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Písemné prohlášení podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu o posílení strategie EU 
pro oblast Atlantského oceánu1

1. Oblast Atlantského oceánu, západní brána do EU a hraniční pásmo, které představuje 
dynamický námořní prostor a citlivé mořské prostředí, je odlehlým územím, jež tvoří 
poněkud nesourodá skladba regionů, z nichž mnohé dosud nedosáhly průměrné úrovně 
příjmů v EU.

2. Evropská krize situaci v nich ještě zhoršila a v mnoha regionech v oblasti Atlantského 
oceánu došlo ke zpomalení tempa rozvoje, takže se jim nepodařilo vymanit 
z konvergenčního pásma evropské politiky soudržnosti.

3. V těchto regionech je proto třeba zajistit udržitelný rozvoj z hlediska sociálního, 
ekonomického i z hlediska životního prostředí s přihlédnutím k potřebě průmyslové 
politiky pro oblast Atlantiku, zónování, akčního plánu do roku 2020 a posílení tzv. modré 
ekonomiky s ohledem na její obrovský potenciál pro růst a zaměstnanost.

4. Komise se proto vyzývá, aby strategii pro oblast Atlantského oceánu posílila v souladu 
s usneseními Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o strategii politiky soudržnosti 
EU pro oblast Atlantského oceánu (2011/2310(INI)) a ze dne 9. března 2011 o evropské 
strategii pro oblast Atlantského oceánu.

5. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


