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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger vigtigheden af at integrere Atlanterhavsregionen yderligere i de 
transeuropæiske transportnet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i 
forbindelse med de fremtidige TEN-T-retningslinjer og Connecting Europe-faciliteten at 
fremme udviklingen af et omfattende multimodalt transportsystem i hele 
Atlanterhavsregionen med fokus på både nord-syd- og øst-vest-akserne, samtidig med at 
des tages hensyn til de særlige forhold i regionerne i den yderste periferi; understreger 
behovet for at prioritere bæredygtige transportformer såsom jernbanetransport, indre 
vandveje og motorveje til søs, med henblik på at aflaste vejtransporten, nøje at definere de 
logistiske områder og områder, hvor der skiftes mellem transportformerne, og at foretage 
en cost-benefit-analyse til brug for hver type af infrastruktur;

2. fremhæver behovet for en effektiv koordinering og et effektivt samarbejde på tværs af 
grænserne med hensyn til opførelse og anvendelse af veje- og jernbaneinfrastruktur, 
herunder højhastighedstogstrækninger, lufthavne, søhavne, flod- og kanalhavne, 
terminaler i oplandet og logistikparker for at udvikle et mere bæredygtigt og multimodalt 
transportsystem; minder om betydningen af luft- og søtransport og mindre lufthavns- og 
havneinfrastrukturer for den økonomiske og sociale samhørighed i regionerne i den 
yderste periferi i Atlanterhavsområdet; understreger endvidere nødvendigheden af at 
fremme mobiliteten mellem Atlanterhavskysten og de øvrige kyststrækninger, navnlig 
Middelhavskysten, for at sikre effektive transportforbindelser;

3. anerkender vigtigheden af at udvikle EU's Atlanterhavshavne, herunder olie- og 
gasterminaler og intermodale transportfaciliteter; fremhæver, at sådanne infrastrukturer 
bør bygges under nøje efterlevelse af de højeste EU- og internationale standarder for 
miljøbeskyttelse af kystområder, menneskers sundhed og sikkerhed og efter 
gennemførelse af alle relevante miljøkonsekvensundersøgelser;

4. mener, at koordinering og samarbejde mellem søhavne og deres forbindelser til øer og 
områder inde i landet ad de indre vandveje samt forbedrede oplandsforbindelser skal 
prioriteres for at sikre, at alle dele af regionen kan drage fordel af væksten inden for 
søtransport; minder i den sammenhæng om vigtigheden af at anlægge en integreret tilgang 
til forvaltningen af havområder, kystområder og oplandet, navnlig ved at fremme 
projekter, der fremmer grænsefladen mellem land og hav;

5. understreger behovet for at øge nærskibsfartens omfang, effektivitet og konkurrenceevne i 
Atlanterhavet som en innovativ og miljøvenlig vej til at forbedre og diversificere de 
transeuropæiske transportnet, øge aktiviteten i små og perifere havne samt bidrage til at 
nedbringe vejtrafikken og emissionerne; understreger vigtigheden af at prioritere 
udviklingen af motorveje til søs i forbindelse med de fremtidige TEN-T-retningslinjer og 
Connecting Europe-faciliteten; opfordrer de atlantiske medlemsstater og 
havnemyndigheder til at indgå aftalememoranda med henblik på at fremme udviklingen af 
motorveje til søs på hele Atlanterhavskysten, inklusive i tredjelande;
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6. opfordrer til, at der af hensyn til bæredygtigheden af motorvejene til søs og i henhold til 
Europa 2020-strategien udarbejdes særlige anbefalinger med hensyn til skibe med henblik 
på at fremme indførelsen af fremdriftssystemer med lav eller ingen kuldioxidemission 
samt anvendelse af byggekriterier, der indeholder krav for så vidt angår effektivitet, 
komfort, kapacitet, sikkerhed, lokalisering og telekommunikation; understreger, at 
sådanne anbefalinger skal have fokus på at øge effektiviteten af den pågældende
transportform, bevarelse af miljøet og fremme af integrationen heraf med de øvrige 
transportnet og transportformer;

7. opfordrer til en styrkelse af de eksisterende fartøjsovervågningssystemer, øjeblikkelig 
anvendelse af EMSA's øgede beføjelser og indgåelse af aftaler om udveksling af data 
mellem de kompetente myndigheder med henblik på at tillade identifikation og sporing af 
skibe og bekæmpe trusler, såsom grænseoverskridende kriminalitet, smugling, ulovligt 
fiskeri og menneskehandel; understreger vigtigheden af at fremme indsættelsen og 
gennemførelsen af de europæiske satellitnavigationsprogrammer (EGNOS and Galileo) 
med henblik på at understøtte eftersøgnings- og redningssystemer i Atlanterhavet; erindrer 
om, at det er nødvendigt at sikre en langsigtet EU-finansiering af programmet for global 
miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES), der navnlig bidrager til at forebygge og 
forvalte maritime risici;

8. erindrer om de fordele, som etableringen af et fælles europæisk luftrum har skabt med 
henblik på at styrke den territoriale sammenhæng gennem øget trafik mellem regionale 
lufthavne i EU, og opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at der anvendes 
funktionelle luftrumsblokke inden for de vedtagne frister for at nå dette mål;

9. mener, at der i politikken for lufthavnsinfrastrukturer i Atlanterhavnsregionen bør tages 
hensyn til de særlige forhold for lufthavnen i Gibraltar, uden at dette berører Kongeriget 
Spanien, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands respektive retsstilling for 
så vidt angår tvisten om suverænitet over det territorium, hvor lufthavnen er beliggende;

10.  understreger behovet for en bæredygtig udvikling af de vigtigste drivkræfter for 
økonomisk vækst i Atlanterhavsområdet, navnlig søtransport, skibsbygning, fiskeri og 
akvakultur, turisme og offshore vind-, bølge og tidevandsenergi, samt behovet for at 
fremme forskning inden for vedvarende energikilder og diversificeringen af EU 's 
energikilder og energiforsyningsruter; understreger EU's integrerede havpolitiks betydning 
for en harmonisk og koordineret videreudvikling af de nævnte maritime erhvervssektorer i 
Atlanterhavsområdet;

11. understreger de ultraperifere regioners potentiale, der er en integreret del af 
Atlanterhavsstrategiens overordnede dimension, som forsøgsområder for en bæredygtig 
forvaltning af oceaner, have og kystområder; understreger, at deres placering skaber 
muligheder for udforskning og gennemførelse af eksperimenter på havenergiområdet og 
inden for bekæmpelse af klimaændringer, fødevaresikkerhed, beskyttelse af biodiversitet, 
fremme af akvakultur og udforskning af bioteknologier og mineraler; opfordrer derfor til, 
at regionerne i den yderste periferi, på grund af deres særlige karakteristika, tages i 
betragtning i forbindelse med udviklingen af sø- og lufttransport;

12. understreger betydningen af en bæredygtig og ansvarlig turisme af høj kvalitet for at 
gendanne Atlanterhavsområdet og skabe helårsjob af høj værdi; understreger derfor 
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behovet for at beskytte og fremme attraktiviteten af de atlantiske kystområder, landskaber 
og deres kulturarv og til at udvikle alternative og tematiske turistprodukter med henblik på 
at styrke regionens profil som turistdestination og sikre en bæredygtig økonomi; opfordrer 
til en bedre udnyttelse af EU's støtteprogrammer til fordel for turisme og til  
gennemførelse af foranstaltninger rettet mod at udbrede kendskabet til de tilgængelige 
finansieringsinstrumenter;

13. erindrer om, at tiltrækningskraften, konkurrenceevnen og dynamikken ved kystområderne 
ud mod Atlanterhavet forudsætter en styrkelse af deres turismepotentiale; understreger, at 
det derfor er vigtigt at forlænge turistsæsonerne og udvide udbuddet af produkter og 
målgrupperne for at ophæve sæsonafhængigheden, styrke disse områders mange fordele 
ved især at tilskynde til turisme baseret på søsport, krydstogter, kurbade og kulturelle 
aktiviteter og fremme foranstaltninger, der styrker sammenhængen mellem aktiviteterne i 
kystområderne og turismeudbuddet i baglandet; understreger, at det er nødvendigt at 
afbøde turismeaktiviteters og -infrastrukturers indvirkning på miljøet og at sikre en 
forvaltning af kystområderne og baglandet, der sikrer bæredygtighed for disse områder, 
deres fauna, flora og landskaber;

14. fremhæver betydningen af, at konsolideringen af de pågældende turisttudbud af høj 
kvalitet bør omfatte forarbejdede landbrugsfødevarer og fisk, navnlig fødevarer, der 
stammer fra traditionel landbrug og fiskeri; opfordrer til at støtte korte salgskæder for at 
sikre, at merværdien forbliver i regionen;

15. fastholder nødvendigheden af at genoprette de maritime erhvervs tiltrækningskraft samt 
tiltrækningskraften for erhverv med forbindelse til fiskeri, akvakultur og forarbejdning af 
fisk med henblik på at tilbyde de unge flere beskæftigelsesmuligheder og bevare den 
maritime ekspertise i Atlanterhavsregionen;

16. opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2013 at vedtage en handlingsplan for 
Atlanterhavsstrategien, som omfatter flagskibsprojekter med bred inddragelse af alle 
relevante interessenter, alle institutionelle og administrative niveauer, alle økonomiske og 
sociale aktører og regionale partnere og under anvendelse af alle tilgængelige finansielle 
instrumenter; mener, at Kommissionen fortsat bør foretage regelmæssige evalueringer af 
gennemførelsen af prioriterede projekter og sammen med de berørte medlemsstater stille 
de nødvendige finansielle midler til rådighed, så projekterne hurtigere kan gennemføres;

17. anmoder Kommissionen om i sin handlingsplan at integrere målsætningen om at forvandle 
Atlanterhavet til en modelregion for miljøvenlig skibsfart og maritim sikkerhed;  betragter 
disse målsætninger som altafgørende for opretholdelsen og videreudviklingen af regionens 
turismepotentiale;

18. minder om, at artikel 349 i TEUF anerkender behovet for at tage højde for de særlige 
forhold i regionerne i Unionens yderste periferi, som primært er placeret i 
Atlanterhavsregionen og er kendetegnet ved deres status som øsamfund og deres afsides 
beliggenhed; anmoder Kommissionen om, at den i sin Atlanterhavsstrategi anerkender, at 
den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i regionerne i den yderste periferi er 
dybt afhængig af luft- og søtransport;

19. understreger betydningen af at udvikle den eksterne dimension af Atlanterhavsstrategien 
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og dens internationalisering og drage nytte af regionerne i den yderste periferis strategiske 
placering, og tilskynder, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, EU's transatlantiske partnere 
til at deltage i det atlantiske forum.
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