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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. τονίζει τη σημασία της καλύτερης σύνδεσης της περιοχής του Ατλαντικού στο 
διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν, 
στο πλαίσιο των μελλοντικών κατευθυντήριων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
(ΔΕΔ-Μ) και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένου πολυτροπικού συστήματος μεταφορών σε ολόκληρη την περιοχή του 
Ατλαντικού, θέτοντας το κέντρο βάρους τόσο στον άξονα βορρά-νότου όσο και στον 
άξονα ανατολής-δύσης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
απόκεντρων περιοχών· τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στους βιώσιμους 
τρόπους μεταφορών, όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές και οι θαλάσσιες αρτηρίες, με σκοπό την άμβλυνση της συμφόρησης των 
οδικών μεταφορών, τον επακριβή καθορισμό περιοχών εφοδιασμού και ζωνών αλλαγής 
τρόπου μεταφοράς, και τη διεξαγωγή ανάλυσης κόστους-ωφέλειας για τη χρήση κάθε 
είδους υποδομής·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματικό διασυνοριακό συντονισμό και συνεργασία 
με σκοπό την κατασκευή και την χρήση υποδομών οδικών και σιδηροδρομικών 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας, 
αερολιμένων, θαλασσίων λιμένων, εσωτερικών λιμένων, τερματικών σταθμών της 
ενδοχώρας και εφοδιαστικής προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πιο βιώσιμο και 
πολυτροπικό σύστημα μεταφορών· υπενθυμίζει τη σημασία των εναέριων και θαλάσσιων 
μεταφορών και των περιφερειακών υποδομών αερολιμένων/λιμένων για την κοινωνική 
και οικονομική συνοχή των εξόχως απόκεντρων περιοχών του Ατλαντικού· υπογραμμίζει
επίσης την ανάγκη να διευκολυνθεί η κινητικότητα μεταξύ της περιφέρειας του 
Ατλαντικού και των άλλων θαλάσσιων περιφερειών, ιδίως της Μεσογείου, με σκοπό να 
εξασφαλιστούν αποτελεσματικές μεταφορικές συνδέσεις·

3. αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η ανάπτυξη των ατλαντικών λιμένων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των τερματικών σταθμών πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς 
και των ρυθμίσεων σχετικά με τις διατροπικές μεταφορές· τονίζει ότι η υποδομή αυτή 
πρέπει να υλοποιείται τηρώντας αυστηρά τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα 
για την προστασία των παράκτιων περιοχών, της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας και 
αφού εκπονηθούν πρώτα όλες οι σχετικές αξιολογήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

4. εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στον συντονισμό και τη συνεργασία 
μεταξύ θαλάσσιων λιμένων και των συνδέσεών τους με νησιά και νησιωτικές περιφέρειες 
με εσωτερικές πλωτές οδούς και βελτιωμένες συνδέσεις με τις περιοχές της ενδοχώρας
για την εξασφάλιση ότι κάθε τμήμα της περιφέρειας μπορεί να επωφελείται από την 
ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, πόσο σημαντική 
είναι η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση των θαλάσσιων, 
παράκτιων και ενδοχώριων περιοχών, κυρίως μέσω της προώθησης σχεδίων που θα 
ευνοούν τη διασύνδεση ξηράς και θάλασσας·
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5. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί ο όγκος, η αποδοτικότητα και η ανταγωνιστικότητα των 
θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων στον Ατλαντικό Ωκεανό δεδομένου ότι αυτό
συνιστά καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο για τη βελτίωση και 
διαφοροποίηση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, την τόνωση της δραστηριότητας 
των μικρών και περιφερειακών λιμένων και τη συμβολή στην αποσυμφόρηση του οδικού 
δικτύου και τη μείωση των εκπομπών ρύπων· υπογραμμίζει τη σημασία του να δοθεί 
προτεραιότητα στην ανάπτυξη θαλάσσιων οδών στο πλαίσιο των μελλοντικών 
κατευθυντήριων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ-Μ) και της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»· καλεί τα κράτη του Ατλαντικού και τις αρχές των θαλασσίων 
λιμένων να συνάψουν μνημόνια συμφωνίας για να προωθήσουν την ανάπτυξη των
θαλασσίων οδών σε όλη την ακτογραμμή του Ατλαντικού, περιλαμβάνοντας και τρίτες 
χώρες·

6. ενθαρρύνει, με απώτερο σκοπό τη βιωσιμότητα των θαλάσσιων αρτηριών και σε 
συμφωνία με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», τη δημιουργία ειδικών συστάσεων που 
αφορούν τα πλοία, προκειμένου να προωθηθούν η ενσωμάτωση συστημάτων πρόωσης με 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και απαιτητικοί όροι κατασκευής όσον αφορά 
την αποδοτικότητα, την άνεση, τη χωρητικότητα, την ασφάλεια, τον εντοπισμό και τις 
τηλεπικοινωνίες· υπογραμμίζει ότι πρωταρχικός στόχος των εν λόγω συστάσεων θα 
πρέπει να είναι η αύξηση της αποδοτικότητας αυτού του τρόπου μεταφοράς, παράλληλα 
με την περιβαλλοντική προστασία και τη διευκόλυνση της ενοποίησής του με τα λοιπά 
δίκτυα και τρόπους μεταφοράς·

7. ζητεί να βελτιωθούν τα υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης σκαφών, να τεθούν σε 
άμεση εφαρμογή ενισχυμένες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και να συναφθούν συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών, με σκοπό να εντοπίζονται και να παρακολουθούνται τα 
πλοία και να αντιμετωπίζονται απειλές όπως το διασυνοριακό έγκλημα, η λαθρεμπορία, η 
παράνομη αλιεία και η εμπορία ανθρώπων· τονίζει πόσο σημαντική είναι η προαγωγή της 
ανάπτυξης και η εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) για την κάλυψη των υποστηρικτικών συστημάτων 
έρευνας και διάσωσης στον Ατλαντικό· υπενθυμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα σταθερή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα 
παγκόσμιας παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES) το οποίο 
συμβάλλει ιδιαίτερα στην πρόληψη και τη διαχείριση των θαλάσσιων κινδύνων·

8. υπενθυμίζει τα οφέλη από τη δημιουργία ευρωπαϊκού εναέριου χώρου με σκοπό την 
ενίσχυση της εδαφικής συνοχής μέσω της σημαντικής αύξησης των μετακινήσεων μεταξύ 
των περιφερειακών αερολιμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλεί εν προκειμένω 
την Επιτροπή να διασφαλίσει, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, την ανάπτυξη 
των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου για την επίτευξη του στόχου αυτού·

9. φρονεί ότι η πολιτική για τις αερολιμενικές υποδομές στην περιοχή του Ατλαντικού θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα του αερολιμένα του Γιβραλτάρ, με την 
επιφύλαξη των αντίστοιχων νομικών θέσεων του Βασιλείου της Ισπανίας και του 
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας όσον αφορά τις 
διαφορές τους στο θέμα της κυριαρχίας επί του εδάφους στο οποίο βρίσκεται το 
αεροδρόμιο·
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10. τονίζει την ανάγκη αφενός να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη των κυρίων μοχλών 
οικονομικής αύξησης στην περιοχή του Ατλαντικού - ιδίως δε στους τομείς των 
θαλασσίων μεταφορών, της ναυπηγικής βιομηχανίας, της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, του τουρισμού και της παράκτιας αιολικής, κυματικής και 
παλιρροϊκής ενέργειας - και, αφετέρου, να τονωθεί η έρευνα στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να προαχθεί η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας 
της ΕΕ και των διόδων ενεργειακού εφοδιασμού· υπογραμμίζει τη σημασία της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ για την εναρμονισμένη και συντονισμένη 
περαιτέρω ανάπτυξη των προαναφερθέντων τομέων θαλάσσιας οικονομίας στην περιοχή 
του Ατλαντικού·

11. επισημαίνει τις δυνατότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών, οι οποίες αποτελούν 
μέρος της παγκόσμιας διάστασης της στρατηγικής για τον Ατλαντικό, ως πεδίων δοκιμής 
της βιώσιμης διαχείρισης ωκεανών, θαλασσών και παράκτιων περιοχών· τονίζει ότι η 
γεωγραφική τους θέση προσφέρει τη δυνατότητα εξερεύνησης και πειραματισμού στους 
τομείς της θαλάσσιας ενέργειας, της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, της 
επισιτιστικής ασφάλειας, της προστασίας της βιοποικιλότητας, της προώθησης των 
υδατοκαλλιεργειών και της εξερεύνησης των βιοτεχνολογιών και των ορυκτών· ζητεί ως 
εκ τούτου, κατά την ανάπτυξη των θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών, να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
ειδικά χαρακτηριστικά τους·

12. τονίζει τη σημασία που έχει ο βιώσιμος, υπεύθυνος και υψηλής ποιότητας τουρισμός στην 
αναγέννηση της περιοχής του Ατλαντικού και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής 
αξίας που διαρκούν καθ’ όλο το έτος· υπογραμμίζει ως εκ τούτου την ανάγκη να 
προστατευθεί και να προαχθεί η ελκυστικότητα των παράκτιων περιοχών, των φυσικών 
τοπίων και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ατλαντικού, και να αναπτυχθούν 
εναλλακτικά και θεματικά προϊόντα τουρισμού με σκοπό την ενίσχυση της εικόνας της 
περιοχής ως τουριστικού προορισμού και την εξασφάλιση βιώσιμης οικονομίας· ζητεί να 
γίνεται καλύτερη χρήση των υποστηρικτικών προγραμμάτων της ΕΕ υπέρ του τουρισμού
και να ληφθούν μέτρα για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τα 
διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα·

13. υπενθυμίζει ότι η ελκυστικότητα, η ανταγωνιστικότητα και ο δυναμισμός των παράκτιων 
περιοχών του Ατλαντικού επιτυγχάνονται μέσω της ενίσχυσης των τουριστικών τους 
δυνατοτήτων· τονίζει κατά συνέπεια τη σημασία της επιμήκυνσης των τουριστικών
περιόδων και της διαφοροποίησης των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και των 
κύκλων των πελατών στους οποίους απευθύνονται ώστε να εξαλειφθούν οι επιπτώσεις 
που συνεπάγεται ο εποχικός χαρακτήρας στον τουρισμό, αναδεικνύοντας τα πολυάριθμα 
πλεονεκτήματα των εν λόγω περιοχών, μεταξύ άλλων, και με την παροχή κινήτρων στον 
θαλάσσιο τουρισμό, τις κρουαζιέρες και τον ιαματικό και πολιτιστικό τουρισμό, και την 
προώθηση δράσεων που διασφαλίζουν τη διασύνδεση των δραστηριοτήτων στις 
παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές με προϊόντα τουρισμού στο εσωτερικό της χώρας· 
εμμένει στην ανάγκη να μετριαστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τουριστικών 
δραστηριοτήτων και υποδομών τουρισμού και να διασφαλισθεί η ορθή διαχείριση των
παράκτιων περιοχών και της αντίστοιχης ενδοχώρας για την εγγύηση της βιωσιμότητας
των περιοχών αυτών, αλλά και της χλωρίδας, της πανίδας και του φυσικού τους τοπίου·
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14. τονίζει τη σημασία που έχει για τη διαμόρφωση τουριστικών προσφορών υψηλής 
ποιότητας η ενσωμάτωση της ποιοτικής μεταποίησης γεωργικών και αλιευτικών 
προϊόντων, ιδίως δε προϊόντων προερχομένων από δραστηριότητες γεωργίας και αλιείας 
που διεξάγονται με παραδοσιακούς τρόπους· τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των μικρών 
αλυσίδων εμπορίας με τις οποίες εξασφαλίζεται ότι η προστιθέμενη αξία θα παραμείνει 
στην τοπική περιοχή·

15. εμμένει στην ανάγκη να αποκατασταθεί η ελκυστικότητα των θαλάσσιων επαγγελμάτων
και των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον αλιευτικό κλάδο, τους τομείς της 
υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης, με σκοπό να δημιουργηθούν περισσότερες 
ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους και να διατηρηθεί στην περιοχή του Ατλαντικού η 
ναυτική εμπειρογνωμοσύνη·

16. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει σχέδιο δράσης σχετικά με τη στρατηγική για τον 
Ατλαντικό το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2013, ενσωματώνοντας, αφενός, εμβληματικά 
σχέδια με ευρεία συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, των θεσμικών και 
διοικητικών κλιμακίων, των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων και των 
περιφερειακών εταίρων και χρησιμοποιώντας, αφετέρου, όλα τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθήσει να ασκεί 
τακτικούς εποπτικούς ελέγχους στην εκτέλεση των έργων προτεραιότητας και να παρέχει, 
από κοινού με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, την απαραίτητη χρηματοδότηση για την 
ταχύτερη εφαρμογή τους·

17. ζητεί από την Επιτροπή να εντάξει στο σχέδιο δράσης της τον στόχο να καταστεί ο 
Ατλαντικός Ωκεανός υποδειγματική περιφέρεια καθαρής ναυσιπλοΐας και θαλάσσιας 
ασφάλειας· θεωρεί τους ανωτέρω στόχους ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση και την 
ενίσχυση των τουριστικών δυνατοτήτων της περιφέρειας·

18. υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ αναγνωρίζεται η ανάγκη να λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαιτερότητες των εξαιρετικά απομακρυσμένων περιφερειών της ΕΕ, οι οποίες 
βρίσκονται κυρίως στην περιοχή του Ατλαντικού και χαρακτηρίζονται από τον νησιωτικό 
και εξόχως απόκεντρο χαρακτήρα τους· ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της για τον Ατλαντικό, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν 
οι εναέριες και οι θαλάσσιες μεταφορές για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

19. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να αναπτυχθεί η εξωτερική διάσταση της θαλάσσιας 
στρατηγικής του Ατλαντικού και η διεθνοποίησή της, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τη 
στρατηγική θέση των εξόχως απόκεντρων περιοχών και ενθαρρύνοντας, κατά περίπτωση, 
τη συμμετοχή των υπερατλαντικών εταίρων της ΕΕ στο φόρουμ για τον Ατλαντικό.
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