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Strategia UE pentru regiunea Atlanticului 

Rezoluția Parlamentului European din 9 martie 2011 referitoare la strategia europeană 

pentru regiunea atlantică 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 14 iunie 2010 prin care acesta invita Comisia 

să elaboreze, până în iunie 2011, o strategie europeană pentru regiunea atlantică, 

– având în vedere consultarea publică lansată de Comisie în vederea publicării unei 

comunicări privind o strategie europeană pentru regiunea atlantică,  

– având în vedere strategia UE pentru regiunea Mării Baltice și strategia UE pentru 

regiunea Dunării, 

– având în vedere concluziile celui de-al cincilea raport privind coeziunea, 

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 

său de procedură, 

A. întrucât potrivit articolului 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană și titlului XVIII din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene coeziunea teritorială este un obiectiv al 

Uniunii Europene; 

B. întrucât cinci state membre ale UE au coastă la Atlantic: Franța, Irlanda, Portugalia, 

Spania și Regatul Unit; 

C. întrucât regiunea atlantică are propriile caracteristici specifice, cum ar fi: 

– este o zonă maritimă dinamică (mulțumită transportului maritim, pescuitului, 

energiei marine etc.), 

– este o zonă al cărei mediu fragil trebuie conservat și care suportă consecințele 

schimbărilor climatice (eroziunea costieră, fenomene climatice extreme), 

– este o zonă periferică în cadrul Uniunii Europene cu probleme de accesibilitate și de 

conexiuni și cu un număr redus de mari centre urbane; 

D. întrucât aceste caracteristici specifice provin din problematici care transcend frontierele 

naționale și pentru care trebuie găsite răspunsuri politice la nivel european; 

E. întrucât, în iunie 2010, Consiliul a solicitat Comisiei să elaboreze o strategie pentru 

regiunea atlantică până în iunie 2011 și întrucât publicarea unei comunicări a Comisiei 

este programată pentru 2011, 

1. solicită Comisiei să elaboreze cât mai curând posibil strategia UE pentru regiunea 



atlantică ca strategie integrată care tratează aspecte maritime și teritoriale; 

2. consideră că această strategie ar trebui să fie integrată în de obiectivul privind cooperarea 

teritorială al politicii de coeziune (obiectivul 3) și să se bazeze pe o abordare integrată, 

intersectorială și teritorială, care să urmărească o mai bună coordonare a politicilor între 

diferitele niveluri de guvernanță ale unui anumit teritoriu, accentul punându-se pe 

problemele relevante; este convins că cooperarea teritorială europeană poate contribui în 

mare măsură la intensificarea procesului de integrare în cadrul regiunii atlantice printr-o 

participare mai activă a societății civile la procesul decizional și la punerea în aplicare a 

acțiunilor concrete; 

3. subliniază că principala valoare adăugată a strategiilor macroregionale ale UE se 

regăsește în cooperarea și coordonarea la mai multe niveluri, în investiții strategice mai 

bune folosind fondurile disponibile, nu în alocarea de resurse suplimentare; subliniază 

concluziile Președinției suedeze cu privire la principiul „fără instituții noi, fără legi noi, 

fără bugete noi”; 

4. cere ca această strategie să fie deschisă tuturor regiunilor UE de pe coasta Atlanticului, 

inclusiv regiunilor ultraperiferice care alcătuiesc Macaronezia; 

5. consideră că dimensiunea externă a acestei strategii poate fi consolidată datorită poziției 

geostrategice a regiunilor atlantice, în special în domeniile siguranței și supravegherii 

maritime și în sfera relațiilor comerciale internaționale; consideră că ar trebui abordate și 

inițiativele în domeniul cooperării internaționale și al cooperării tripartite; 

6. consideră că această strategie ar trebui să permită o mai bună coordonare a obiectivelor și 

a mijloacelor, grație unor legături puternice cu Strategia UE 2020 și cu politicile UE 

pentru perioada de după 2013; reamintește în această privință că această strategie vizează 

o mai bună utilizare a banilor UE fără majorarea cheltuielilor; 

7. cere ca această strategie să fie bine conectată cu politica regională a UE și cu politica 

maritimă integrată și consideră că ea ar trebui, de asemenea, să faciliteze sinergiile cu alte 

politici ale UE, cum ar fi rețelele transeuropene de transport, politica comună în domeniul 

pescuitului, acțiunile în domeniul climei și al mediului, programul-cadru de cercetare și 

dezvoltare, politica energetică etc.; 

8. consideră că dimensiunea teritorială a acestei strategii este esențială și va contribui la 

coeziunea teritorială în UE; este de părere că această dimensiune teritorială va trebui să 

abordeze în mod special aspectul deschiderii, interconectarea rețelelor de transport și de 

energie, precum și dezvoltarea energiei marine, dezvoltarea zonelor urbane și rurale și 

intensificarea legăturilor dintre pământ și mare și dintre mare și apele interioare; 

9. reafirmă importanța îmbunătățirii accesului la regiunile maritime atlantice și a 

intensificării circulației persoanelor, a bunurilor și a serviciilor în aceste regiuni pentru a 

realiza obiectivele pieței interne și obiectivul politicii de coeziune, în special prin 

dezvoltarea transportului maritim pe distanță scurtă și a autostrăzilor maritime; 

10. reamintește că dimensiunea maritimă constituie o prioritate a acestei strategii, în special 

printr-o abordare a bazinelor maritime; 

11. recomandă intens Comisiei Europene să promoveze și să sprijine planificarea și crearea 



de rute maritime în regiunea atlantică, cum ar fi legătura maritimă Gijon-Nantes, ca 

modalitate inovatoare de a îmbunătăți și diversifica rețelele transeuropene de transport, de 

a influența relațiile comerciale internaționale, de a stimula activitatea economică a 

porturilor și de a consolida turismul, precum și de a contribui la reducerea emisiilor de 

CO2; 

12. este de părere că această strategie ar trebui să abordeze următoarele aspecte de interes 

comun: energia marină, mediul și schimbările climatice, inclusiv prevenirea și 

combaterea poluării marine de către nave, transportul și accesibilitatea, siguranța, 

securitatea și supravegherea, cercetarea, inovarea, industriile creative, cultura, 

divertismentul și turismul, serviciile și formarea în domeniul maritim, pescuitul și 

produsele pescărești; 

13. consideră că această strategie trebuie să dezvolte sinergii între politicile relevante de la 

nivel național, regional, local și de la nivelul UE și, prin urmare, este de părere că este 

necesară o guvernanță reînnoită, pluristratificată, bazată pe o implicare mai directă a 

autorităților de la nivel național, regional, local și de la nivelul UE; 

14. dorește ca această strategie să funcționeze urmând o abordare ascendentă, începând de la 

nivelul autorităților locale și implicând toate părțile interesate; insistă asupra necesității de 

a implica autoritățile publice regionale și locale, statele membre, Uniunea Europeană, 

părțile interesate din sectorul privat și organizațiile societății civile (inclusiv organizațiile 

și rețelele interregionale implicate) în conceperea și implementarea acestei strategii; 

15. insistă ca cooperarea în cadrul acestei strategii să se bazeze în primul și în primul rând pe 

nevoile părților interesate implicate și, prin urmare, este de părere că prioritățile politice 

alese trebuie decise prin consens; 

16. este de părere că Gruparea europeană de cooperare teritorială ar putea fi un instrument 

interesant pentru a facilita cooperarea în cadrul unei strategii a UE pentru regiunea 

atlantică; 

17. este de părere că această strategie ar trebui implementată începând din 2014 și coordonată 

cu următorul cadru financiar multianual și că ar trebui să fie combinată cu un plan de 

acțiune definit la nivel european, care să includă o listă a proiectelor de structurare; 

18. este de părere că dimensiunile interne și externe ale acestei strategii vor presupune o 

alocare în regiunea atlantică a fondurilor comunitare existente, având la bază priorități 

comune; 

19. invită Comisia și statele membre să instituie norme simplificate pentru a facilita 

implementarea acestei strategii și a reduce sarcina administrativă inerentă; 

20. solicită Comisiei să colaboreze strâns cu Parlamentul European pentru definirea 

priorităților de dezvoltare a strategiei UE pentru regiunea atlantică, precum și să-l 

informeze și să-l consulte cu regularitate în privința stadiului de implementare a acestei 

strategii; 

21. anunță că își va exprima opinia cu privire la viitoarea comunicare a Comisiei într-un 

raport din proprie inițiativă; 



22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Comitetului Regiunilor și celorlalte instituții relevante. 


