruktur, ki povezujejo atlantske regije s preostalo 
Evropo.

Industrijska politika za Atlantski ocean

Strategija bo morala podpreti konkurenčnost dinamičnih gospodarskih sektorjev v atlantskih 
regijah. Naložbe zasebnega sektorja bodo tako spremljali javni organi na različnih ravneh 
odločanja na področju raziskav in razvoja, inovacij, poklicnega usposabljanja, razvoja 
grozdov in naložb malih in srednjih podjetij. 

V poročilu so opredeljene glavne industrijske panoge, ki sestavljajo gospodarsko strukturo 
območja Atlantskega oceana in ki jih mora strategija upoštevati: 

 obnovljivi morski viri energije, 
 pomorski promet in pristaniške storitve,
 pomorske industrije, zlasti ladjedelništvo,
 ribolov in ribogojstvo,
 turizem in navtika.

Izvajanje strategije

Strategija bo namenjena vsem evropskim atlantskim regijam, tudi obalnim regijam v 
Rokavskem zalivu in Irskem morju, najbolj oddaljenim regijam ter čezmorskim državam in 
ozemljem. Razvila bo tudi ukrepe na področju mednarodnega sodelovanja. 

Strategija bo povezala različne vpletene partnerje, zlasti države članice, lokalne in regionalne 
javne organe ter organizacije civilne družbe in organizacije iz zasebnega sektorja. Izvajati se 
bo začela leta 2014 in bo usklajena s prihodnjim večletnim finančnim okvirom v obliki 
akcijskega načrta.

Strukturni skladi in celostna pomorska politika bodo temelj tega akcijskega načrta. Treba bo 
tudi olajšati sinergije z drugimi evropskimi politikami (raziskave, energetika, okolje, ribištvo, 
mednarodno sodelovanje) ter politikami držav članic in regionalnih in lokalnih organov.

Strategija si bo morala prizadevati za boljšo uporabo obstoječih evropskih finančnih sredstev, 
ne da bi ustvarjala nove proračunske instrumente. Treba bo bolje usmeriti obstoječe politike o 
atlantskih temah v vseh sektorjih. V poročilu se tako zahteva, da se za prihodnje programsko 
obdobje strukturnih skladov uvede zavezujoča usmeritev operativnih programov k 
prednostnim nalogam makroregionalnih strategij, ki jih zadevajo.
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Struktura akcijskega načrta

Akcijski načrt za strategijo bo pripravljen leta 2012 v okviru Atlantskega foruma, ki se bo 
financiral v okviru pripravljalnega ukrepa Parlamenta. Pri tem delu bodo sodelovali vsi 
vpleteni akterji. Parlament, ki ga bo zastopal poročevalec, bo pri tem imel vodilno vlogo.

Poročevalec predlaga, naj bo akcijski načrt organiziran po naslednji strukturi:

I- Odpiranje atlantskih regij
 (a) Razvoj morskih avtocest in trajnostnega pomorskega prometa
 (b) Povezava območja Atlantskega oceana s preostalo Evropo
 (c) Spodbujanje povezave med kopnim in morjem

II- Podpiranje konkurenčnosti atlantskih industrijskih panog
 (a) Podpiranje morskih in pomorskih raziskav in razvoja ter inovacij
 (b) Podpiranje naložb podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij
 (c) Spodbujanje poklicnega usposabljanja in dostopa mladih do pomorskih 

poklicev
 (d) Spodbujanje razvoja pomorskih grozdov
 (e) Omogočanje trajnostnega izkoriščanja naravnih virov iz morskega okolja

III- Ohranjanje atlantskega okolja
 (a) Ohranjanje morske biotske raznovrstnosti in pokrajin
 (b) Zmanjšanje ogljičnega odtisa
 (c) Izboljšanje znanstvenih spoznanj o morskem okolju

IV- Odzivanje na grožnje in izredne razmere
 (a) Olajšanje izmenjav informacij o pomorski varnosti in nadzoru morja ter 

opazovanju morskega okolja
 (b) Usklajevanje prizadevanj na področju civilne zaščite
 (c) Skupni boj proti kriminalu in nezakonitim praksam

Poročevalec v okviru priprave akcijskega načrta meni, da so naslednji ukrepi zanimivi primeri 
dobrih praks, ki si zaslužijo, da jih partnerji uporabijo kot vodilo pri razmisleku:

IME PODROČJE CILJ
ATCLUSTERS industrijski grozdi spodbujati sodelovanje industrijskih grozdov na območju Atlantskega oceana za 

njihov lažji razvoj
SEAS-ERA raziskave usklajevati različne programe raziskovanja morja v okviru Evropskega 

raziskovalnega prostora (uresničitev načrta za raziskovanje morja za atlantski 
bazen)

KIMERAA morski viri razviti niše odličnosti v pomorskem gospodarstvu z gradnjo mostov med 
znanstvenimi spoznanji in podjetji na področju morskih virov

MARINE KIC morski viri vzpostavitev platforme za raziskave, usposabljanje in inovacije, da se omogoči 
trajnostno izkoriščanje morskih virov 

MARMED morski viri uporabiti morske vire v biomedicini v sodelovanju z industrijo
AUXNAVALIA ladjedelniška 

industrija
izboljšati konkurenčnost pomožne industrije ladjedelniškega sektorja s 
spodbujanjem prenosa tehnologij

PROPOSSE pomorski promet spodbujati pomorski promet na kratke razdalje kot alternativo za druge načine 
prevoza blaga
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Waterborne 
Technology 
Platform

pomorski promet spodbujati stalen dialog med zasebnim sektorjem in javnimi organi na različnih 
ravneh za opredelitev industrijske strategije za pomorski promet (na področju 
raziskav in razvoja, usposabljanja ter upoštevanja socialnih in okoljskih 
standardov)

MAREN obnovljivi morski 
viri energije

olajšati dostop industrije do kakovostnih rezultatov raziskav na področju 
obnovljivih morskih virov energije

ENERGYMARE obnovljivi morski 
viri energije

vzpostavitev mreže nadnacionalnega sodelovanja za spodbujanje in razvoj 
obnovljivih morskih virov energije, zlasti s preskušanjem eksperimentalnih 
prototipov

ATLANTIC 
POWER

obnovljivi morski 
viri energije

opredeliti nove tržne niše in določiti programe usposabljanja, prilagojene 
potrebam sektorja obnovljivih morskih virov energije

ARCOPOLPLUS onesnaževanje 
morja

izboljšati pomorsko varnost in zmogljivost priprave in posredovanja atlantskih 
regij v primeru onesnaženja obale zaradi ogljikovodikov in strupenih snovi

ANCORIM obalna tveganja vzpostavitev mreže za izmenjavo znanja in dobrih praks za izboljšanje 
zmogljivosti upravljanja obalnih tveganj (urbanizacija, obalna erozija, 
onesnaževanje itd.)

DURATINET prometna 
infrastruktura

ustvariti odlično omrežje za spodbujanje dolge življenjske dobe, varnosti in 
trajnosti prometnih infrastruktur na območju Atlantskega oceana

BATTERIE prometna 
infrastruktura

izboljšati učinkovitost multimodalnih logističnih verig, zlasti učinkovito 
medsebojno povezovanje intermodalnih prometnih omrežij

START promet olajšati potovanja z javnimi prometnimi sredstvi v regijah na območju Atlantskega 
oceana z izboljšano intermodalnostjo in jasnejšim obveščanjem na vstopnih točkah 
regij (letališča, pristanišča, železniška središča)

CFA-EFFIPLAT železniški promet ustvariti nadnacionalno mrežo, ki jo bodo sestavljali javni organi ter javni in 
zasebni železniški, logistični in pristaniški subjekti, ki sodelujejo pri izboljšanju 
železniškega in intermodalnega prometa v atlantskem koridorju za prevoz blaga

MARLEANET poklicno 
usposabljanje na 
pomorskem 
področju

vzpostaviti mrežo centrov za poklicno usposabljanje na pomorskem področju na 
območju Atlantskega oceana

PRESPO ribištvo spodbujati trajnostni mali priobalni ribolov, ki prispeva k ohranjanju delovnih 
mest v ribiškem sektorju in k dinamiki obalnih regij

CLIMATLANTIC ogljični odtis razvijati strategije za zmanjšanje ogljičnega odtisa na lokalni in regionalni ravni 
NEA2 navtična industrija omogočiti usklajen trajnostni razvoj navtične industrije v atlantskih regijah 

(dejavnosti, marine, industrije, trgovine in storitve) s krepitvijo sodelovanja na 
gospodarskem, okoljskem in družbenem področju


