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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU:s strategi för sammanhållningspolitiken för Atlantområdet
(2011/2310(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln ”Utarbetande av en 
marin strategi för Atlantområdet” (COM(2011)0782),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 14 juni 2010 om EU-strategin för 
Atlantområdet,

– med beaktande av EU:s strategier för Östersjöområdet och Donauregionen,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om EU-strategin för Atlantområdet1,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén med titeln ”Utarbetande av en marin strategi för Atlantområdet” (ECO/306),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Regionkommittén med titeln 
”Utarbetande av en marin strategi för Atlantområdet” (ECO/306),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 
utskottet för transport och turism (A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Atlantområdet utmärks av flera särdrag som kräver politiska lösningar på EU-nivå:

– Det är ett dynamiskt havsområde.
– Det är ett område med en känslig havsmiljö.
– Det utgör EU:s västra inträdesport.
– Det är ett område i utkanten av EU.

B. En makroregional strategi vore särskilt lämplig för Atlantområdet.

C. Strategin bör omfatta alla EU:s Atlantområden, däribland kustområdena vid Engelska 
kanalen och Irländska sjön, de yttre randområdena och de utomeuropeiska länderna och 
territorierna.

En politik för fysisk planering för Atlanten

1. Europaparlamentet vill att strategin ska utformas som en politik för fysisk planering till 
havs och på land i Atlantområdet.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0089.
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2. Europaparlamentet kräver att en permanent struktur för fysisk planering till havs i 
Atlantområdet ska inrättas för att samordna förvaltningen av havsfrågor på ett 
sektorsövergripande och gränsöverskridande sätt.

3. Europaparlamentet anser att beslutsamma åtgärder krävs för att skydda den ekologiska 
balansen och den biologiska mångfalden och för att minska koldioxidavtrycket i Atlanten.

4. Europaparlamentet anser att fisket bör spela en central roll i politiken för fysisk planering 
av havsområden.

5. Europaparlamentet efterfrågar en förbättrad kapacitet för förebyggande och hantering av 
risker i Atlantområdet vid olyckor till havs och på land, naturkatastrofer och brottslig 
verksamhet.

6. Europaparlamentet anser att strategins territoriella dimension är grundläggande och bör 
omfatta åtgärder för att bryta Atlantområdets isolering, för sammanlänkning av transport-, 
energi- och informationsnäten, för utveckling av landsbygds- och stadsområdena i 
inlandet, samt för bättre förbindelser mellan land- och havsområden.

7. Europaparlamentet anser att höghastighetslederna till sjöss minskar isoleringen i 
Atlantområdet, ökar handelsutbytena, främjar den ekonomiska verksamheten i hamnarna, 
stärker turismen och minskar koldioxidutsläppen. Parlamentet kräver att 
höghastighetslederna till sjöss ska kunna få stöd från Fonden för ett sammanlänkat 
Europa.

8. Europaparlamentet anser att det är oumbärligt att förbättra kommunikationerna mellan 
Atlantområdet och övriga Europa genom investeringar i transportinfrastruktur med flera 
transportsätt.

9. Europaparlamentet betonar den ekonomiska och territoriella betydelsen av hamnar och 
anser att befintligheten av järnvägs- och vattenkommunikationer mellan hamnarna och 
inlandet är en grundläggande förutsättning för hamnarnas konkurrenskraft.

10. Europaparlamentet beklagar avsaknaden av en Atlantkorridor i kommissionens förslag om 
det centrala nätet för Europeiska transportnät och att alltför få Atlanthamnar föreslås ingå i 
detta centrala nät.

En industripolitik för Atlanten

11. Europaparlamentet vill att strategin ska främja konkurrenskraften hos Atlantområdets 
dynamiska ekonomiska sektorer genom en anpassad industripolitik. Parlamentet anser att 
den privata sektorns investeringar i detta avseende bör få stöd av de offentliga 
myndigheterna inom områdena för forskning och utveckling, innovation, utveckling av 
kluster och stöd för små och medelstora företag.

12. Europaparlamentet anser att strategin bör främja havs- och sjöfartsforskning för att 
förbättra de vetenskapliga kunskaperna om den marina miljön, främja innovation inom 
sjöfartsindustrin och möjliggöra en hållbar utveckling av marina resurser.
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13. Europaparlamentet anser att strategin bör omfatta ambitiösa sociala åtgärder i syfte att 
främja sjöfartsutbildning för ungdomar och underlätta deras tillgång till sjöfartsyrken.

14. Europaparlamentet betonar att förnybar marin energi utgör en framtidsindustrisektor som 
kan göra det möjligt att mildra klimatförändringarna och minska unionens energiberoende. 
Parlamentet påminner om att Atlantområdet är särskilt gynnsamt för utveckling av 
förnybar energi och anser att offentligt stöd är nödvändigt som komplement till privata 
investeringar i teknik för förnybar energi.

15. Europaparlamentet betonar vikten av sjötransporter vid Atlantkusten. Parlamentet kräver 
att kommissionen ska föreslå åtgärder för att förenkla de administrativa formaliteterna i 
hamnar.

16. Europaparlamentet erinrar om sjöfartsindustrins ekonomiska betydelse för Atlantområdet, 
och särskilt varvsindustrin. Parlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lansera 
initiativet LeaderSHIP 2015 för att stärka denna sektors konkurrenskraft inom ramen för 
den internationella konkurrensen.

17. Europaparlamentet betonar vikten av fisket och vattenbruket i Atlantområdet och 
förespråkar offentligt stöd för förnyelse och modernisering av fiskefartyg.

18. Europaparlamentet betonar turismens roll i Atlantområdet och i synnerhet den stora 
potentialen för utveckling av fartygssektorn. 

19. Europaparlamentet betonar Atlantens rika havsbottnar och anser att strategin kommer att 
göra det lättare att studera dessa och utnyttja dem på ett hållbart sätt.

En handlingsplan för 2014–2020

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en handlingsplan för att 
genomföra strategin från och med 2014.

21. Europaparlamentet betonar att handlingsplanen kommer att omfatta befintlig 
EU-finansiering, och att inga nya budgetinstrument behöver inrättas.

22. Europaparlamentet anser att handlingsplanen bör kopplas samman med regionalpolitiken 
och unionens integrerade havspolitik. Parlamentet anser även att synergier bör främjas 
med andra EU-åtgärder för forskning och innovation, transport, miljö, energi, fiske och 
internationellt samarbete.

23. Europaparlamentet anser att de tematiska målsättningar som föreslagits för nästa 
programplaneringsperiod inom ramen för strukturfonderna bör utgöra stommen för 
handlingsplanen, eftersom de styr investeringarna för fonderna. Parlamentet betonar 
målsättningarna att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, att stärka små och
medelstora företags konkurrenskraft, att stödja övergången till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, att främja hållbara transporter och att avskaffa flaskhalsar i 
infrastrukturen för viktiga nät.



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

SV

24. Europaparlamentet kräver att en bindande öronmärkning bör införas för de operativa 
programmen för prioriteringarna i de berörda makroregionala strategierna för att garantera 
bästa möjliga samordning av målsättningar och medel.

25. Europaparlamentet uppmanar de nationella, regionala och lokala myndigheterna att 
eftersträva synergier mellan sin politik och prioriteringarna i handlingsplanen.

26. Europaparlamentet begär att en förvaltningsplattform ska inrättas för handlingsplanen som 
fungerar som en enda kontaktpunkt för stödmottagarna och som främjar samordningen 
mellan de olika myndigheter som ansvarar för medlens förvaltning.

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen 
och rådet, samt till Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.
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MOTIVERING

De politiska ramarna

Som svar på rådets och parlamentets politiska krav på en strategi för Atlantområdet, 
publicerade kommissionen den 21 november 2011 ett meddelande med titeln ”Utarbetande av 
en marin strategi för Atlantområdet”.

Under 2012 och 2013 kommer de offentliga och privata partnerna i Atlantområdet att göras 
delaktiga i utarbetandet av en handlingsplan med de ovannämnda åtgärderna. Strategin 
kommer sedan att inledas 2014 med EU-finansiering och nationell och regional finansiering. 
Syftet med detta betänkande är att utarbeta konkreta förslag för att fastställa de politiska 
prioriteringarna för handlingsplanen.

En nödvändig politisk EU-strategi för Atlanten

Atlantområdet utmärks av flera särdrag: 
 Det är ett dynamiskt havsområde tack vare förnybar marin energi, sjötransporter, 

sjöfartsindustri, turism och fiske. 
 Det är ett område med en känslig havsmiljö som måste skyddas.
 Det är ett område som utgör EU:s västra inträdesport och i det hänseendet är 

strategiskt placerat i Europa.
 Det är ett område i utkanten av EU, vilket gör att åtgärder behövs för att bryta dess 

isolering och för att förbinda det med övriga Europa.

Denna problematik är gränsöverskridande och kräver politiska svar för Atlantkusten.

I betänkandet begärs att strategin för Atlantområdet ska ta formen av en makroregional 
strategi för att främja synergier mellan olika instrument och olika åtgärdsnivåer inom ramen 
för politiken för fysisk planering. Den makroregionala strategin kommer också att göra det 
möjligt att göra aktörerna i området (den privata sektorn, de regionala och lokala offentliga 
myndigheterna och det civila samhällets organisationer) delaktiga i utarbetandet och 
genomförandet av strategins målsättningar.

Strategins prioriteringar

I betänkandet krävs att strategin ska centreras kring två teman:
 Fysisk planering av havs- och landområden och fokus på kopplingen land/hav, och
 främjande av Atlantområdets ekonomiska struktur genom en industripolitik som är 

anpassad till områdets särdrag.

En politik för fysisk planering för Atlanten

Strategin ska främja en hållbar utveckling i Atlanten genom en samordnad förvaltning av all 
mänsklig verksamhet med inverkan på den marina miljön. Beslutsamma åtgärder kommer att 
krävas för att skydda den ekologiska balansen och den biologiska mångfalden och för att 
minska koldioxidavtrycket.



PE486.206v01-00 8/10 PR\897957SV.doc

SV

Strategin ska också syfta till att stärka åtgärderna för förebyggande och hantering av risker i 
Atlantområdet, särskilt vid olyckor, naturkatastrofer och brottslig verksamhet, genom en ökad 
samordning mellan partnerna på området för säkerhet och övervakning till havs och 
civilskydd.

Dessa sjöfartsaspekter måste kompletteras och stärkas genom åtgärder för territoriell 
sammanhållning. Strategin kommer därmed att bidra till att bryta Atlantområdets isolering, till 
sammanlänkningen av transport-, energi- och informationsnäten, till utvecklingen av 
landsbygds- och stadsområdena i inlandet, samt till bättre förbindelser mellan land- och 
havsområden. I betänkandet förespråkas framför allt inrättandet av höghastighetsleder till 
sjöss och transportinfrastruktur som kopplar samman Atlantområdet med övriga Europa.

En industripolitik för Atlanten

Strategin kommer att stärka konkurrenskraften hos de dynamiska ekonomiska sektorerna i 
Atlantområdet. Den privata sektorns investeringar kommer därmed att kompletteras av de 
offentliga myndigheterna på olika beslutsnivåer på området för forskning/utveckling, 
innovation, yrkesutbildning, utveckling av kluster och investeringar i små och medelstora 
företag. 

I betänkandet fastställs de främsta sektorer som utgör grunden för Atlantområdets ekonomiska 
struktur och som måste beaktas i strategin: 

 Förnybar marin energi,
 sjötransporter och hamntjänster,
 havsindustri, särskilt fartygsindustri,
 fiske och vattenbruk,
 turism och båtsport.

Strategins genomförande

Strategin ska omfatta alla EU:s Atlantområden, däribland kustområdena vid Engelska kanalen 
och Irländska sjön, de yttre randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna. 
Den ska även omfatta åtgärder för internationellt samarbete. 

Strategin ska föra samman de olika berörda partnerna, i synnerhet medlemsstaterna, de 
regionala och lokala offentliga myndigheterna och det civila samhällets och den privata 
sektorns organisationer. Den kommer att genomföras från och med 2014 och samordnas med 
nästa fleråriga finansieringsram i form av en handlingsplan.

Strukturfonderna och den integrerade havspolitiken utgör grunden för handlingsplanen. Det 
vore även lämpligt att främja synergier med annan EU-politik (forskning, energi, miljö, fiske, 
internationellt samarbete) och med medlemsstaternas och de regionala och lokala 
myndigheternas politik.

Strategin ska syfta till att bättre utnyttja befintlig EU-finansiering, utan att inrätta nya 
budgetinstrument. Det handlar om att i högre grad rikta in den befintliga politiken, inom alla 
sektorer, på frågor av betydelse för Atlantområdet. Europaparlamentet kräver också att en 
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bindande öronmärkning ska införas för de operativa programmen för prioriteringarna i de 
berörda makroregionala strategierna för nästa programplaneringsperiod inom ramen för 
strukturfonderna.

Handlingsplanens struktur

Strategins handlingsplan ska utarbetas 2012 inom ramen för det atlantiska forumet som 
finansieras genom en förberedande åtgärd av parlamentet. Alla berörda aktörer kommer att 
göras delaktiga i detta arbete. Parlamentet, som företräds av föredraganden, kommer att spela 
en drivande roll.

Föredraganden föreslår att handlingsplanen ska utformas på följande sätt:

-I- Åtgärder för att bryta isoleringen i Atlantområdet
 a) Utveckla höghastighetslederna till sjöss och hållbara sjötransporter
 b) Länka samman Atlantområdet med övriga Europa
 c) Förbättra förbindelserna mellan land och hav

-II- Stöd till konkurrenskraften för industrisektorerna vid Atlanten
 a) Stöd till forskning/utveckling och havs- och sjöfartsinnovation
 b) Stöd till företagsinvesteringar, särskilt till små och medelstora företag
 c) Främjande av yrkesutbildning inom sjöfarten och av ungdomars tillgång till 

sjöfartsyrken
 d) Främjande av utvecklingen av havskluster
 e) Främjande av ett hållbart utnyttjande av naturresurserna i den marina miljön

-III- Skydd av Atlantmiljön 
 a) Bevarande av den marina biologiska mångfalden och landskapet
 b) Ett minskat koldioxidavtryck
 c) Ökade vetenskapliga kunskaper om den marina miljön

-IV- Åtgärder vid hot och nödsituationer
 a) Underlättande av informationsutbytet om säkerhet och övervakning till havs 

och observation av den marina miljön
 b) Samordning av åtgärderna för civilskydd
 c) Gemensam kamp mot brottslighet och olagliga metoder

Inom ramen för handlingsplanens utarbetande anser föredraganden att följande åtgärder är 
intressanta exempel på bra metoder som kan ligga till grund för partnernas diskussioner:

NAMN OMRÅDE MÅL
ATCLUSTERS industrikluster främja samarbetet mellan industriklustren i Atlantområdet för att underlätta deras 

utveckling
SEAS-ERA forskning samordna de olika programmen för havsforskning inom ramen för det europeiska 

forskningsområdet (genomförande av en plan för havsforskning för 
Atlantområdet)

KIMERAA marina resurser utveckla högkvalitativa nischer inom sjöfartsekonomin genom att skapa 
kopplingar mellan vetenskapliga kunskaper och företag på området för marina 
resurser
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MARINE KIC marina resurser införa en plattform för forskning, utbildning och innovation för att möjliggöra ett 
hållbart utnyttjande av marina resurser

MARMED marina resurser främja marina resurser för biomedicinska tillämpningar, i samarbete med industrin
AUXNAVALIA varvsindustrin öka konkurrenskraften inom stödindustrin för varvssektorn genom främjande av 

tekniköverföring
PROPOSSE havstransporter främja närsjöfart som ett alternativ till andra godstransportmedel

Waterborne 
Technology 
Platform

havstransporter skapa en kontinuerlig dialog mellan den privata sektorn och de offentliga 
myndigheterna på olika nivåer för att fastställa en industristrategi för 
sjöfartstransporter (på området för forskning/utveckling, utbildning, uppfyllande 
av sociala normer och miljönormer)

MAREN förnybar marin 
energi

främja industrins tillgång till kvalitativa forskningsresultat på området för förnybar 
marin energi

ENERGYMARE förnybar marin 
energi

införa ett gränsöverskridande samarbetsnätverk för främjande och utveckling av 
förnybar marin energi, framför allt genom att prova de första prototyperna

ATLANTIC 
POWER

förnybar marin 
energi

inrätta nya marknadssegment och utarbeta utbildningsprogram som är anpassade 
till behoven inom sektorn för förnybar marin energi

ARCOPOLPLUS havsföroreningar öka säkerheten till havs och förbättra kapaciteten för förberedande åtgärder och 
insatser i Atlantområdet för att bekämpa kustföroreningar på grund av olja och 
giftiga substanser

ANCORIM risker vid kusten inrätta ett nätverk för utbyte av kunskaper och goda metoder för att förbättra 
riskhanteringskapaciteten vid kusten (urbanisering, kusterosion, föroreningar etc.)

DURATINET transportinfrastruk
tur

inrätta ett högkvalitativt nätverk för att främja långsiktighet, säkerhet och 
hållbarhet hos transportinfrastrukturen i Atlantområdet

BATTERIE transportinfrastruk
tur

öka effektiviteten hos multimodala transportkedjor, framför allt den effektiva 
sammanlänkningen mellan intermodala transportnät

START transporter underlätta kollektivtrafik i regionerna i Atlantområdet genom ökad intermodalitet 
och tydligare information vid regionernas inresepunkter (flygplatser, hamnar, 
järnvägsknutar)

CFA-EFFIPLAT järnvägstransporte
r

inrätta ett gränsöverskridande nätverk bestående av offentliga förvaltningar och 
offentliga och privata järnvägsoperatörer, transportoperatörer och hamnoperatörer 
som bidrar till att förbättra järnvägstransporterna och de intermodala transporterna 
i den transatlantiska godskorridoren

MARLEANET sjöfartsyrkesutbild
ning

skapa ett nätverk av centrer för sjöfartsyrkesutbildning i Atlantområdet

PRESPO fiske främja småskaligt fiske som bidrar till bevarandet av sysselsättningen inom 
fiskesektorn och till kustregionernas dynamik

CLIMATLANTIC koldioxidavtryck utarbeta strategier för att minska koldioxidavtrycket på lokal och regional nivå
NEA2 båtsport möjliggöra hållbar och samordnad utveckling av båtsportsektorn i Atlantområdet 

(verksamhet, fritidshamnar, industri, handel och tjänster) genom ett stärkt 
samarbete inom ekonomi, miljö och sociala frågor


