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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia glaudesnio Atlanto vandenyno regiono integravimo į transeuropinius transporto 
tinklus (TEN-T) svarbą; atsižvelgdamas į būsimas TEN-T gaires ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę, ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti kurti 
visapusišką viso Atlanto vandenyno regiono daugiarūšio transporto sistemą ypatingą 
dėmesį skiriant Šiaurės ir Pietų bei Vakarų ir Rytų ašims, taip pat atsižvelgiant į 
specifinius atokiausių regionų ypatumus; pabrėžia, kad prioritetas turi būti teikiamas 
tvarių rūšių transportui, pvz., geležinkelio, vidaus vandenų transportui ir jūrų greitkeliams, 
siekiant sumažinti kelių transporto grūstis, tiksliai apibrėžti logistikos sritis ir sritis, 
kuriose turėtų būti keičiama transporto rūšis, ir atlikti kiekvienos rūšies infrastruktūros 
naudojimo ekonominės naudos analizę;

2. pabrėžia, kad būtinas veiksmingas tarpvalstybinis koordinavimas ir bendradarbiavimas 
kelių ir geležinkelio infrastruktūrų statybos ir naudojimo srityse, įskaitant greitųjų 
traukinių linijas, oro uostus, jūrų uostus, vidaus uostus, toliau nuo pakrantės esančių 
rajonų terminalus ir logistiką, kad būtų sukurta tvaresnė daugiarūšio transporto sistema; 
primena oro ir jūrų transporto, taip pat periferijos oro ir jūrų uostų infrastruktūros svarbą 
atokiausių Atlanto vandenyno regionų socialinei ir ekonominei sanglaudai; taip pat 
pabrėžia būtinybę skatinti judumą tarp Atlanto vandenyno ir kitų pakrančių, ypač 
Viduržemio jūros regione, siekiant užtikrinti veiksmingas transporto jungtis;

3. pripažįsta ES Atlanto vandenyno uostų, taip pat naftos ir dujų terminalų ir įvairiarūšio 
transporto infrastruktūros vystymo svarbą; pabrėžia, kad ši infrastruktūra turėtų būti 
kuriama griežtai laikantis aukščiausių Europos ir tarptautiniu mastu taikomų pakrančių 
regionų, žmonių sveikatos apsaugos ir saugumo standartų ir atlikus visus reikiamus 
poveikio aplinkai vertinimus;

4. mano, kad ypatingas prioritetas turėtų būti teikiamas jūrų uostų koordinavimui ir 
bendradarbiavimui ir jų sujungimui vidaus vandens keliais su salomis ir vidaus regionais, 
taip pat susisiekimo su toliau nuo pakrantės esančiais rajonais gerinimui, siekiant 
užtikrinti, kad visoms regiono dalims būtų naudingas jūrų transporto augimas; 
atsižvelgdamas į tai primena, kad svarbu vadovautis integruotu jūrų, pakrantės zonų ir 
toliau nuo jų esančių rajonų valdymo požiūriu, pirmiausia raginant įgyvendinti projektus, 
pagal kuriuos būtų skatinamos sausumos ir jūrų jungtys;

5. pabrėžia būtinybę didinti trumpųjų nuotolių jūrų laivybos apimtį, veiksmingumą ir 
konkurencingumą Atlanto vandenyne, kaip novatorišką ir aplinkai nekenksmingą būdą 
gerinti ir įvairinti transeuropiniams transporto tinklams, skatinti mažų ir periferinių uostų 
veiklai ir prisidėti prie spūsčių keliuose ir taršos mažinimo; atsižvelgdamas į būsimąsias 
TEN-T gaires ir Europos infrastruktūros tinklų priemonę pabrėžia, kad svarbu teikti 
prioritetą jūrų greitkelių vystymui; ragina Atlanto vandenyno valstybes ir jūrų uostų 
valdybas sudaryti susitarimo memorandumus siekiant skatinti jūrų greitkelių vystymą 
visoje Atlanto vandenyno pakrantėje, įskaitant trečiąsias šalis;
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6. siekdamas, kad jūrų greitkeliai būtų tvarūs, ir vadovaudamasis strategija „Europa 2020“ 
ragina nustatyti specifines su laivais susijusias rekomendacijas, kad būtų skatinama 
įtraukti mažai anglies dioksido išmetančias varymo sistemas ir taikyti veiksmingumo, 
patogumo, pajėgumo, saugos, buvimo vietos nustatymo ir telekomunikacijų požiūriais 
griežtus statybos kriterijus; pabrėžia, kad remiantis šiomis rekomendacijomis daugiausia 
dėmesio turėtų būti skirta šios rūšies transporto veiksmingumo didinimui, aplinkos 
išsaugojimui, taip pat jo ir kitų transporto tinklų ir rūšių savitarpio integracijai;

7. ragina tobulinti esamas laivų stebėsenos sistemas, nedelsiant taikyti sugriežtintus Europos 
jūrų saugumo agentūros (EMSA) įgaliojimus ir sudaryti kompetentingų institucijų 
keitimosi duomenimis susitarimus, kad būtų galima atpažinti laivus ir stebėti jų judėjimą, 
taip pat kovoti su tokiomis grėsmėmis, kaip tarpvalstybinis nusikalstamumas, 
kontrabanda, neteisėta žvejyba ir neteisėta prekyba; pabrėžia, kad, siekiant Atlanto 
vandenyne užtikrinti paieškos ir gelbėjimo sistemų veiklą, svarbu skatinti diegti ir 
įgyvendinti Europos palydovinės navigacijos programas (EGNOS ir GALILEO); primena, 
jog būtina, kad Sąjunga užtikrintų ilgalaikį Globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos 
programos (GMES), kurią taikant pirmiausia būtų prisidėta prie rizikos prevencijos ir 
valdymo, finansavimą;

8. atsižvelgdamas į siekį užtikrinti didesnį eismą tarp Sąjungos regioninių oro uostų ir taip 
sustiprinti teritorinę sanglaudą primena apie Bendro Europos dangaus sukūrimo naudą ir 
todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų naudojami funkciniai oro erdvės blokai laikantis 
terminų, nustatytų šiam tikslui pasiekti;

9. yra įsitikinęs, kad įgyvendinant politiką dėl oro uostų infrastruktūros Atlanto vandenyno 
regione turėtų būti atsižvelgta į specifinį Gibraltaro oro uosto pobūdį nepažeidžiant 
atitinkamų Ispanijos Karalystės, taip pat Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės 
Karalystės teisinių pozicijų, susijusių su ginču dėl teritorijos, kurioje yra oro uostas, 
suvereniteto;

10. pabrėžia, kad būtina tvariai vystyti pagrindines ekonominio augimo Atlanto vandenyno 
regione priemones, pirmiausia jūrų transporto, laivų statybos, žvejybos ir akvakultūros, 
turizmo, taip pat vėjo nuo kranto, bangų ir potvynių energijos srityse, ir kad būtina skatinti 
mokslinius tyrimus atsinaujinančių šaltinių ir ES energijos šaltinių įvairinimo ir energijos 
tiekimo kelių srityje; pabrėžia ES integruotos jūrų politikos svarbą tolesniam darniam ir 
koordinuotam pirmiau minėtų ekonominių jūrų sektorių vystymui Atlanto vandenyno 
regione;

11. atkreipia dėmesį į atokiausių regionų, kurie sudaro dalį visuotinio Atlanto vandenyno 
strategijos užmojo, potencialą išbandant tvarų vandenynų, jūrų ir pakrančių teritorijų 
valdymą; pabrėžia, kad dėl jų vietos esama galimybių atlikti tyrimus ir eksperimentus jūrų 
energijos, kovos su klimato kaita, apsirūpinimo maistu, biologinės įvairovės išsaugojimo, 
akvakultūros skatinimo srityse, taip pat tyrinėti biotechnologijas ir mineralus; todėl, 
atsižvelgdamas į specifinius atokiausių regionų ypatumus, ragina atkreipti dėmesį į jūrų ir 
oro transporto vystymą;

12. pabrėžia tvaraus, atsakingo ir aukštos kokybės turizmo svarbą siekiant atgaivinti Atlanto
vandenyno regioną ir kurti itin vertingas darbo, kurį būtų galima dirbti visus metus, vietas; 
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todėl atkreipia dėmesį į būtinybę apsaugoti ir reklamuoti patrauklias Atlanto vandenyno 
pakrančių zonas, kraštovaizdį ir kultūros paveldą, taip pat vystyti alternatyvias ir temines 
turizmo paslaugas siekiant skatinti regiono, kaip turistų traukos vietos, profilį ir užtikrinti, 
kad jo ekonomika būtų tvari; ragina geriau išnaudoti ES paramos programas turizmo labui 
ir imtis veiksmų siekiant skatinti informavimą apie prieinamas finansavimo priemones;

13. primena, kad Atlanto vandenyno regiono pakrančių patrauklumas, konkurencingumas ir 
dinamiškumas priklauso nuo jų turizmo potencialo stiprinimo; todėl pabrėžia, jog svarbu 
išplėsti turizmo sezonus, taip pat įvairinti pasiūlą ir klientų bazes, kad išnyktų 
sezoniškumo poveikis, skatinti daugybę šių vietovių pranašumų – taip pat ir populiarinant 
jūrinį turizmą, kruizus, gydomąjį ir kultūrinį turizmą – ir raginant imtis veiksmų, kuriais 
būtų užtikrinama veiklos pakrančių ir jūrų regionuose bei turizmo paslaugų toliau nuo jų 
esančiuose rajonuose sąsaja; pabrėžia būtinybę švelninti turizmo veiklos ir infrastruktūrų 
poveikį aplinkai ir pasirūpinti pakrančių vietovių ir atokiau nuo jų esančių rajonų 
valdymu, kad būtų užtikrintas šių vietovių, taip pat jų gyvūnijos, augmenijos ir 
kraštovaizdžio tvarumas;

14. pabrėžia, kad stiprinant aukštos kokybės turizmo infrastruktūrą svarbu įtraukti žemės ūkio 
ir žuvininkystės maisto produktų perdirbimą, ypač kai tai susiję su produktais, kildinamais 
iš tradicinio žemės ūkio ir tradicinės žvejybos; ragina stiprinti trumpąsias prekybos 
grandines siekiant padėti išsaugoti pridėtinę vertę vietos regione;

15. primygtinai pabrėžia būtinybę atkurti jūrininkystės, taip pat su žuvininkystės, 
akvakultūros ir perdirbimo sektoriais susijusių profesijų patrauklumą, kad būtų galima 
pasiūlyti jaunimui daugiau galimybių įsidarbinti ir išsaugoti profesinius jūrininkystės 
įgūdžius Atlanto vandenyno regione;

16. ragina Komisiją iki 2013 m. pabaigos patvirtinti Atlanto vandenyno strategijos veiksmų 
planą, aprėpsiantį pavyzdinius projektus, kuriuose dalyvautų visos susijusios 
suinteresuotosios šalys, institucinio ir administracinio lygmenų atstovai, ekonominiai ir 
socialiniai subjektai bei regioniniai partneriai ir kuriuos įgyvendinant būtų naudojamasi 
visomis prieinamomis finansavimo priemonėmis; laikosi nuomonės, kad Komisija turėtų 
toliau rengti reguliarias prioritetinių projektų įgyvendinimo apžvalgas ir kartu su 
susijusiomis valstybėmis narėmis užtikrinti finansavimą, kuris reikalingas jiems greičiau 
įgyvendinti;

17. ragina Komisiją įtraukti į savo veiksmų planą tikslą pasiekti, kad Atlanto vandenynas 
taptų pavyzdiniu ekologiškos ir saugios laivybos bei jos saugumo regionu; mano, kad šie 
tikslai labai svarbūs siekiant išsaugoti ir skatinti regiono turizmo potencialą;

18. primena, kad remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 349 straipsniu 
pripažįstama būtinybė atsižvelgti į Sąjungos atokiausių regionų, kurių dauguma yra 
Atlanto vandenyno regione ir kuriems būdingas izoliuotumas ir atokumas, specifiką; 
ragina Komisiją savo Atlanto vandenyno strategijoje pripažinti didžiulę oro ir jūrų 
transporto svarbą atokiausių regionų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai;

19. pabrėžia, kad svarbu vystyti Atlanto vandenyno jūrų strategijos išorės aspektą ir jį 
internacionalizuoti pasinaudojant strategine atokiausių regionų padėtimi ir, jei tinkama, 
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raginant ES transatlantinius partnerius dalyvauti Atlanto vandenyno forume.
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