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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Jūrų strategijos Atlanto 

vandenyno zonai kūrimas“ (COM(2011)0782), 

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Europos Sąjungos Atlanto vandenyno regiono 

strategijos, priimtas 2010 m. birželio 14 d., 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategiją ir Europos Sąjungos 

Dunojaus regiono strategiją, 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl Europos Atlanto vandenyno 

regiono strategijos1, 

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl 

Komisijos komunikato „Jūrų strategijos Atlanto vandenyno zonai kūrimas“ (ECO/306), 

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę dėl Komisijos komunikato „Jūrų strategijos 

Atlanto vandenyno zonai kūrimas“, 

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl 3 tikslo – teritorinio 

bendradarbiavimo uždavinio. Būsimoji pasienio regionų, tarpvalstybinio ir tarpregioninio 

bendradarbiavimo darbotvarkė2, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo 

komiteto nuomonę (A7-0222/2012), 

A. kadangi Atlanto vandenyno regionas pasižymi keliais ypatumais, dėl kurių Europos mastu 

turi būti priimti politiniai sprendimai: 

–  tai dinamiškas jūrų regionas; 

–  šio regiono jūrų aplinka yra pažeidžiama; 

–  regionas yra vakariniai vartai į ES; 

                                                 
1  OL C 199 E, 2012 7 7, p. 95. 
2  Priimti tekstai, P7_TA(2011)0285. 



–  tai ES pakraščio regionas; 

B. kadangi krizė Europoje pablogino padėtį ir kadangi didelėje Atlanto vandenyno teritorijų 

dalyje išsivystymo lygis krito; 

C. kadangi Atlanto vandenyno regioną sudaro santykinai nevienalytės teritorijos ir didelėje 

jų dalyje vis dar nepasiektas ES vidutinių pajamų lygis, todėl jam ir toliau taikomas 

Europos sanglaudos politikos konvergencijos tikslas; 

D. kadangi makroregioninė strategija itin svarbi norint atgaivinti Atlanto vandenyno regioną 

jam taikant bendrą požiūrį, siekiant: 

– įveikti bendrus sunkumus ir išspręsti problemas, su kuriomis susiduria Atlanto 

vandenyno šalys ir regionai; 

– skatinti įvairių priemonių ir veiksmų, vykdomų įvairiais lygmenimis įgyvendinant 

teritorijų planavimo politiką, sąveiką; 

– užtikrinti, kad rengiant ir įgyvendinant teritorijų planavimo politiką dalyvautų 

suinteresuotieji subjektai (privačiojo sektoriaus atstovai, regionų ir vietos valdžios 

institucijos, pilietinės visuomenės organizacijos); 

E. kadangi strategija turi būti skirta visiems ES Atlanto vandenyno regionams, įskaitant 

Lamanšo sąsiaurio ir Airijos jūros pakrantės regionus, atokiausius regionus bei užjūrio 

šalis ir teritorijas, ir joje turi būti atsižvelgiama į Atlanto vandenyno regionų ir Šiaurės 

jūros regionų sąveiką; 

F. kadangi privalome užtikrinti nurodytoms teritorijoms tvarų vystymąsi aplinkos, 

visuomenės ir ekonomikos srityse; 

Atlanto vandenyno regiono teritorijų planavimo politika 

1. tikisi, kad strategijoje būtų įtvirtintas platesnis požiūris: parengta strateginė vizija dėl 

būsimo Atlanto vandenyno regiono vystymosi, dėl kurios susitarta, įtrauktas teritorinis 

aspektas, išplėtoti sausumos ir jūros ryšiai ir sukurta sistema, padedanti valdyti Atlanto 

vandenyno regionų jūrų ir sausumos teritorijų planavimo politiką; 

2. ragina, kad patirtimi, įgyta kuriant dabartines makroregionines ir kitas tarpvalstybines 

strategijas, būtų visiškai pasinaudota Atlanto regiono strategijos proceso metu, visų 

pirma, turint mintyje tokius klausimus kaip valdysena, vystymosi politika, komunikacija 

ir nuosavybė, tikslai ir vertinimas; 

3. mano, kad sanglaudos politika – tai pagrindinė priemonė ES teritorijų politikos 

problemoms įveikti ir šio makroregiono regionų vidaus vystymuisi skatinti; 

4. ragina, kad strategijoje ir jos veiksmų plane būtų ypač pabrėžiamas užimtumas, 

ekonomikos augimas ir investicijos jūrų ir sausumos regionuose; 

5. ragina sukurti nuolatinį Atlanto vandenyno regiono jūrų teritorijų planavimo organą, kurį 

sudarytų regionai, atitinkamos valstybės narės ir Europos Komisija ir kurio tikslas būtų 

koordinuoti nustatytą strategiją ir stebėti, kaip įgyvendinamas veiksmų planas taikant 

tarpsektorinį ir tarpvalstybinį metodą; 



6. mano, kad visoje ES integruotas jūrų ir laivininkystės duomenų tvarkymas yra labai 

svarbus siekiant pasinaudoti laivininkystės teikiamomis galimybėmis; ragina Komisiją ir 

toliau dėti pastangas siekiant pagerinti duomenų tvarkymą ir galimybes jais naudotis; 

7. mano, kad būtina imtis aktyvių veiksmų siekiant išsaugoti ekologinę pusiausvyrą ir 

biologinę įvairovę Atlanto vandenyne ir mažinti anglies dioksido išmetimo rodiklį šiame 

regione; 

8. mano, kad įgyvendinant jūrų teritorijų planavimo politiką pagrindinis vaidmuo turi tekti 

jūrų žvejybai, visų pirma nedidelio masto ir pakrantės žvejybai, ir akvakultūrai, nes jos 

galėtų iš esmės prisidėti prie didesnio ekonomikos augimo, gerovės ir darbo vietų kūrimo; 

mano, kad bendra žuvininkystės politikos regionalizacija turėtų leisti vykdyti 

ekosistemomis grindžiamą valdymą, pritaikytą Atlanto vandenyno regionui, ir todėl prašo 

Komisijos iš anksto konsultuotis su regioninėmis patariamosiomis tarybomis 

įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką ir valdymo planus; 

9. ragina kurti vietos, regionines ir tarpvalstybines partnerystes siekiant didinti rizikos, 

susijusios su jūrų avarijomis, avarijomis sausumoje, gaivalinėmis nelaimėmis ir 

nusikalstama veika (piratavimu, neteisėta prekyba, neteisėta žvejyba ir kt.), prevencijos ir 

valdymo pajėgumus Atlanto vandenyno regione ir įdiegti pakankamai lanksčių patirtos 

žalos atlyginimo ir kompensacijų išmokėjimo mechanizmų; ragina įsteigti Europos 

pakrančių apsaugos tarnybą; 

10. ragina tobulinti esamas laivų stebėsenos sistemas, nedelsiant taikyti sugriežtintus Europos 

jūrų saugumo agentūros (EMSA) įgaliojimus ir sudaryti kompetentingų institucijų 

keitimosi duomenimis susitarimus, kad būtų galima atpažinti laivus ir stebėti jų judėjimą, 

taip pat kovoti su tokiomis grėsmėmis, kaip tarpvalstybinis nusikalstamumas, 

kontrabanda, neteisėta žvejyba ir neteisėta prekyba; pabrėžia, kad, siekiant Atlanto 

vandenyne užtikrinti paieškos ir gelbėjimo sistemų veiklą, svarbu skatinti diegti ir 

įgyvendinti Europos palydovinės navigacijos programas (EGNOS ir GALILEO); 

primena, jog būtina, kad Sąjunga užtikrintų ilgalaikį Globalios aplinkos ir saugumo 

stebėsenos programos (GMES), kurią taikant pirmiausia būtų prisidėta prie rizikos 

prevencijos ir valdymo, finansavimą; 

11. mano, kad strategijos teritorinis aspektas labai svarbus sprendžiant prieigos prie Atlanto 

vandenyno regionų klausimą, ir kad joje didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas 

Atlanto vandenyno regiono ir Europos sausumos teritorijos ryšių sukūrimui sujungiant 

transporto, energetikos ir informacijos tinklus, vystant atokių regionų kaimo ir miesto 

vietoves ir stiprinant sausumos bei jūros, įskaitant atokiausius ir salų regionus, ryšius; 

12. mano, kad jūrų greitkeliai padeda gerinti susisiekimą su Atlanto vandenyno regionais, 

stiprinti prekybą, skatinti uostų ekonominę veiklą, aktyvinti turizmą ir mažinti išmetamo 

CO2 kiekį; mano, kad įgyvendinant išmetamo CO2 kiekio mažinimo priemones svarbu 

atsižvelgti į jūrų prekybą Atlanto vandenyne ir į atokiausių regionų, kuriuose prekių ir 

asmenų gabenimas jūra yra labai svarbus siekiant užtikrinti veiksmingą teritorinę, 

socialinę ir ekonominę sanglaudą, ypatumus; ragina užtikrinti, kad jūrų greitkeliai būtų 

laikomi atitinkančiais reikalavimus paramai gauti pagal Europos infrastruktūros tinklų 

priemonę; 

13. siekdamas, kad jūrų greitkeliai būtų tvarūs, ir vadovaudamasis strategija „Europa 2020“ 

ragina nustatyti specifines su laivais susijusias rekomendacijas, kad būtų skatinama 



įtraukti mažai anglies dioksido išmetančias varymo sistemas ir taikyti veiksmingumo, 

patogumo, pajėgumo, saugos, buvimo vietos nustatymo ir telekomunikacijų požiūriais 

griežtus statybos kriterijus; pabrėžia, kad remiantis šiomis rekomendacijomis daugiausia 

dėmesio turėtų būti skiriam šios rūšies transporto veiksmingumo didinimui, aplinkos 

išsaugojimui, taip pat jo ir kitų transporto tinklų ir rūšių savitarpio integracijai; 

14. mano, kad svarbu gerinti Atlanto vandenyno regionų jungtis su likusia Europos dalimi, 

investuojant į transporto infrastruktūrą pagal daugiarūšio vežimo metodą; 

15. pabrėžia, kad būtinas veiksmingas tarpvalstybinis koordinavimas ir bendradarbiavimas 

kelių ir geležinkelio infrastruktūrų statybos ir naudojimo srityse, įskaitant greitųjų 

traukinių linijas, oro uostus, jūrų uostus, vidaus uostus, toliau nuo pakrantės esančių 

rajonų terminalus ir logistiką, kad būtų sukurta tvaresnė daugiarūšio transporto sistema;  

16. pabrėžia uostų ekonominę ir teritorinę svarbą ir mano, kad geležinkelių ir upių jungtys su 

atokiais regionais yra svarbiausia šių regionų konkurencingumo sąlyga; 

17. apgailestauja, kad į Komisijos pasiūlymus dėl transeuropinių transporto tinklų centrinio 

tinklo neįtrauktas Atlanto vandenyno regiono koridorius, apimantis visą regioną, ir kad į 

šį centrinį tinklą siūloma įtraukti per mažai Atlanto vandenyno uostų; mano, kad reikia 

kitus Atlanto vandenyno uostus integruoti kaip paskirstymo uostus, ir ketina pateikti 

pasiūlymų šia linkme; 

18. siekdamas užtikrinti didesnį eismą tarp Sąjungos regioninių oro uostų ir taip sustiprinti 

teritorinę sanglaudą primena apie Bendro Europos dangaus sukūrimo naudą ir todėl 

ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų naudojami funkciniai oro erdvės blokai laikantis 

terminų, nustatytų šiam tikslui pasiekti; 

Atlanto vandenyno regiono pramonės politika 

19. tikisi, kad taikant tinkamą pramonės politiką strategija bus skatinamas Atlanto vandenyno 

regionų dinamiškų ekonomikos sektorių konkurencingumas; mano, kad šiuo požiūriu 

valdžios institucijos turi remti privačiojo sektoriaus investicijas mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros, inovacijų, įmonių grupių plėtojimo ir paramos MVĮ srityse. 

20. ragina ypatingą dėmesį skirti regionams, kuriuose restruktūrizuojamos įmonės ir sektoriai 

ir uždaromos arba perkeliamos įmonės siekiant skatinti reindustrializavimą sukuriant 

uosto veiklos, logistikos ir pagalbinių pramonės šakų, kurių papildoma nauda didesnė, 

vystymosi sąveiką; be to, ragina įdiegti mechanizmą, kaip Atlanto vandenyno regionams 

keistis geriausia pramonine patirtimi; 

21. mano, kad strategija turi būti skatinami jūrų ir jūrininkystės moksliniai tyrimai ir 

sudaromos palankesnės sąlygos įmonėms susipažinti su gautais duomenimis siekiant 

gerinti mokslo žinias apie jūrų aplinką, skatinti jūrų pramonės inovacijas ir sudaryti 

sąlygas tausiai naudoti jūrų išteklius; 

22. mano, kad strategijoje turėtų būti plataus užmojo socialinei sričiai skirta dalis, siekiant 

skatinti jaunimo mokymą ir jaunimo galimybes siekti jūrinių profesijų, stiprinant 

užimtumo struktūras, kurios šiuo metu susijusios su jūra, ir jų vaidmenį sudarant 

gyventojams galimybes pasilikti pakrančių teritorijose, taip pat kuriant naujas profesijas, 

kurios padėtų prisidėti prie tvaraus žvejybos regionų vystymosi ir gyvenimo kokybės 



šiose teritorijose gerinimo; 

23. pabrėžia, kad atsinaujinančioji jūrų energija yra perspektyvus pramonės sektorius, 

leidžiantis mažinti klimato kaitą ir ES energetinę priklausomybę, pasiekti didesnį 

energijos tvarumą Atlanto vandenyno regionuose bei pasiekti strategijos „Europa 2020“ 

tikslus; primena, kad Atlanto vandenyno regionas ypač palankus tokių energijos rūšių 

kaip plūdriųjų vėjo jėgainių pagamintos vėjo energijos ir bangų bei potvynių energijos 

arba potvynių ir atoslūgių sukeltų bangų energijos skatinimui, ir mano, kad būtina teikti 

viešąją paramą, siekiant remti privačias investicijas į susijusias technologijas; 

24. pabrėžia strateginę jūrų transporto svarbą Atlanto vandenyno pakrantėse ir susisiekimo 

tarp atokiausių regionų bei kitų žemyninių teritorijų svarbą; ragina Komisiją pasiūlyti 

priemonių, skirtų administraciniams formalumams uostuose supaprastinti, neprarandant 

galimybės kontroliuoti ir patikrinti operacijų ir krovinių reguliavimą; 

25. primena jūrų pramonės, ypač laivų pramonės, ekonominę svarbą Atlanto vandenyno 

regionuose, kai kuriuose Atlanto vandenyno regionuose jai vystyti susiklostė ypač 

nepalankios aplinkybės ir Komisija turi padėti rasti sprendimus; ragina Komisiją tęsti 

iniciatyvą LeaderSHIP 2015, kad būtų didinamas šio sektoriaus konkurencingumas 

pasaulinėje rinkoje; 

26. pabrėžia su jūra ir su žuvininkyste susijusios veiklos ir akvakultūros svarbą Atlanto 

vandenyno regionuose ir pritaria tam, kad būtų teikiama viešoji parama žvejybos laivų 

atnaujinimo ir modernizavimo veiklai ir kad būtų konkrečiai diferencijuojami 

amatininkiškos pakrančių žvejybos ir kiautuotųjų vėžiagyvių gaudymo ypatumai ir 

potencialas; 

27. pabrėžia, kad yra svarbu socialiniu, ekonominiu ir aplinkos požiūriais skatinti tvarių rūšių 

turizmą, kuris yra svarbus papildomos naudos Atlanto vandenyno regionui teikėjas, ir 

apsaugoti Atlanto vandenyno regiono ekosistemą ir biologinę įvairovę; atkreipia dėmesį, 

remiant laivų turizmą bus padedama skatinti sportinės veiklos plėtrą ir labiau eksploatuoti 

kruizinių laivų turizmą; 

28. pabrėžia, kad Atlanto vandenyno dugne yra naudingų išteklių, ir mano, kad strategija turi 

būti sudarytos geros sąlygos juos žvalgyti ir tausiai naudoti; 

2014–2020 m. veiksmų planas 

29. ragina taikyti strategijos išorės aspektą, kuriuo remiantis galima paspartinti kai kurių 

tikslų įgyvendinimą ir pritraukti tarptautines investicijas siekiant pasinaudoti suteiktomis 

galimybėmis ir teigia, kad Atlanto vandenyno regiono, kaip investicijoms, turizmo ir 

verslo vystymui palankios vietovės, propagavimas turi būti pagrindinis veiksmų plano 

elementas; 

30. ragina Komisiją sukurti Atlanto vandenyno makroregioną ir pateikti veiksmų planą, 

siekiant 2014–2020 m. įgyvendinti strategiją; 

31. ragina kuriant, įgyvendinant ir peržiūrint veiksmų planą, kuriame glaudžiai 

bendradarbiauja regioninės ir vietos valdžios institucijos, Atlanto vandenyno regiono 

valstybės narės, privačiojo sektoriaus suinteresuotieji subjektai ir pilietinės visuomenės 

organizacijos, laikytis daugiapakopės valdysenos požiūrio; 



32. pabrėžia, kad veiksmų planas bus įgyvendinamas naudojant dabartinį Europos 

finansavimą, nesukuriant naujų biudžeto priemonių; 

33. siūlo, kad veiksmų planas būtų susietas su ES regionine politika ir integruota jūrų 

politika, mokslinių tyrimų ir inovacijų politika („Horizontas 2020“) ir su Europos 

infrastruktūros tinklų priemone; mano, kad yra labai svarbu sukurti sąveiką su kitomis 

Europos politikos sritimis: mokslinių tyrimų ir inovacijų, transporto, aplinkos, 

energetikos, technologijos, turizmo, žuvininkystės bei akvakultūros ir tarptautinio 

bendradarbiavimo; 

34. pabrėžia Europos investicijų banko, Europos investicijų fondo, projektų obligacijų 

(angl. project bonds) ir privataus ir viešojo sektoriaus partnerysčių svarbų potencialą 

siekiant finansuoti investicijas į strategiją; 

35. primygtinai reikalauja, kad būsima Atlanto vandenyno strategija būtų paremta strategijos 

„Europa 2020“ teminiais ramsčiais, tai leistų integruotai susieti temines sritis ir sektorių 

politiką; šiuo požiūriu mano, kad penkiems fondams, kurie yra įtraukti į Europos 

Sąjungos sanglaudos politikos bendrą strateginę programą, būsimam programavimo 

laikotarpiui pasiūlyti tikslai ir sutelkimas pagal temas turi būti veiksmų plano pagrindas; 

remia tikslus skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas, didinti MVĮ 

konkurencingumą, remti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikos, skatinti tvarų transportą ir šalinti kliūtis pagrindinėse tinklo infrastruktūros 

dalyse; 

36. ragina, kad partnerystės sutartys ir veiklos programos būtų privalomai pritaikytos 

atitinkamiems makroregioninių strategijų, kuriose jos dalyvauja, prioritetams siekiant 

užtikrinti, kad veiklos programose nustatytos priemonės ir makroregioninių strategijų 

prioritetai būtų glaudžiai suderinti; todėl struktūriniai fondai bus daug veiksmingiau 

panaudojami, o regioniniu lygmeniu bus sukurta papildomos naudos; pažymi, kad 

prioritetais privalomai grindžiamos turi būti ne tik veiklos programos, vykdomos 

vadovaujantis sanglaudos politikos teritorinio bendradarbiavimo tikslu (INTERREG), bet 

ir kiekvieno Atlanto vandenyno regiono veiklos programos; 

37. pritaria anksčiau egzistavusių teritorinio bendradarbiavimo strategijų, projektų ir anksčiau 

įgytos patirties pripažinimui ir įtraukimui, nes tai gali padėti nubrėžti veiksmų gaires ir 

politinius bei veiklos prioritetus veiksmų plane; ragina kuriant ir įgyvendinant būsimas su 

strategija susijusias teritorinio bendradarbiavimo programas tinkamai atsižvelgti į 

veiksmų planą; taip pat mano, kad Europos teritorinio bendradarbiavimo tarpvalstybinis 

aspektas užtikrintų techninę paramą įgyvendinant veiklos planą, ypač palengvindamas 

keitimąsi gerąja patirtimi ir tinklų kūrimą; 

38. mano, kad regionus apimančios veiklos programos ir iš kelių fondų finansuojamos 

programos, taip pat integruotosios teritorinės investicijos (ITI) yra ypatingai svarbios 

priemonės, kuriomis siekiama palengvinti veiksmų plano taikymą; 

39. siūlo į susijusių programų metines įgyvendinimo ataskaitas įtraukti vertinimą, kaip 

programos padeda siekti Atlanto vandenyno strategijos tikslų ir įgyvendinti veiksmų 

planą; 

40. pabrėžia labiausiai nutolusių regionų, kaip gamtinių laboratorijų, potencialą siekiant 

vykdyti mokslinę tyrimų ir techninės plėtros veiklą atsinaujinančių energijos šaltinių ir 



jūros ekonomikos srityje; pabrėžia turizmo sektoriaus svarbą šiems regionams ir esamas 

galimybes sukurti logistikos platformas, kurios padėtų vykdyti prekių transportą tarp 

Europos ir kitų ekonomiškai svarbiausių pasaulyje valstybių; 

41. ragina nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijas savo politiką derinti su veiksmų 

plano prioritetais; 

42.  nurodo, kad dalyvaujant Europos fondų strategijoje esant tiesioginiam ir bendram 

valdymui reikės nustatyti pritaikytą valdymo ir kontrolės sistemą ir dėl to ragina sukurti 

veiksmų plano valdymo platformą, pagal kurią naudos gavėjams būtų taikomas 

informacijos ir komunikacijos modulis ir kuria būtų sudaromos sąlygos koordinuoti 

įvairių institucijų, atsakingų už lėšų valdymą, veiksmus; 

43. rekomenduoja įgyvendinant Atlanto vandenyno strategiją visų pirma susitarti dėl Atlanto 

vandenyno regiono strateginės vizijos, kuri bus Atlanto veiksmų plano 2014–2020 m. 

pagrindas; be to, siūlo šiame veiksmų plane  

– nustatyti svarbiausius prioritetus, priemones ir išskirti pavyzdinius projektus; 

– aiškiai apibrėžti visų politikoje ir įgyvendinant strategiją dalyvaujančių 

suinteresuotųjų subjektų vaidmenis ir atsakomybę; 

– nustatyti pagrindinius tikslus ir įvairius rodiklius, kad būtų galima įvertinti 

įgyvendinimą; 

– suderinti rezultatų vertinimo ir laikotarpio vidurio peržiūros procedūrą ir 

– nustatyti veiksmų planui įgyvendinti reikalingus išteklius; 

44. primena, kad Atlanto forumas Parlamento pasiūlyta parengiamųjų veiksmų forma buvo 

įdiegtas 2012 ir 2013 m. siekiant į veiksmų plano rengimą įtraukti visus susijusius 

veikėjus; pabrėžia, kad Parlamentui, kaip šio forumo iniciatoriui, tenka pagrindinis 

vaidmuo; 

45. siūlo, kad šį veiksmų planą priimtų Atlanto forumas, ir ragina ES Tarybai 

pirmininkausiančią Airiją pirmenybę teikti šio plano priėmimui pabrėžiant jo 

įgyvendinimą, patikimą stebėsenos ir nuolatinio vertinimo procedūrą ir numatytą 

laikotarpio vidurio peržiūrą; 

46. ragina Komisiją išnagrinėti galimybę įdiegti panašias makroregionines strategijas ir 

kituose regionuose, kuriuose jos paskatintų tvarų ir ilgalaikį ekonomikos augimą; 

o 

o     o 

47. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Regionų komitetui ir 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. 


