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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied
(2020/2276(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie, getiteld “Een nieuwe aanpak van de 
maritieme strategie voor het Atlantische gebied – het Atlantisch actieplan 2.0” 
(COM(2020)0329),

– gezien de overeenkomst die op 12 december 2015 tijdens de 21e Conferentie van de 
partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering 
(COP21) in Parijs is aangenomen (Overeenkomst van Parijs)1,

– gezien het eerste Atlantische actieplan2 en de tussentijdse beoordeling daarvan3,

– gezien de strategieën van de Europese Unie voor het Oostzeegebied4, de Donauregio5, 
het Alpengebied6 en de Adriatische en Ionische regio7, en gezien zijn resoluties over 
deze strategieën8,

– gezien de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild 
levende dier- en plantensoorten (Cites)9, 

– gezien de vogelrichtlijn10 en de habitatrichtlijn11,

– gezien Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006 van de Raad12,

1 PB L 282 van 19.10.2016, blz. 4.
2 COM(2013)0279 final
3 SWD(2018)0049
4 COM(2009)0248
5 COM(2010)0715
6 COM(2015)0366
7 COM(2014)0357
8 Aangenomen teksten van die datum, P7_TA(2011)0065, P8_TA(2016)0336, P8_TA(2015)0383
9 PB L 189 van 17.7.2015, blz. 1.
10 Richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009.
11 Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992.
12 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320.
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– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor 
het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument 
voor grensbeheer en visa (COM(2018)0375),

– gezien Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling “Europese 
territoriale samenwerking”13,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking” (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden (COM(2018)0374),

– gezien Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en 
Besluit 2004/585/EG van de Raad14,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening 
(EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0390),

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 19 maart 2021 over de mededeling 
van de Commissie, getiteld “Een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het 
Atlantische gebied – het Atlantisch actieplan 2.0”,

– gezien de conclusies van de Raad van 5 juni 2019 over de uitvoering van de 
macroregionale strategieën van de EU,

– gezien zijn resolutie van 9 maart 2011 over de Europese strategie voor het Atlantische 
gebied15,

– gezien zijn resolutie van 13 september 2012 over de EU-strategie voor het Atlantisch 
gebied van het cohesiebeleid16,

– gezien het verslag van de Commissie betreffende het bestuur van macroregionale 
strategieën (COM(2014)0284),

– over de mededeling van de Commissie van 26 januari 2011 over de bijdrage van het 
regionaal beleid aan duurzame groei in het kader van de “Europa 2020”-strategie 

13 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 259.
14 PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22.
15 PB C 199 E van 7.7.2012, blz. 95.
16 PB C 353 E van 3.12.2013, blz. 122.
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(COM(2011)0017),

– gezien Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 
tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten17,

– gezien Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma’s18,

– gezien de studie van zijn directoraat-generaal Intern Beleid (beleidsondersteunende 
afdeling B: Structuur- en Cohesiebeleid) van januari 2015, getiteld “New role of macro-
regions in European Territorial Cooperation”,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie visserij,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0000/2021),

A. overwegende dat het Atlantische gebied bijzonder wordt getroffen door de 
sociaaleconomische gevolgen van COVID-19 enerzijds en de gevolgen van de brexit 
anderzijds; 

B. overwegende dat het kust- en maritiem toerisme in het bijzonder te lijden heeft onder de 
sociaaleconomische crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie; 

C. overwegende dat de klimaatcrisis ernstige gevolgen heeft voor alle kustregio’s en 
eilanden in het Atlantische gebied, die een kwetsbaar en uniek terrestrisch en marien 
milieu hebben;

D. overwegende dat het Europese Atlantische gebied zich uitstrekt tot aan de kust van 
Afrika met Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden, en tot de overzijde van de 
Atlantische Oceaan met de Nederlandse Antillen, de Franse Antillen, Frans-Guyana en 
Saint Pierre en Miquelon, en dat de Atlantische strategie gericht moet zijn op al deze 
regio’s en ook opengesteld moet worden voor staten en regio’s van derde landen;

E. overwegende dat de Atlantische strategie zich ook open moet stellen voor zowel 
materiële als immateriële handelsstromen met Noord- en Zuid-Amerika, waarbij de 
Europese Atlantische regio’s, met inbegrip van de ultraperifere gebieden en van de 
landen en gebieden overzee, als basis en steunpunt kunnen dienen;

F. overwegende dat de Atlantische strategie ook een onderdeel kan zijn van het 
internationale en handelsbeleid van de EU; 

17 PB L 124 van 25.4.2014, blz. 1.
18 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
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G. overwegende dat de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 belangrijk is, dat de 
blauwe economie in de overgang naar schone energie cruciaal is en dat de oceanen een 
rol spelen in de aanpassing aan de klimaatverandering;

H. overwegende dat de “van boer tot bord” -strategie erop gericht is een eerlijk, gezond en 
milieuvriendelijk voedselsysteem tot stand te brengen; 

I. overwegende dat havens en vervoer een belangrijke rol spelen bij duurzame 
ontwikkeling en de overgang naar een koolstofvrije economie;

J. overwegende dat het herziene Atlantische actieplan 2.0 het potentieel van de blauwe 
economie in het Atlantische gebied moet ontsluiten en tegelijkertijd de mariene 
ecosystemen moet beschermen en moet bijdragen tot aanpassing aan de 
klimaatverandering en tot matiging van de effecten ervan;

Herziening van de Atlantische strategie sinds 2013

1. is ingenomen met het vele werk dat is verzet door alle lokale, regionale, nationale en 
Europese actoren, en met name met de werkzaamheden van de groep voor de 
Atlantische Strategie;

2. moedigt de inspanningen aan om de internationale dimensie van de Atlantische strategie 
te ontwikkelen, met name na de successen van de verklaringen van Galway en Belém;

3. neemt echter nota van de povere resultaten van het vorige actieplan en betreurt het 
gebrek aan begrotingsmiddelen en de complexiteit van de governance van de vorige 
strategie;

4. benadrukt dat de 1 200 nieuwe maritieme projecten ter waarde van bijna 6 miljard EUR, 
zoals de Europese Commissie heeft benadrukt, niet onmiddellijk verband houden met 
de Atlantische strategie en is van mening dat de regio’s onvoldoende betrokken zijn 
geweest bij de governance van de strategie; 

5. benadrukt echter dat er interessante initiatieven zijn genomen om projecten in het kader 
van de blauwe economie in kaart te brengen, zoals de ITI’s (Inversiones Territoriales 
Integradas) Azul in Spanje en Portugal of “Tag Mer” van de regio Bretagne;

Het nieuwe actieplan 2.0

6. is ingenomen met de herziening ervan en met de vooruitgang die is geboekt op het 
gebied van governance;

7. is ingenomen met de betere integratie van de Atlantische regio’s in de governance van 
de Atlantische strategie, de mogelijkheid voor nationale delegaties om hun regio’s uit te 
nodigen om deel te nemen aan de comités, en de toetreding van de Conferentie van 
perifere maritieme regio’s (CPMR) als adviseur; 

8. moedigt de integratie van alle betrokken regio’s in de nationale delegaties aan, evenals 
de openstelling van de strategie voor landen die geen lid zijn van de EU;
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9. is ingenomen met de grotere selectiviteit van de prioriteiten van de nieuwe strategie en 
dringt aan op concrete maatregelen; 

10. betreurt dat er in de EU-begroting geen middelen zijn toegewezen aan het Atlantisch 
actieplan;

11. benadrukt het belang van meer synergieën ter ondersteuning van een duurzame, 
veerkrachtige en concurrerende blauwe economie in deze regio; 

12. dringt aan op een verbetering van de capaciteit voor risicopreventie en -beheer bij 
ongevallen op zee en op het land en bij natuurrampen, op de invoering van een 
gemeenschappelijk systeem ter voorkoming en bestrijding van olielekken en op de 
instelling van brede beschermde maritieme gebieden, en herinnert aan het belang van de 
bescherming van alle mariene soorten; 

13. benadrukt het belang van openstelling van de Atlantische regio’s, de onderlinge 
verbinding van vervoers-, energie- en informatienetwerken en van de ontwikkeling van 
plattelands- en stedelijke gebieden;

14. benadrukt het belang van de visserij en herinnert eraan dat overbevissing op lange 
termijn schadelijk is; 

15. benadrukt de noodzaak om duurzaam en hoogwaardig toerisme te ontwikkelen; 

Gewenste verbeteringen

16. hoopt dat de strategie de gezamenlijke ontwikkeling van de sectoren van de blauwe 
economie en hun planning in het hele Atlantische gebied zal bevorderen, en dat de 
milieu- en klimaatdimensie centraal zal staan in de strategie, door bij te dragen aan de 
decarbonisatiedoelstellingen van de Unie en door hernieuwbare mariene energiebronnen 
te bevorderen;

17. moedigt de ontwikkeling van een industriële strategie met een sterke maritieme 
component op Atlantisch niveau aan en hoopt dat deze strategie de ontwikkeling van 
toonaangevende industriële ondernemingen zal consolideren;

18. roept op tot de bevordering van innovatie in de Atlantische maritieme sectoren vanuit 
havens, in alle kustgebieden en in het binnenland van maritieme gebieden;

19. prijst initiatieven om de aanpassing aan de klimaatverandering te versnellen, met name 
de All Atlantic Skills Alliance;

20. dringt aan op een sterke nadruk op werkgelegenheid in de strategie; dringt aan op een 
ambitieuze sociale dimensie om het scheppen van banen en met name de opleiding en 
toegang van jongeren tot maritieme beroepen te bevorderen;

21. dringt erop aan dat de Atlantische connectiviteit ook havenverbindingen en de 
ontwikkeling van het achterland omvat;

22. wenst de opheffing van knelpunten op het spoor te bevorderen, evenals de planning van 
de multimodale overschakeling op duurzame vervoerswijzen, de ondersteuning van de 
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ontwikkeling van de Atlantische ijzeren snelweg, steun voor spoor-havenverbindingen 
en de verbinding tussen de grote TEN-T-corridors en de andere lijnen van de 
Atlantische boog;

23. dringt er bij de lidstaten op aan hun inzet te vergroten en gezamenlijke strategische 
projecten uit te voeren; 

24. herinnert aan de succesvolle governancestructuur van de strategie voor het Alpengebied, 
die als model kan dienen;

25. stelt jaarlijkse bijeenkomsten op hoog niveau voor;

26. beveelt aan dat in het kader van het bijstandsmechanisme de mogelijkheid tot 
samenwerking met het ESPON-programma wordt onderzocht;

27. steunt oceaanbodemonderzoek en roept op tot een groot gezamenlijk project voor de 
sanering van de Atlantische Oceaan en de zeebodem;

28. is van mening dat milieu-ngo’s moeten kunnen worden ondersteund en erbij betrokken 
moeten kunnen worden; 

29. dringt aan op een overzicht van de activiteiten van motorschepen en op een 
vermindering van de vervuiling die zij veroorzaken;

30. roept op tot specifieke oproepen tot het indienen van projectvoorstellen in het kader van 
de Atlantische strategie;

31. beveelt aan dat de leden van de Atlantische strategie en de leden van het toezichtcomité 
van het Interreg-programma voor het Atlantische gebied gemeenschappelijke 
doelstellingen en besluitvormingsregelingen vaststellen;

Naar een Atlantische macroregio

32. moedigt de ontwikkeling van de Atlantische strategie naar een Atlantische 
macroregionale strategie aan, evenals de totstandbrenging van een Atlantische 
macroregio om de coördinatie tussen kwesties rond land en zee te verbeteren, te zorgen 
voor meerlagige governance en de verschillende financieringsbronnen te rationaliseren;

33. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

De Atlantische strategie heeft een ambitieuzere, opener en doeltreffender samenwerking in 
het gebied van de Atlantische Oceaan tot stand gebracht en de uitdagingen en kansen voor de 
regio in kaart gebracht. De rapporteur is ingenomen met de eerste Atlantische strategie en met 
de werkzaamheden van alle institutionele en niet-institutionele actoren op verschillende 
niveaus. 

De rapporteur wijst echter op de povere resultaten van het vorige actieplan en betreurt dat er 
uiteindelijk weinig projecten werden gesteund. Dit was waarschijnlijk een belangrijke eerste 
stap, waaruit echter al vroeg bleek dat de structuur van het toekomstige actieplan moest 
worden verbeterd, de governance moest worden versterkt en de regio’s er beter bij moesten 
worden betrokken. 

Het nieuwe actieplan is een belangrijke stap voorwaarts. De Atlantische regio’s worden beter 
betrokken bij de governance, het bijstandsmechanisme wordt versterkt en de prioriteiten zijn 
selectiever. Een hardnekkig zwak punt is eens te meer het ontbreken van een specifiek fonds 
voor de Atlantische strategie. 

De uitdagingen voor het Atlantische gebied zijn vandaag de dag nog groter. De 
sociaaleconomische crisis, die door de huidige pandemie en de brexit is verergerd, moet 
dringend worden aangepakt; ook moet het hoofd moet worden geboden aan 
ecosysteembedreigingen, moet klimaatneutraliteit worden bevorderd en moet er gereageerd 
worden op nieuwe noodsituaties in perifere gebieden. 

Met dit initiatiefverslag moedigt de rapporteur de ontwikkeling van de Atlantische strategie 
naar een Atlantische macroregio aan om de coördinatie tussen kwesties rond land en zee te 
verbeteren, het politieke gewicht van de strategie te vergroten, waarbij meerlagige governance 
wordt gewaarborgd, en de verschillende financieringsbronnen te rationaliseren. 


