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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver Atlantijas okeāna reģiona ciešākas integrācijas nozīmi Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T); aicina Komisiju un dalībvalstis topošo TEN-T vadlīniju un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta kontekstā veicināt visaptverošas multimodālas 
transporta sistēmas izveidi Atlantijas okeāna reģionā, pievēršot uzmanību gan ziemeļu–
dienvidu, gan rietumu–austrumu asīm, ņemot vērā arī attālāko reģionu īpašās iezīmes; 
uzsver nepieciešamību piešķirt prioritāti ilgtspējīgiem transporta veidiem, piemēram, 
dzelzceļam, iekšzemes ūdensceļiem un jūras maģistrālēm, lai mazinātu sastrēgumus ceļu 
satiksmē, precīzi definēt loģistikas un transporta veidu nomaiņas zonas un veikt katra 
infrastruktūras veida izmantošanas izmaksu un ieguvumu analīzi;

2. uzsver, ka ilgtspējīgākas multimodālas transporta sistēmas izveidošanai ir vajadzīga 
efektīva pārrobežu koordinēšana un sadarbība, lai būvētu un izmantotu ceļu un dzelzceļa 
infrastruktūras, tostarp ātrgaitas vilcienu sliežu ceļus, lidostas, jūras ostas, iekšzemes ostas 
un iekšzemes termināļus un izmantotu loģistiku; atgādina, cik liela nozīme gaisa un jūras
transportam un perifērajām lidostu un ostu infrastruktūrām ir Atlantijas okeāna attālāko 
reģionu sociālajā un ekonomiskajā kohēzijā; izceļ arī nepieciešamību atvieglot mobilitāti 
starp Atlantijas okeāna reģionu un citām piekrastēm, jo īpaši Vidusjūras piekrasti, lai 
nodrošinātu efektīvus transporta ceļus;

3. atzīst ES Atlantijas okeāna ostu, tostarp naftas un gāzes termināļu, kā arī multimodālu 
transporta risinājumu izveides nozīmi; uzsver, ka šāda infrastruktūra būtu jāveido, stingri 
ievērojot augstākos Eiropas un starptautiskos piekrastes reģionu, cilvēku veselības un 
drošības aizsardzības standartus, un pēc visu ietekmes uz vides novērtējumu veikšanas;

4. uzskata, ka īpaša prioritāte būtu jāpiešķir koordinēšanai un sadarbībai starp ostām un to 
savienojumiem ar salām un iekšzemes reģioniem, izmantojot iekšējos ūdensceļus un 
uzlabotiem iekšzemes savienojumus, nodrošinot, ka jūras transporta izaugsme dod labumu 
visām reģiona daļām; šajā kontekstā atgādina, cik svarīgi ir pieņemt integrētu pieeju jūras 
un piekrastes zonu un iekšzemes teritoriju pārvaldībai, jo īpaši — stimulējot projektus, kas 
veicina sauszemes un jūras saskarpunktus;

5. uzsver, ka ir jāpalielina tuvsatiksmes kuģošanas intensitāte, efektivitāte un konkurētspēja 
Atlantijas okeānā kā inovatīvs un videi draudzīgs veids Eiropas transporta tīkla 
uzlabošanai un dažādošanai, mazu un perifēru ostu aktivitātes stimulēšanai un autoceļu 
pārslogotības un emisiju apjoma mazināšanai; uzsver, ka topošo TEN-T vadlīniju un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta kontekstā ir svarīgi par prioritāti noteikt 
jūras maģistrāļu attīstību; aicina Atlantijas okeāna reģiona valstis, ieskaitot trešās valstis, 
un ostas iestādes noslēgt saprašanās memorandus, lai veicinātu jūras maģistrāļu attīstību 
Atlantijas okeāna piekrastē;

6. jūras maģistrāļu ilgtspējas labā un saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” mudina ieviest 
īpašus ieteikumus par kuģiem, lai veicinātu dzinēja sistēmu ar zemu oglekļa emisiju 
līmeni iekļaušanu un tādu būvniecības kritēriju izmantošanu, kas izvirza augstas prasības 
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efektivitātes, komforta, jaudas, drošības, atrašanās vietas noteikšanas un telekomunikāciju 
ziņā; uzsver, ka šiem ieteikumiem būtu jākoncentrējas uz šā transporta veida efektivitātes 
palielināšanu, aizsargājot vidi un atvieglojot tā integrāciju ar citiem transporta tīkliem un 
veidiem;

7. aicina uzlabot pastāvošās kuģu novērošanas sistēmas, nekavējoties pielietot EMSA
pastiprinātās pilnvaras un noslēgt atbildīgo iestāžu datu apmaiņas nolīgumus, lai atļautu 
kuģu identificēšanu un izsekošanu un apkarotu tādus draudus kā pārrobežu noziedzība, 
kontrabanda, nelegāla zveja un tirdzniecība; uzsver Eiropas satelītu radionavigācijas 
programmu (EGNOS un Galileo) īstenošanas un ieviešanas atbalsta nozīmi, lai aptvertu 
meklēšanas un glābšanas sistēmas Atlantijas okeānā; atgādina par nepieciešamību 
nodrošināt Savienības ilgtermiņa finansējumu Globālās vides un drošības novērošanas 
(GMES) programmai, kas īpaši sniedz ieguldījumu jūras risku novēršanā un pārvaldībā;

8. atgādina par ieguvumiem, ko dod Eiropas vienotās gaisa telpas izveide, lai nostiprinātu 
teritoriālo kohēziju, pateicoties palielinātai satiksmei starp reģionālajām lidostām 
Savienībā, un tāpēc aicina Komisiju nodrošināt funkcionālo gaisa telpas bloku 
izmantošanu, ievērojot termiņus, kas noteikti šā mērķa sasniegšanai;

9. uzskata, ka politikā attiecībā uz infrastruktūrām Atlantijas okeāna reģionos būtu jāņem 
vērā īpašās Gibraltāra lidostas iezīmes, neskarot attiecīgo Spānijas Karalistes un 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes tiesisko nostāju attiecībā uz strīdu par 
tās teritorijas suverenitāti, kurā atrodas lidosta;

10. uzsver vajadzību pēc ilgtspējīgas galveno Atlantijas okeāna reģiona ekonomiskās 
izaugsmes virzītājspēku attīstības, jo īpaši saistībā ar jūras transportu, kuģubūvi, zveju un 
akvakultūru, tūrismu un jūras vēja, viļņu un plūdmaiņu enerģiju, kā arī nepieciešamību 
veicināt citu atjaunojamo avotu izpēti, lai veicinātu ES enerģijas avotu un energoresursu 
piegādes ceļu dažādošanu; uzsver ES integrētās jūrniecības politikas nozīmi attiecībā uz 
saskaņotu un koordinētu iepriekš minēto jūras ekonomikas nozaru turpmāko attīstību 
Atlantijas okeāna reģionā;

11. izceļ attālāko reģionu, kas ir daļa no Atlantijas okeāna reģiona stratēģijas globālās 
dimensijas, potenciālu kā izmēģinājumu teritorijām attiecībā uz okeānu, jūru un piekrastes 
teritoriju ilgtspējīgu pārvaldību; uzsver, ka to atrašanās vieta rada iespēju veikt izpēti un 
izmēģinājumus jūras enerģijas, cīņas pret klimata pārmaiņām, nodrošinātības ar pārtiku, 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības, akvakultūras veicināšanas un biotehnoloģiju un 
minerālu izpētes jomās; tādēļ, ņemot vērā attālāko reģionu specifiskās iezīmes, aicina 
ņemt tos vērā jūras un gaisa transporta attīstībā;

12. uzsver ilgtspējīga, atbildīga un kvalitatīva tūrisma nozīmi Atlantijas okeāna reģiona 
atjaunošanā un vērtīgu, pastāvīgu darbavietu radīšanā; tāpēc uzsver vajadzību aizsargāt 
Atlantijas okeāna piekrastes reģionus, ainavas un kultūras mantojumu un veicināt to 
pievilcību, kā arī izstrādāt alternatīvus un tematiskus tūrisma produktus, lai uzlabotu 
reģiona kā tūrisma galamērķa reputāciju un nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomiku; aicina 
labāk izmantot ES atbalsta programmas tūrisma atbalstam un veikt pasākumus, lai 
uzlabotu informētību par pieejamiem finansēšanas instrumentiem;

13. atgādina, ka Atlantijas okeāna piekrastes teritoriju pievilcība, konkurētspēja un dinamisms 
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ir atkarīgi no to tūrisma potenciāla nostiprināšanas; tāpēc uzsver, cik būtiski ir pagarināt 
tūrisma sezonas un dažādot produktus un klientu bāzi, lai novērstu sezonalitātes radītās 
sekas, popularizēt šo teritoriju daudzās priekšrocības, atbalstot arī jūras tūrismu, kruīzus, 
kūrvietu tūrismu un kultūras tūrismu, un veicināt darbības, kas nodrošina piekrastes un 
jūras teritorijās veikto darbību sasaistīšanu ar tūrisma produktiem iekšzemē; uzsver 
nepieciešamību mazināt tūrisma darbību un infrastruktūru radīto ietekmi uz vidi un 
nodrošināt piekrastes teritoriju un iekšzemes teritoriju pārvaldību, lai nodrošinātu šo 
teritoriju un to faunas, floras un ainavas ilgtspēju;

14. uzsver nozīmi, nostiprinot augstas kvalitātes tūrisma iespējas, iekļaut lauksaimniecības 
pārtikas un zivju pārstrādi, īpaši to produktu, kas iegūti no tradicionālās lauksaimniecības 
un zvejas; atbalsta īsu tirdzniecības ķēžu nostiprināšanu, lai palīdzētu saglabāt pievienoto 
vērtību vietējā teritorijā;

15. uzstāj, ka ir nepieciešams atjaunot ar jūru saistīto profesiju un ar zvejas, akvakultūras un 
pārstrādes nozarēm saistīto profesiju pievilcību, lai jauniešiem piedāvātu plašākas darba 
iespējas un saglabātu jūrlietu kompetenci Atlantijas okeāna reģionā;

16. aicina Komisiju līdz 2013. gada beigām pieņemt Atlantijas okeāna reģiona stratēģijai 
paredzētu rīcības plānu, iekļaujot tajā galvenos projektus un nodrošinot plašu visu 
atbilstošo ieinteresēto pušu, iestāžu un administratīvā līmeņa, ekonomisko un sociālo 
dalībnieku un reģionālo partneru līdzdalību, kā arī izmantojot visus pieejamos finanšu 
instrumentus; uzskata, ka Komisijai arī turpmāk vajadzētu regulāri pārskatīt prioritāro 
projektu realizēšanas gaitu un kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm piešķirt nepieciešamo 
finansējumu to ātrākai īstenošanai;

17. aicina Komisiju tās rīcības plānā iekļaut mērķi padarīt Atlantijas okeānu par 
paraugreģionu videi nekaitīgas kuģošanas un kuģošanas drošības jomā; uzskata, ka šādiem 
mērķiem ir izšķiroša nozīme, lai reģionā saglabātu un vairotu tūrisma potenciālu;

18. atgādina, ka LESD 349. pantā ir atzīta nepieciešamība ņemt vērā to attālāko reģionu 
īpatnības, kuri galvenokārt atrodas Atlantijas okeāna reģionā un kurus raksturo tas, ka tās 
ir salas, kā arī to attālums; aicina Komisiju tās Atlantijas okeāna reģiona stratēģijā atzīt, 
cik liela nozīme gaisa un jūras transportam ir attālāko reģionu ekonomiskajā, sociālajā un 
teritoriālajā kohēzijā;

19. uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt Atlantijas okeāna jūrlietu stratēģijas ārējo dimensiju un tās 
internacionalizāciju, izmantojot attālāko reģionu stratēģisko situāciju, un atbilstīgos 
gadījumos veicināt ES transatlantisko partneru Atlantijas forumā līdzdalību.
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