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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla znaczenie bliższej integracji regionu atlantyckiego z transeuropejskimi sieciami 
transportowymi; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania, w kontekście 
przyszłych wytycznych dotyczących TEN-T i instrumentu „Łącząc Europę”, rozwoju 
kompleksowego systemu transportu multimodalnego w całym regionie atlantyckim, w 
szczególności na osiach Północ-Południe i Wschód-Zachód, z uwzględnieniem 
szczególnych uwarunkowań regionów najbardziej oddalonych; podkreśla, że należy dać 
pierwszeństwo zrównoważonym rodzajom transportu, takim jak kolej, wody śródlądowe i 
autostrady morskie w celu zmniejszenia zatorów w ruchu drogowym, precyzyjnie 
wyznaczać obszary logistyczne oraz strefy przeładunku intermodalnego, określać koszty 
korzystania z poszczególnych rodzajów infrastruktury;

2. podkreśla potrzebę efektywnej transgranicznej koordynacji i współpracy w celu budowy i 
użytkowania infrastruktury transportu drogowego i kolejowego, w tym linii kolejowych 
dużych prędkości, a także portów lotniczych, morskich i śródlądowych, terminali 
położonych w głębi lądu i logistyki w celu stworzenia bardziej zrównoważonego i 
multimodalnego systemu transportu; przypomina o znaczeniu transportu lotniczego i 
morskiego i peryferyjnych infrastruktur lotniczych i portowych dla spójności społecznej i 
gospodarczej najbardziej oddalonych regionów obszaru atlantyckiego; podkreśla także 
potrzebę ułatwienia mobilności między wybrzeżem atlantyckimi innymi wybrzeżami 
morskimi, zwłaszcza wybrzeżem śródziemnomorskim, w celu zapewnienia skutecznych 
połączeń transportowych;

3. dostrzega znaczenie rozwoju unijnych portów atlantyckich, w tym terminali ropy naftowej 
i gazu, oraz przygotowań do przewozów intermodalnych; podkreśla, że taka infrastruktura 
powinna powstawać przy ścisłym poszanowaniu najwyższych norm europejskich i 
międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska w regionach przybrzeżnych, 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz po przeprowadzeniu wszystkich istotnych 
ocen oddziaływania na środowisko;

4. uważa, że szczególny priorytet należy nadać koordynacji i współpracy między portami 
morskimi oraz ich połączeniom z portami na wyspach i wewnątrz kraju przy pomocy 
transportu śródlądowego i lepszych połączeń z lądem, aby zapewnić wszystkim częściom 
regionu możliwość czerpania korzyści z rozwoju transportu morskiego; przypomina w 
tym kontekście o wadze przyjęcia zintegrowanego podejścia do zarządzania obszarami 
morskimi, przybrzeżnymi i przyległymi, przy zapewnieniu w szczególności wsparcia dla 
projektów na rzecz lepszego połączenia lądu z morzem;

5. zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia wolumenu, efektywności i konkurencyjności 
przewozów w żegludze bliskiego zasięgu na Oceanie Atlantyckim, ponieważ jest to 
innowacyjny i przyjazny dla środowiska sposób na poprawę i dywersyfikację 
transeuropejskich sieci transportowych, pobudzanie aktywności małych i peryferyjnych 
portów oraz przyczynianie się do zmniejszenia natężenia ruchu i ograniczenia emisji; 
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podkreśla znaczenie traktowania w sposób priorytetowy rozwoju autostrad morskich w 
kontekście przyszłych wytycznych dotyczących TEN-T i instrumentu „Łącząc Europę”; 
zachęca państwa regionu atlantyckiego i władze portów morskich do podpisywania z 
państwami trzecimi protokołów ustaleń w celu wspierania rozwoju autostrad morskich na 
całym wybrzeżu atlantyckim;

6. zachęca, aby w celu umożliwienia zrównoważonego rozwoju autostrad morskich i 
zgodnie ze strategią „Europa 2020” wydano specjalne zalecenia dotyczące statków, które 
mogą z nich korzystać, aby zapewnić, że posiadają one układy napędowe 
charakteryzujące się niskimi emisjami dwutlenku węgla oraz konstrukcję spełniającą 
rygorystyczne wymagania pod względem wydajności, komfortu, pojemności, 
bezpieczeństwa i telekomunikacji; podkreśla, że te zalecenia powinny być 
skoncentrowane na zwiększaniu efektywności tego rodzaju transportu, ochronie 
środowiska oraz ułatwianiu integracji tego środka transportu z innymi sieciami i 
rodzajami transportu;

7. wzywa do doskonalenia istniejących systemów monitorowania statków, do 
natychmiastowego wprowadzenia poszerzonych kompetencji EMSA i do zawierania 
umów w sprawie wymiany danych między właściwymi organami w celu umożliwienia 
identyfikacji i śledzenia statków oraz zwalczania zagrożeń takich jak przestępczość 
transgraniczna, przemyt, nielegalne połowy i nielegalny handel; podkreśla znaczenie 
udzielania wsparcia na rzecz tworzenia i realizacji programów dotyczących europejskich 
systemów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) w celu objęcia nimi systemów 
wspierania akcji poszukiwawczo-ratowniczych na Atlantyku; przypomina o konieczności 
zapewnienia trwałego finansowania ze środków Unii Globalnego monitoringu środowiska 
i bezpieczeństwa (GMES), który przyczynia się w szczególności do zapobiegania 
wypadkom na morzu i do zarządzania związanym z nimi ryzykiem;

8. przypomina o korzyściach płynących z otwarcia europejskiej przestrzeni powietrznej w 
celu wzmocnienia spójności terytorialnej poprzez zwielokrotnienie przepływów między 
regionalnymi portami lotniczymi w Unii i zachęca w związku z tym Komisję do 
dopilnowania, aby funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej zostały ustanowione w 
ustalonych dla osiągnięcia tego celu terminach;

9. jest zdania, że w ramach polityki w zakresie infrastruktury lotniczej w regionie 
atlantyckim należy wziąć pod uwagę specyfikę lotniska na Gibraltarze bez uszczerbku dla 
stanowisk prawnych Królestwa Hiszpanii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie sporu dotyczącego zwierzchnictwa nad terytorium, 
na którym znajduje się ten port lotniczy;

10. podkreśla potrzebę zrównoważonego rozwoju najważniejszych dziedzin przyczyniających 
się do wzrostu gospodarczego regionu atlantyckiego, w szczególności transportu 
morskiego, przemysłu stoczniowego, rybołówstwa i akwakultury, turystyki i energetyki 
wiatrowo-morskiej oraz pływowej, a także potrzebę wspierania badań w zakresie źródeł 
energii odnawialnej i dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia UE w energię i szlaków 
przesyłowych; podkreśla znaczenie zintegrowanej polityki morskiej UE dla harmonijnego 
i skoordynowanego dalszego rozwoju wymienionych gałęzi gospodarki w regionie 
atlantyckim;
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11. uznaje możliwości regionów najbardziej oddalonych, które są integralną częścią wymiaru 
globalnego strategii obszaru atlantyckiego, jako laboratoriów służących do 
zrównoważonego zarządzania oceanami, morzami i obszarami przybrzeżnymi; podkreśla, 
że lokalizacja tych obszarów oferuje możliwość podjęcia działań na rzecz eksploatacji i 
eksperymentowania na terenach o rozwiniętej energetyce wodnej, walki ze zmianą 
klimatu, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony różnorodności 
biologicznej, promowania rolnictwa, wykorzystania biotechnologii oraz eksploatacji 
kopalin; wzywa w związku z tym, aby regiony najbardziej oddalone, ze względu na swoją 
specyfikę, były brane pod uwagę w zakresie rozwoju transportu morskiego i lotniczego;

12. podkreśla znaczenie zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki spełniającej wysokie 
standardy jakości dla rewitalizacji regionu atlantyckiego i tworzenia całorocznych miejsc 
pracy o wysokiej wartości; zwraca w związku z tym uwagę na potrzebę ochrony i 
odpowiedniego promowania atrakcyjności przybrzeżnych obszarów Atlantyku, krajobrazu 
i dziedzictwa kulturowego oraz tworzenia alternatywnych i tematycznych produktów 
turystycznych w celu poprawy wizerunku regionu jako atrakcyjnego celu wyjazdów 
turystycznych oraz zapewnienia zrównoważonej gospodarki; wzywa do lepszego 
wykorzystywania unijnych programów na rzecz wspierania turystyki i działań mających 
na celu zwiększenie świadomości na temat dostępnych instrumentów finansowania;

13. przypomina, że zapewnienie atrakcyjności, konkurencyjności i dynamicznego rozwoju 
obszarów przybrzeżnych Atlantyku wymaga zwiększenia ich potencjału turystycznego; 
podkreśla, że w związku z tym należy wydłużyć sezon turystyczny i zróżnicować ofertę 
oraz odbiorców w celu wyeliminowania skutków sezonowości, promować liczne atuty 
tych obszarów, zachęcając w szczególności do turystyki wodnej, rejsowej, uzdrowiskowej 
(wody termalne) i kulturalnej, propagować działania zapewniające powiązanie 
działalności na obszarach przybrzeżnych i morskich z ofertą turystyczną obszarów 
położonych w głębi kontynentu; kładzie nacisk na konieczność złagodzenia wpływu 
działalności i infrastruktury turystycznej na środowisko oraz konieczność 
zagospodarowania przestrzennego obszarów przybrzeżnych i przyległych dla zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju tych obszarów, ich fauny, flory i krajobrazu;

14. podkreśla znaczenie, jakie we wspieraniu wysokiej jakości ofert turystycznych powinno 
mieć uwzględnianie w nich wysokiej jakości przetworów rolniczo-spożywczych oraz 
rybnych, w szczególności pochodzących z tradycyjnego rolnictwa i rybołówstwa; popiera 
wzmocnienie krótkich łańcuchów zbytu sprzyjających pozostawaniu wartości dodanej na 
obszarze lokalnym;

15. podkreśla potrzebę przywrócenia atrakcyjności zawodów morskich oraz związanych z 
sektorem rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa w celu zaoferowania młodym 
ludziom większych możliwości zatrudnienia i zatrzymania w regionie atlantyckim osób 
dysponujących wiedzą fachową z zakresu spraw morskich;

16. wzywa Komisję do przyjęcia planu działania na rzecz strategii atlantyckiej do końca 2013 
r., obejmującego projekty wiodące z udziałem na dużą skalę wszystkich zainteresowanych 
stron, szczebli instytucjonalnych i administracyjnych, podmiotów gospodarczych i 
społecznych oraz partnerów regionalnych i przewidującego możliwość skorzystania ze 
wszystkich dostępnych instrumentów finansowych; uważa, że Komisja powinna nadal 
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przeprowadzać regularne przeglądy wdrażania projektów priorytetowych i zapewniać, 
wspólnie z uczestniczącymi państwami członkowskimi, niezbędne środki finansowe na 
ich szybszą realizację;

17. wzywa Komisję do uwzględnienia w swoim planie działania celu polegającego na 
uczynieniu Oceanu Atlantyckiego regionem modelowym pod względem ekologicznie 
czystego transportu i bezpieczeństwa morskiego; uważa, że cele te mają zasadnicze 
znaczenie dla utrzymania i zwiększenia potencjału turystycznego tego regionu;

18. przypomina, że art. 349 TFUE uznaje potrzebę wzięcia pod uwagę charakterystycznych 
cech najbardziej oddalonych regionów Unii, które znajdują się głównie w regionie 
atlantyckim i charakteryzują się wyspowością i oddaleniem; wzywa Komisję, aby w 
strategii dla obszaru atlantyckiego uwzględniła duże znaczenie transportu lotniczego i 
morskiego dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionów najbardziej 
oddalonych;

19. podkreśla znaczenie rozwoju zewnętrznego wymiaru strategii morskiej na rzecz obszaru 
Oceanu Atlantyckiego i jego umiędzynarodowienia, korzystając z strategicznego 
położenia regionów najbardziej oddalonych, oraz zachęcania transatlantyckich partnerów 
UE do udziału, w razie potrzeby, w „Forum atlantyckim”.
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