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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността, 
относно засилване на стратегията за Атлантическия регион на ЕС1

1. Атлантическият регион, западна врата на ЕС, граница на динамично морско 
пространство и уязвима морска среда, е периферна територия, съставена от 
донякъде хетерогенни райони, много от които все още не са достигнали средното 
равнище на доход в ЕС.

2. Европейската криза влоши тяхното положение, като много от териториите в 
Атлантическия регион изостанаха в своето равнище на развитие, като останаха в 
рамките на възможностите за сближаване на Европейската политика на сближаване.

3. Тези територии следователно се нуждаят от устойчиво развитие в социално, 
икономическо и екологично отношение, като се отчете необходимостта от 
атлантическа промишлена политика, зониране, план за действие за периода до 2020 
г. и укрепване на синята икономика с оглед на огромния й потенциал за създаване 
на растеж и работни места.

4. Във връзка с това Комисията се призовава да засили стратегията за Атлантическия 
регион, в съответствие с резолюциите на Европейския парламент от 13 септември 
2012 г. относно стратегията за района на Атлантическия океан в рамките на 
политиката на сближаване на Съюза (2011/2310(INI)) и от 9 март 2011 г. относно 
стратегията на ЕС за Атлантическия регион.

5. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Съвета и на Комисията.

1 Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, в случай че 
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от 
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава 
Парламента.


