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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje význam hlubšího začlenění oblasti Atlantiku do transevropských dopravních 
sítí; vyzývá Komisi a členské státy, aby v souvislosti s budoucími hlavními směry pro sítě 
TEN-T a s ohledem na nástroj pro propojení Evropy podporovaly rozvoj uceleného 
systému multimodální dopravy v celé oblasti Atlantiku, přičemž by se pozornost měla 
soustřeďovat jak na severojižní, tak na východozápadní osu a současně by se měly 
zohlednit zvláštnosti nejvzdálenějších regionů; zdůrazňuje, že je nutné, aby se přednostně 
využívaly udržitelné druhy dopravy, jako např. železnice, vnitrozemské vodní cesty
a námořní dálnice, s cílem omezit přetížení v silniční dopravě, přesně vymezit uzly 
logistických řetězců a kombinované dopravy a provést analýzu nákladů a výnosů pro 
každý druh infrastruktury; 

2. zdůrazňuje potřebu účinné přeshraniční koordinace a spolupráce při výstavbě a využívání 
silniční a železniční infrastruktury, včetně vysokorychlostních železničních tratí, letišť, 
námořních a vnitrozemských přístavů, vnitrozemských terminálů a logistických center, 
aby bylo možné vytvořit udržitelnější multimodální dopravní systém; připomíná význam 
letecké a námořní dopravy a okrajových letištních a přístavních infrastruktur pro sociální
a hospodářskou soudržnost nejvzdálenějších regionů oblasti Atlantiku; zdůrazňuje rovněž, 
že k zajištění účinného dopravního spojení je třeba usnadnit mobilitu mezi pobřežím 
Atlantiku a jinými pobřežními pásmy, zejména ve Středozemním moři; 

3. je si vědom toho, že je důležité rozvíjet přístavy na atlantickém pobřeží Evropské unie, 
včetně ropných a plynových terminálů a zařízení pro intermodální dopravu; zdůrazňuje, že 
dříve, než bude tato infrastruktura vybudována, měla by být provedena veškerá hodnocení 
dopadu na životní prostředí, a při jejím budování by měly být důsledně dodržovány 
nejpřísnější evropské i mezinárodní standardy pro ochranu pobřežních oblastí, ochranu 
lidského zdraví a pro bezpečnost;

4. je přesvědčen, že prioritní otázkou by se měla stát koordinace a spolupráce přístavů
a jejich propojení s ostrovy a vnitrozemskými regiony prostřednictvím vnitrozemských 
vodních cest a zlepšených spojení po pevnině, aby všechny oblasti regionu mohly těžit
z rozvoje námořní dopravy; připomíná, že v této souvislosti je důležité zavedení 
integrovaného přístupu k řízení námořních či pobřežních oblastí a vnitrozemí, a to 
zejména podporováním projektů zaměřených na propojení pevniny a moře; 

5. zdůrazňuje potřebu zvýšit objem, efektivitu a konkurenceschopnost pobřežní dopravy
v oblasti Atlantiku, neboť může inovativním a k životnímu prostředí šetrným způsobem 
zlepšit a diverzifikovat transevropské dopravní sítě, podnítit činnost malých a odlehlých 
přístavů a přispět ke snížení přetížení pozemních komunikací a k omezení emisí; 
vyzdvihuje, že je zásadní v rámci budoucích hlavních směrů pro sítě TEN-T a v rámci 
nástroje pro propojení Evropy stavět do popředí rozvoj mořských dálnic; vyzývá státy na 
pobřeží Atlantického oceánu a přístavní orgány, aby podepsaly memorandum
o porozumění za účelem podpory rozvoje mořských dálnic na pobřeží Atlantiku, které by 
zahrnovaly i třetí země;
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6. v zájmu udržitelnosti mořských dálnic a v souladu se strategií Evropa 2020 podporuje 
vypracování zvláštních doporučení týkajících se plavidel s cílem prosazovat pohonné 
systémy s nízkými emisemi uhlíku a vysoká konstrukční kritéria z hlediska účinnosti, 
pohodlí, výkonnosti, bezpečnosti, umístění a telekomunikací; zdůrazňuje, že by se tato 
doporučení měla zaměřit na zefektivnění tohoto způsobu dopravy, na ochranu životního 
prostředí a usnadnění jeho propojení s ostatními dopravními sítěmi a prostředky; 

7. vyzývá ke zlepšení současných systémů sledování plavidel, k okamžitému uplatnění 
rozšířených pravomocí Evropské agentury pro námořní bezpečnost a k uzavření dohod
o sdílení údajů mezi příslušnými orgány, aby bylo možné identifikovat a sledovat lodě
a čelit hrozbám, jako je např. přeshraniční trestná činnost, pašování, nelegální rybolov
a nezákonné obchodování; zdůrazňuje, že je třeba podporovat rozvoj a provádění 
evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo), aby bylo možné pokrýt
i systémy vyhledávání a záchranné systémy v oblasti Atlantiku; připomíná, že je zapotřebí 
zajistit, aby mohla Evropská unie dlouhodobě financovat program Globální monitoring 
životního prostředí a bezpečnosti (GMES), který přispívá zejména k prevenci a řízení 
námořních rizik;

8. připomíná výhody, které může přinést vytvoření prostoru jednotného evropského nebe pro 
posílení územní soudržnosti díky zvýšení provozu mezi regionálními letišti v rámci 
Evropské unie, a vybízí proto Komisi, aby zajistila vytvoření funkčních bloků vzdušného 
prostoru, a to ve lhůtách, které byly stanoveny pro dosažení tohoto cíle; 

9. domnívá se, že by v jeho politice týkající se letištních infrastruktur v oblasti Atlantiku 
měla být zohledněna zvláštní situace letiště Gibraltar, aniž by byly dotčeny příslušné 
právní postoje Španělského království a Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska ve sporu o svrchovanost nad územím, kde se letiště nachází; 

10. zdůrazňuje nutnost udržitelného rozvoje hlavních činitelů hospodářského růstu v oblasti 
Atlantiku, především námořní dopravy, stavby lodí, rybolovu a akvakultury, cestovního 
ruchu a větrné energie, energie z vln či slapové energie, a rovněž vyzdvihuje potřebu 
podporovat výzkum obnovitelných energií a prosazovat v EU diverzifikaci zdrojů energie
a tras pro dodávky energie; zdůrazňuje význam integrované námořní politiky EU, která 
přispívá k harmonickému a koordinovanému rozvoji zmíněných námořních 
hospodářských odvětví v oblasti Atlantiku; 

11. zdůrazňuje potenciál nejvzdálenějších regionů, nedílné součásti globálního rozměru 
strategie pro oblast Atlantiku, jakožto zkušebních laboratoří pro udržitelné řízení oceánů, 
moří a pobřežních oblastí; zdůrazňuje, že jejich poloha poskytuje příležitost k průzkumné
a experimentální činnosti v oblastech energetiky využívající mořských zdrojů, boje proti 
klimatickým změnám, zabezpečování potravin, ochrany biodiverzity, podpory 
akvakultury, průzkumu biotechnologií a nerostů; vyzývá proto, aby byl na nejvzdálenější 
regiony vzhledem k jejich specifikům brán zřetel při rozvoji námořní a letecké dopravy; 

12. zdůrazňuje, že pro obnovu oblasti Atlantiku a pro vytváření vysoce hodnotných, 
celoročních pracovních míst je zásadní udržitelný, odpovědný a kvalitní cestovní ruch; 
upozorňuje proto, že je třeba pobřežní oblasti Atlantického oceánu, krajinu a kulturní 
dědictví v této oblasti chránit, zvyšovat jejich přitažlivost a vytvářet alternativní
a tematické produkty cestovního ruchu s cílem šířit povědomí o této oblasti jako
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o turistické destinaci a docílit udržitelného hospodářství; vyzývá k tomu, aby se programy 
podpory EU lépe využívaly ve prospěch cestovního ruchu a aby se zvyšovala 
informovanost o dostupných nástrojích financování;

13. připomíná, že cestou ke zvýšení atraktivity, konkurenceschopnosti a dynamiky pobřežních 
oblastí Atlantiku je posílení jejich turistického potenciálu; zdůrazňuje, že z tohoto důvodu 
by mělo dojít k prodloužení turistické sezóny a k diverzifikaci nabídky i cílových skupin,
a to s cílem odstranit důsledky sezónnosti, podpořit vše, čím mohou tato území zaujmout, 
mj. námořní, lázeňský a kulturní cestovní ruch a rovněž pobyty na výletních lodích,
a prosazovat opatření zaměřená na propojení aktivit probíhajících v pobřežních
a námořních oblastech s nabídkou cestovního ruchu ve vnitrozemí; trvá na tom, že je 
zapotřebí zmírnit environmentální dopady činností a infrastruktur v oblasti cestovního 
ruchu a prosadit, aby územní plánování pobřežních i vnitrozemských oblastí zaručovalo 
udržitelnost těchto území i jejich fauny, flóry a krajiny; 

14. zdůrazňuje, že součástí kvalitní nabídky cestovního ruchu by měla být rovněž nabídka 
kvalitně zpracovaných zemědělsko-potravinářských a rybolovných produktů, zejména 
těch, které pocházejí z tradičního zemědělství a rybolovu; zasazuje se o vytváření 
krátkých obchodních řetězců s cílem zajistit využití přidané hodnoty přímo v dané oblasti; 

15. trvá na tom, že je třeba obnovit atraktivitu profesí spojených s mořem a povolání 
souvisejících s rybolovnou činností, akvakulturou a zpracovatelským odvětvím,
a zpřístupnit tak mladým lidem více pracovních příležitostí a zachovat odborné námořní 
znalosti v oblasti Atlantiku;

16. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2013 přijala akční plán strategie pro oblast Atlantiku
a začlenila do něj stěžejní projekty, na nichž se budou ve velké míře podílet veškeré 
příslušné zúčastněné subjekty, institucionální a správní úrovně, hospodářské a sociální
subjekty a regionální partneři a které budou využívat všech dostupných finančních 
nástrojů; je toho názoru, že by Komise měla i nadále provádět pravidelné přezkumy 
realizace prioritních projektů a spolu se zainteresovanými členskými státy poskytovat 
finanční prostředky potřebné k tomu, aby bylo možné urychlit provádění těchto projektů;

17. žádá Komisi, aby do akčního plánu začlenila cíl učinit z Atlantického oceánu vzorový 
region, v němž se využívá ekologické námořní dopravy a kde je zaručena námořní 
bezpečnost; považuje tyto cíle za velmi důležité pro udržení a posílení potenciálu, který 
má tento region v oblasti cestovního ruchu;

18. připomíná, že článek 349 SFEU stanoví, že je nutné zohledňovat specifické podmínky 
nejvzdálenějších regionů, jež se nacházejí zejména v oblasti Atlantiku a jež se vyznačují 
svou izolovaností a odlehlostí; vyzývá Komisi, aby ve své strategii pro oblast Atlantiku 
vzala v potaz význam letecké a námořní dopravy pro sociální a hospodářskou soudržnost 
nejvzdálenějších regionů;

19. zdůrazňuje potřebu rozvíjet vnější rozměr námořní strategie pro oblast Atlantiku a její 
internacionalizaci a využívat strategické polohy nejvzdálenějších regionů, případně 
podporovat účast transatlantických partnerů EU na Atlantickém fóru.
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