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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по регионално 
развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава значението на по-тясното интегриране на Атлантическия регион в 
трансевропейските транспортни мрежи; призовава Комисията и държавите членки, 
в контекста на бъдещите Насоки за TEN-T и на Механизма за свързване на Европа, 
да насърчават разработването на широкообхватна система за комбиниран транспорт 
в Атлантическия регион, насочена както към оста север – юг, така и към оста изток 
– запад, като се имат предвид и особеностите на най-отдалечените региони; изтъква 
необходимостта да се даде предимство на устойчивите видове транспорт, каквито са 
железниците, вътрешните водни пътища, морските магистрали, с цел облекчаване 
на задръстванията в пътния транспорт, прецизно да се дефинират логистичните 
зони и зоните за смяна на един вид транспорт с друг, както и да се предприеме 
анализ на съотношението между разходите и ползите за използването на всеки тип 
инфраструктура;

2. изтъква необходимостта от ефективна трансгранична координация и 
сътрудничество за изграждането и употребата на пътни и железопътни 
инфраструктури, включително високоскоростни железопътни линии, летища, 
морски пристанища, пристанища във вътрешността на сушата, терминали и 
логистика във вътрешността на сушата, с оглед разработването на една по-
устойчива и мултимодална транспортна система; напомня значението на 
въздушния/морския транспорт и на периферните летищни/пристанищни 
инфраструктури за социалното и икономическото сближаване на най-отдалечените 
региони на Атлантическия океан; подчертава също така необходимостта от 
улесняване на мобилността между атлантическото крайбрежие и други крайбрежия, 
най-вече средиземноморското, с цел гарантирането на ефикасни транспортни 
връзки;

3. признава значението на разработването на атлантическите пристанища в ЕС, 
включително на нефтени и газови терминали и на условия за интермодален 
транспорт; подчертава, че тази инфраструктура следва да бъде изграждана при 
стриктно спазване на най-високите европейски и международни стандарти за 
защита на крайбрежните райони, човешкото здраве и сигурността и след 
провеждането на всички оценки за въздействие върху околната среда;

4. счита, че особено предимство следва да бъде дадено на координацията и 
съвместната дейност между пристанищата и на техните връзки с островите и 
районите във вътрешността на сушата посредством вътрешните водни пътища, 
както и на по-добрите връзки с вътрешността на страната, така че да бъде 
гарантирано, че всички части на региона могат да се възползват от растежа в 
сектора на морския транспорт; в тази връзка припомня колко е важно да се 
възприеме интегриран подход към управлението на морските/крайбрежните зони и 
прилежащите райони във вътрешността на сушата, по-специално чрез подкрепа за 
проекти, насърчаващи връзката суша – море;
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5. подчертава нуждата от увеличаване на обема, ефективността и 
конкурентоспособността на сектора на корабоплаването на къси разстояния в 
Атлантическия океан като иновативен и екологосъобразен начин за подобряване и 
разнообразяване на трансевропейските транспортни мрежи, за стимулиране на 
активността на малките и периферните пристанища и за намаляване на 
задръстванията и емисиите от пътния транспорт; подчертава колко важно е 
развитието на морските магистрали да бъде поставено като приоритет в контекста 
на бъдещите Насоки за TEN-T и на Механизма за свързване на Европа; приканва 
атлантическите държави и пристанищните органи да сключат меморандуми за 
разбирателство, за да насърчават развитието на морски магистрали по 
атлантическото крайбрежие, като се включат и трети страни;

6. призовава в интерес на устойчивостта на морските магистрали и в съответствие със 
стратегията „Европа 2020“ да се въведат конкретни препоръки относно 
плавателните съдове, за да се насърчи включването на системи за задвижване с 
ниски въглеродни емисии и използването на завишени конструктивни изисквания 
по отношение на ефективността, удобството, капацитета, безопасността, 
определянето на местоположението и телекомуникациите; подчертава, че такива 
препоръки трябва да са насочени към повишаването на ефективността на този вид 
транспорт, опазването на околната среда и улесняването на интеграцията с 
останалите мрежи и видове транспорт;

7. призовава за подобряване на съществуващите системи за контрол на плавателните 
съдове, за незабавното прилагане на увеличените правомощия на Европейската 
агенция за морска безопасност (ЕАМБ) и за сключване на споразумения за 
споделяне на данни между компетентните органи, за да стане възможно 
идентифицирането и проследяването на корабите и с цел борба срещу заплахи като 
трансграничната престъпност, контрабандата, незаконния риболов и трафика; 
подчертава значението на това да се насърчава прилагането и използването на 
европейски програми за спътникова радионавигация (EGNOS и „Галилео“), за да 
обхванат помощните системи за търсене и спасяване в случай на инциденти в 
Атлантическия океан; припомня необходимостта да се осигури дългосрочно 
финансиране от Съюза за програмата „Глобален мониторинг на околната среда и 
сигурността“ (ГМОСС), която допринася в особена степен за предотвратяването и 
управлението на морските рискове;

8. припомня ползите от създаването на Единно европейско небе с оглед да се засили 
териториалното сближаване посредством повишен трафик между регионалните 
летища в рамките на Съюза и поради това призовава Комисията да осигури 
използването на функционалните блокове въздушно пространство в поставените 
срокове за постигане на тази цел;

9. счита, че политиката относно летищната инфраструктура в атлантическото 
пространство следва да вземе предвид спецификата на летището в Гибралтар, без да 
се засягат съответните правни позиции на Кралство Испания и на Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия във връзка със спора относно 
суверенитета върху територията, на която се намира летището;
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10. изтъква необходимостта от устойчиво развитие на основните двигателни сили на 
икономическия растеж в Атлантическия океан, по-специално на морския транспорт, 
корабостроенето, риболова и аквакултурите, туризма, енергията, добивана чрез 
използване на морския вятър, морските вълни и приливите и отливите, както и 
необходимостта от насърчаване на научните изследвания в областта на 
възобновяемите енергийни източници и диверсификацията на енергийните
източници на ЕС и на пътищата й за енергийни доставки;  подчертава значението на 
Интегрираната морска политика на ЕС за хармоничното и координирано по-
нататъшно развитие на споменатите по-горе морски икономически сектори в 
Атлантическия регион;

11. подчертава потенциала на най-отдалечените региони, които представляват част от 
глобалното измерение на Атлантическата стратегия, като изпитателно поле за 
устойчивото управление на океаните, моретата и крайбрежните райони; изтъква, че 
местоположението им предоставя възможности за проучвания и провеждане на 
опити в областта на морската енергия, борбата с изменението на климата, 
продоволствената сигурност, опазването на биологичното разнообразие, 
насърчаването на земеделието и изучаването на биотехнологиите и минералите; ето 
защо призовава при развитието на морския и въздушния транспорт да бъдат взети 
под внимание и най-отдалечените региони, предвид специфичните им 
характеристики;

12. подчертава значението на устойчивия, отговорен и висококачествен туризъм за 
съживяването на Атлантическия регион и за създаването на добре платени 
целогодишни работни места; поради това подчертава нуждата от защита и 
популяризиране на привлекателността на атлантическите крайбрежни райони, 
пейзажи и културно наследство и от разработване на алтернативни и тематични 
туристически продукти с оглед на подобряването на профила на региона като 
туристическа дестинация и на гарантирането на устойчива икономика; призовава за 
по-широко използване на европейските програми за подпомагане в подкрепа на 
туризма и за предприемане на действия, които да повишат информираността 
относно наличните инструменти за финансиране;

13. припомня, че привлекателността, конкурентоспособността и динамичното развитие 
на атлантическите крайбрежни райони зависи от укрепването на техния 
туристически потенциал; поради това подчертава, че е важно да се удължат 
туристическите сезони и да се разнообразят продуктите и клиентите с оглед да се 
елиминират сезонните ефекти, да се популяризират многобройните предимства на 
тези райони и чрез поощряване на водния туризъм, круизните пътувания, спа 
туризма и културния туризъм, както и да се насърчават действия, които да 
гарантират обвързването на дейностите в крайбрежните и морските райони с 
туристически продукти във вътрешността на сушата; подчертава, че е необходимо 
да се намали въздействието върху околната среда на туристическите дейности и 
инфраструктурата и да се осигури управление на крайбрежните зони и 
прилежащите райони във вътрешността на сушата, което да гарантира устойчивост 
на тези райони и на техния животински и растителен свят и ландшафт;

14. изтъква, че е важно при утвърждаването на висококачествените туристически 
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предложения в тях да се включват висококачествените храни от преработени 
селскостопански и риболовни продукти, особено от дребното селскостопанско 
производство и непромишления риболов; обявява се за засилване на късите вериги 
за търговска реализация, за да се улесни оставането на добавената стойност в 
района;

15. подчертава нуждата от възстановяване на привлекателността на морските професии 
и на професиите, свързани със секторите на стопанския риболов, аквакултурата и 
преработването, така че да се предлагат повече възможности за заетост на младите 
хора и да се запази експертният опит в морското дело в Атлантическия регион;

16. призовава Комисията да приеме План за действие за атлантическата стратегия до 
края на 2013 г., който да включва водещи проекти с разширено участие на всички 
заинтересовани страни, институционални и административни равнища, 
икономически и социални субекти и регионални партньори, като се използват 
всички налични финансови инструменти; счита, че Комисията следва да продължи 
да извършва редовни прегледи на изпълнението на приоритетните проекти и да 
осигурява, в сътрудничество с държавите членки, необходимото финансиране за по-
бързото им осъществяване;

17. призовава Комисията да включи в плана си за действие цел за превръщане на 
Атлантическия океан в пример за чисто корабоплаване и морска безопасност и 
сигурност; счита, че тези цели са от ключово значение за поддържането и 
подобряването на потенциала на региона за туризъм;

18. напомня, че член 349 от ДФЕС признава необходимостта от това да бъдат отчетени 
спецификите на най-отдалечените региони на Съюза, намиращи се основно в 
Атлантическия регион и отличаващи се с островния си и изолиран характер; 
призовава Комисията да признае в своята Стратегия за Атлантическия регион 
голямото значение на въздушния и морския транспорт на икономическото, 
социалното и териториално сближаване на най-отдалечените региони;

19. подчертава значението на развиването на външното измерение на Атлантическата 
морска стратегия и нейната интернационализация, като се оползотвори 
стратегическото местоположение на най-отдалечените региони и се насърчава, 
когато е уместно, участието на трансатлантическите партньори на ЕС в 
Атлантическия форум.
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