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ES kohēzijas politikas stratēģija Atlantijas okeāna reģionam  

Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra rezolūcija par ES kohēzijas politikas 

stratēģiju Atlantijas okeāna reģionam (2011/2310(INI)) 

 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Atlantijas okeāna reģiona jūrlietu stratēģijas 

izstrāde” (COM(2011)0782), 

– ņemot vērā 2010. gada 14. jūnija Padomes secinājumus par Eiropas Savienības stratēģiju 

Atlantijas okeāna teritorijai, 

– ņemot vērā ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam un ES stratēģiju Donavas reģionam, 

– ņemot vērā 2011. gada 9. marta rezolūciju par ES stratēģiju attiecībā uz Atlantijas okeāna 

reģionu1, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu par Komisijas 

paziņojumu „Atlantijas okeāna reģiona jūrlietu stratēģijas izstrāde” (ECO/306), 

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu par Komisijas paziņojumu „Atlantijas okeāna 

reģiona jūrlietu stratēģijas izstrāde”, 

–  ņemot vērā 2011. gada 23. jūnija rezolūciju par 3. mērķi: teritoriālās sadarbības 

uzdevumi — pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu sadarbības turpmākā darba kārtība2, 

– ņemot vērā tā Reglamenta 48. pantu, 

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas 

atzinumu (A7-0222/2012), 

A. tā kā Atlantijas okeāna teritorijai ir vairākas īpašas iezīmes, kuru dēļ nepieciešama politiska 

rīcība Eiropas mērogā: 

– tā ir dinamiska jūras teritorija;  

 

– tā ir teritorija ar trauslu jūras vidi;  

 

– šī teritorija ir ES rietumu vārti;  

 

                                                 
1  OV C 199 E, 7.7.2012., 95. lpp. 
2  Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0285. 



– Eiropas Savienībā tā ir nomaļa teritorija; 

 

B. tā kā Eiropas krīze ir pasliktinājusi situāciju un liela daļa Atlantijas okeāna reģionam 

piederošo teritoriju ir pieredzējušas to attīstības līmeņa lejupslīdi; 

C. tā kā Atlantijas okeāna reģionu veido relatīvi heterogēnu teritoriju kopums un tā kā to liela 

daļa joprojām nav sasniegušas vidējo ES ienākumu līmeni un uz tām joprojām attiecas 

Eiropas kohēzijas politikas konverģences mērķis; 

D. tā kā būtiska nozīme ir makroreģionālai stratēģijai, lai dinamizētu Atlantijas okeāna 

teritoriju, nodrošinot kopīgu perspektīvu, lai: 

– novērstu kopīgus trūkumus un risinātu problēmas, ar kurām saskaras Atlantijas okeāna 

valstis un reģioni; 

– sekmētu sinerģijas starp dažādiem instrumentiem un dažādiem rīcības līmeņiem 

teritoriālās plānošanas politikas jomās; 

– iesaistītu vietējos pārstāvjus (privāto sektoru, reģionālās un vietējās varas iestādes, 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas) teritoriālās plānošanas politikas definēšanā un 

īstenošanā; 

E. tā kā stratēģijā būtu jāietver visi Atlantijas okeāna ES reģioni, ieskaitot Lamanša un Īrijas 

jūras piekrastes reģionus, tālākos reģionus un aizjūras zemes un teritorijas, un būtu jāņem 

vērā Atlantijas okeāna reģionu un Ziemeļjūras reģionu mijiedarbība; 

F. tā kā ir jānodrošina norādītajām teritorijām attīstība, kas būtu ilgtspējīga vides, sabiedrības 

un ekonomikas ziņā, 

Atlantijas okeāna reģiona teritoriālās plānošanas politika 

1. vēlas, lai stratēģijā tiktu piemērota plašāka pieeja, nosakot kopēju stratēģisku redzējumu 

Atlantijas okeāna reģiona turpmākajai attīstībai, iekļaujot teritoriālo dimensiju, attīstot 

savienojumus starp sauszemi un jūru un izveidojot regulējumu, lai labāk pārvaldītu jūras un 

sauszemes teritoriju plānošanas politiku Atlantijas okeāna reģionos; 

2. prasa, lai Atlantijas stratēģijas sagatavošanas procesā pilnībā ņemtu vērā vērtīgo pieredzi, 

kas gūta, izstrādājot pašreizējās makroreģionālās un citas pārrobežu stratēģijas, jo īpaši 

tādos jautājumos kā pārvaldība, politikas izstrāde, saziņa un īpašumtiesības, mērķi un 

novērtējums; 

3. uzskata, ka kohēzijas politika ir būtisks instruments, lai pārvarētu ES teritoriālās politikas 

problēmas un sekmētu makroreģiona teritoriju iekšējo attīstību; 

4. prasa stratēģijā un tās rīcības plānā stingri uzsvērt nodarbinātību, izaugsmi un ieguldījumus 

reģionos — gan jūras, gan iekšzemes reģionos; 

5. prasa, lai Atlantijas okeāna teritorijas mērogā tiktu izveidota pastāvīga teritoriālās 

plānošanas struktūra, kuru veidotu reģioni, attiecīgās dalībvalstis un Eiropas Komisija un 

kuras mērķis būtu koordinēt izstrādātās stratēģijas īstenošanu un uzraudzīt rīcības plāna 

izpildi atbilstīgi starpnozaru un starpvalstu pieejai; 



6. uzskata, ka jūras un jūrlietu datu integrēta pārvaldībai ES līmenī ir būtiska nozīme, lai 

izmantotu jūrlietu iespējas; prasa Komisijai turpināt centienus, lai uzlabotu datu pārvaldību 

un pieejamību; 

7. uzskata, ka nepieciešama stingra rīcība ekoloģiskā līdzsvara un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai, kā arī oglekļa dioksīda pēdas mazināšanai Atlantijas okeāna reģionā; 

8. uzskata, ka jūras zvejai, jo īpaši maza mēroga un piekrastes zvejai, un akvakultūras darbībai 

ir jāieņem galvenā loma jūrlietu plānošanas politikā, jo tās var dot izšķirīgu ieguldījumu, 

veicinot ekonomikas izaugsmi, peļņas gūšanu un darbavietu izveidi; pauž vēlmi, lai kopējās 

zivsaimniecības politikas reģionalizācija ļautu īstenot uz ekosistēmas pieejas balstītu un 

Atlantijas okeāna teritorijai pielāgotu pārvaldību, un tādēļ aicina Komisiju pirms kopējās 

zivsaimniecības politikas un pārvaldības programmu īstenošanas apspriesties ar 

Reģionālajām konsultatīvajām padomēm (RKP); 

9. aicina izveidot vietējas, reģionālas un pārrobežu partnerības ar mērķi uzlabot risku 

novēršanas un pārvaldības iespējas Atlantijas okeāna reģionā saistībā ar jūras un sauszemes 

negadījumiem, dabas katastrofām un noziedzīgām darbībām (pirātisms, nelegāla 

tirdzniecība un nelegāla zveja), kā arī ieviest atbilstīgus un elastīgus kompensācijas un 

nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas mehānismus; aicina izveidot Eiropas krasta apsardzes 

dienestu; 

10. aicina uzlabot pastāvošās kuģu novērošanas sistēmas, nekavējoties pielietot EMSA 

pastiprinātās pilnvaras un noslēgt atbildīgo iestāžu datu apmaiņas nolīgumus, lai atļautu 

kuģu identificēšanu un izsekošanu un apkarotu tādus draudus kā pārrobežu noziedzība, 

kontrabanda, nelegāla zveja un tirdzniecība; uzsver Eiropas satelītu radionavigācijas 

programmu (EGNOS un Galileo) īstenošanas un ieviešanas atbalsta nozīmi, lai aptvertu 

meklēšanas un glābšanas sistēmas Atlantijas okeānā; atgādina par nepieciešamību 

nodrošināt Savienības ilgtermiņa finansējumu Globālās vides un drošības novērošanas 

(GMES) programmai, kas īpaši sniedz ieguldījumu jūras risku novēršanā un pārvaldībā; 

11. uzskata, ka būtiska nozīme ir stratēģijas teritoriālajai dimensijai, lai padarītu pieejamākus 

Atlantijas okeāna reģionus, un ka uzmanība jākoncentrē uz Atlantijas okeāna reģiona 

saistīšanu ar Eiropas cietzemi, transporta, enerģijas un informācijas tīklu savstarpēju 

savienošanu, iekšzemes lauku un pilsētu teritoriju attīstību, kā arī sauszemes un jūras saikņu 

pastiprināšanu, neatstājot novārtā tālākos un salu reģionus; 

12. uzskata, ka jūras maģistrāles dod iespēju novērst Atlantijas okeāna reģionu izolāciju, 

uzlabot tirdzniecību, stimulēt ostu ekonomisko aktivitāti, aktivizēt tūrismu un samazināt 

CO2 emisiju apjomu; uzskata, ka ir svarīgi CO2 emisiju samazināšanas darbībās ņemt vērā 

jūras tirdzniecību Atlantijas okeānā, kā arī tālāko reģionu īpašās iezīmes, kuros kravu un 

cilvēku jūras transports ir nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu teritoriālo, sociālo un 

ekonomisko kohēziju; prasa, lai par tām būtu tiesības saņemt atbalstu no Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta; 

13. jūras maģistrāļu ilgtspējas labā un saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” mudina ieviest īpašus 

ieteikumus par kuģiem, lai veicinātu dzinēja sistēmu ar zemu oglekļa emisiju līmeni 

iekļaušanu un tādu būvniecības kritēriju izmantošanu, kas izvirza augstas prasības 

efektivitātes, komforta, jaudas, drošības, atrašanās vietas noteikšanas un telekomunikāciju 

ziņā; uzsver, ka šiem ieteikumiem būtu jākoncentrējas uz šā transporta veida efektivitātes 

palielināšanu, aizsargājot vidi un atvieglojot tā integrāciju ar citiem transporta tīkliem un 



veidiem; 

14. uzskata, ka ir jāuzlabo Atlantijas okeāna reģionu savienojums ar pārējo Eiropu, izmantojot 

ieguldījumus transporta infrastruktūrās atbilstīgi multimodāla transporta pieejai; 

15. uzsver, ka ilgtspējīgākas multimodālas transporta sistēmas izveidošanai ir vajadzīga 

efektīva pārrobežu koordinēšana un sadarbība, lai būvētu un izmantotu ceļu un dzelzceļa 

infrastruktūras, tostarp ātrgaitas vilcienu sliežu ceļus, lidostas, jūras ostas, iekšzemes ostas 

un iekšzemes termināļus un izmantotu loģistiku;  

16. uzsver ostu ekonomisko un teritoriālo nozīmi un uzskata, ka dzelzceļa un upju savienojumu 

ar to nomaļajām vietām pastāvēšana ir to konkurētspējas pamata nosacījums; 

17. pauž nožēlu par to, ka Komisijas priekšlikumos par Eiropas transporta tīklu centrālo tīklu 

nav ietverts koridors, kas aptvertu visu Atlantijas okeāna teritoriju, un pauž nožēlu, ka pārāk 

maz Atlantijas okeāna ostu ir piedāvātas iekļaušanai šajā centrālajā tīklā; uzskata, ka starp 

ostām ar transporta mezgla funkciju ir jāiekļauj vēl citas Atlantijas okeāna ostas, un paziņo, 

ka šajā ziņā sniegs ierosinājumus; 

18. atgādina par ieguvumiem, ko dod Eiropas vienotās gaisa telpas izveide, lai nostiprinātu 

teritoriālo kohēziju, pateicoties palielinātai satiksmei starp reģionālajām lidostām Savienībā, 

un tāpēc aicina Komisiju nodrošināt funkcionālo gaisa telpas bloku izmantošanu, ievērojot 

termiņus, kas noteikti šā mērķa sasniegšanai; 

Rūpniecības politika Atlantijas okeāna reģionam 

 

19. pauž cerību, ka stratēģija atbalstīs Atlantijas okeāna reģionu dinamisko ekonomikas nozaru 

konkurētspēju, izmantojot piemērotu rūpniecības politiku; šajā saistībā uzskata, ka privātā 

sektora ieguldījumi būtu jāpapildina valsts varas iestāžu atbalstam pētniecības un izstrādes, 

inovācijas, kopu attīstīšanas un MVU ieguldījumu jomās; 

20. prasa pievērst īpašu uzmanību reģioniem, kuros notiek uzņēmumu un nozaru 

pārstrukturēšana, kā arī uzņēmumu slēgšana vai pārvietošana, ar mērķi sekmēt rūpniecības 

atjaunošanu, veidojot sinerģijas starp ostu darbību, loģistiku un papildnozaru ar lielāko 

pievienoto vērtību attīstību; turklāt prasa izveidot mehānismu rūpniecības paraugprakses 

apmaiņai starp Atlantijas loka reģioniem; 

21. uzskata, ka ar stratēģiju jāsekmē jūras zinātniskā un tehniskā pētniecība un jāsekmē 

uzņēmumu piekļuve iegūtajiem datiem, lai uzlabotu zinātniskās atziņas par jūras vidi, 

stimulētu inovāciju jūrlietu nozarēs un ļautu ilgtspējīgi izmantot jūras resursus; 

22. uzskata, ka stratēģijā jāietver vērienīgs sociālais aspekts, lai sekmētu apmācību un ar 

jūrlietām saistītu profesiju pieejamību jauniešiem, konsolidējot nodarbinātības struktūras, 

kas pašlaik ir saistītas ar jūru, un to lomu, lai veicinātu to, ka piekrastes apgabali joprojām 

tiek apdzīvoti, un arī radot jaunas specialitātes, kas var sekmēt zivsaimniecības reģionu 

ilgtspējīgu attīstību un palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti šajās teritorijās; 

23. uzsver, ka atjaunojamās jūras enerģijas ir nākotnes rūpniecības nozare, kas ļauj mazināt 

klimata pārmaiņu sekas un ES energoatkarību, panākt lielāku enerģētisko ilgtspēju 

Atlantijas okeāna reģionos un sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; norāda, ka 

Atlantijas okeāna teritorija ir īpaši piemērota, lai popularizētu šādus enerģijas veidus, un 



uzskata, ka nepieciešams publiskais atbalsts, ar ko papildināt privātos ieguldījumus 

attiecīgajās tehnoloģijās, jo īpaši jūras vēja enerģijā un viļņu un plūdmaiņu enerģijā; 

24. uzsver jūras transporta stratēģisko nozīmi Atlantijas okeāna piekrastē un savienojumos starp 

tālākajiem reģioniem un citām kontinentālām teritorijām; prasa Komisijai, lai tā ierosina 

pasākumus ar mērķi vienkāršot administratīvās formalitātes ostās, nezaudējot spēju 

kontrolēt darbības un kravas un pārbaudīt to atbilstību noteikumiem; 

25. atgādina par jūrlietu nozaru ekonomisko nozīmi Atlantijas okeāna reģionos, jo īpaši 

kuģubūves nozares nozīmi, kas noteiktos Atlantijas okeāna reģionos atrodas sevišķi 

sarežģītos apstākļos un kā labā Komisijai ir jāmeklē risinājumi; prasa Komisijai atsākt 

iniciatīvas „LeaderSHIP 2015” īstenošanu, lai uzlabotu šīs nozares konkurētspēju 

starptautiskās konkurences kontekstā; 

26. uzsver ar jūru un zivsaimniecību saistīto darbību un akvakultūras nozīmi Atlantijas okeāna 

reģionos un atzinīgi vērtē publisko atbalstu zvejas kuģu atjaunošanai un modernizēšanai, kā 

arī piekrastes nerūpnieciskās zvejas un gliemeņu audzēšanas īpatnību un potenciāla 

diferencēšanu; 

27. uzsver, ka ir svarīgi veicināt sociālā, ekonomiskā un ekoloģiskā ziņā ilgtspējīgus tūrisma 

veidus, kas var veidot nozīmīgu pievienotās vērtības avotu Atlantijas okeāna reģioniem, 

aizsargājot to ekosistēmu un bioloģisko daudzveidību; norāda, ka atbalsts kuģošanas 

tūrismam ļauj attīstīt sportiskās aktivitātes un veicināt izmantot kruīzu tūrismu; 

28. norāda uz Atlantijas okeāna dzīļu bagātību un uzskata, ka ar stratēģiju jāsekmē to ilgtspējīga 

izpēte un izmantošana; 

Rīcības plāns laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam 

 

29. aicina stratēģijā iekļaut ārēju dimensiju, lai sekmētu noteiktu mērķu sasniegšanu un 

piesaistītu starptautiskus ieguldījumus, izmantojot pastāvošās iespējas, un ierosina, ka 

rīcības plāna galvenajam elementam ir jābūt Atlantijas okeāna reģiona popularizēšanai kā 

vietai, kur ieguldīt, ko apmeklēt un kur veikt uzņēmējdarbību; 

30. prasa Komisijai izveidot Atlantijas okeāna makroreģionu un nākt klajā ar rīcības plāna 

priekšlikumu, lai īstenotu stratēģiju laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam; 

31. aicina ievērot daudzlīmeņu pārvaldības pieeju rīcības plāna izstrādei, īstenošanai, 

novērtēšanai un pārskatīšanai, ar ciešu reģionālo un vietējo varas iestāžu, Atlantijas okeāna 

reģiona dalībvalstu, privātā sektora ieinteresēto personu un pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju līdzdalību; 

32. uzsver, ka rīcības plānā būtu jāizmanto esošais Eiropas finansējums, neveidojot jaunus 

budžeta instrumentus; 

33. ierosina rīcības plānu saistīt ar Savienības reģionālo politiku, integrēto jūrniecības politiku, 

pētniecības un inovācijas politiku („Apvārsnis 2020”) un Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumentu; uzskata, ka ir būtiski veidot sinerģijas ar citiem Eiropas politikas 

virzieniem pētniecības un inovācijas, transporta, vides, enerģētikas, tehnoloģijas, tūrisma, 

zivsaimniecības, akvakultūras un starptautiskās sadarbības jomās; 



34. uzsver Eiropas Investīciju bankas, projektu obligāciju un publiskā un privātā sektora 

partnerību nozīmīgo potenciālu stratēģijā paredzēto ieguldījumu finansēšanā; 

35. uzstāj, ka Atlantijas okeāna jaunās stratēģijas pamatā ir jābūt stratēģijas „Eiropa 2020” 

tematiskajiem pīlāriem, jo tas ļautu integrēt nozaru politikas jomu tematisko saturu; šajā 

sakarībā uzskata, ka nākamajam plānošanas periodam ierosinātajiem Eiropas kohēzijas 

politikas kopējās stratēģijas piecu fondu tematiskajiem mērķiem un tematiskajai 

koncentrācijai ir jābūt rīcības plāna pamatā; uzsver šādus mērķus: „nostiprināt pētniecību, 

tehnoloģiju attīstību un inovāciju”, „nostiprināt MVU konkurētspēju”, „atbalstīt pāreju uz 

ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni” un „veicināt ilgtspējīgu transportu un 

novērst trūkumus galvenajās tīklu infrastruktūrās”; 

36. prasa, lai tiktu ieviesta saistoša partnerības nolīgumu un darbības programmu orientēšana uz 

attiecīgajām makroreģionālo stratēģiju prioritātēm, kurās tās piedalās, lai nodrošinātu 

darbības programmu pasākumu un makroreģionālo stratēģiju prioritāšu ciešu saskaņošanu, 

kā rezultātā tiek panākta struktūrfondu efektīvāka izmantošana un radīta pievienotā vērtība 

reģionālajā līmenī; norāda, ka šai saistošai orientēšanai ir jāattiecas ne vien uz kohēzijas 

politikas teritoriālās sadarbības mērķi (INTERREG), bet arī uz katra Atlantijas okeāna 

teritorijas reģiona darbības programmām; 

37. atbalsta jau esošo teritoriālās sadarbības stratēģiju, projektu un pieredzes atzīšanu un 

iekļaušanu, kas var sniegt rīcības vadlīnijas un politiskās un darbības prioritātes rīcības 

plānam; aicina, izstrādājot un īstenojot turpmākās teritoriālās sadarbības programmas, uz ko 

attiecas stratēģija, pienācīgi ņemt vērā rīcības plānu; turklāt uzskata, ka Eiropas teritoriālās 

sadarbības mērķa pārrobežu aspektam ir jānodrošina tehnisks atbalsts rīcības plāna 

īstenošanai, jo īpaši veicinot paraugprakses apmaiņu un tīkla veidošanu;  

38. uzskata, ka darbības programmas, kas aptver vairākus reģionus un fondus, kā arī integrētie 

teritoriālie ieguldījumi (ITI) ir īpaši piemēroti instrumenti, lai sekmētu rīcības plāna 

īstenošanu; 

39. ierosina, ka attiecīgo programmu gada īstenošanas ziņojumos būtu jāiekļauj novērtējums 

par to, kā programmas veicina Atlantijas stratēģijas mērķu sasniegšanu un rīcības plāna 

īstenošanu; 

40. uzsver tālākajiem reģioniem piemītošo potenciālu kā dabiskai laboratorijai, kur īstenot 

pētniecības un izstrādes darbības atjaunojamo enerģiju un jūras ekonomikas jomā; uzsver 

tūrisma nozares nozīmi šajos reģionos un iespējas veidot loģistikas platformas, kas sekmētu 

kravu pārvadājumus starp Eiropu un citām pasaules ekonomikām; 

41. aicina valstu, reģionālās un vietējās varas iestādes censties panākt sinerģijas starp to politiku 

un rīcības plāna prioritātēm;  

42. atgādina, ka atšķirīgā veidā pārvaldītu Eiropas fondu līdzdalība stratēģijā nosaka 

nepieciešamību izstrādāt pielāgotu pārvaldības un kontroles sistēmu, un tādēļ prasa ieviest 

rīcības plāna vadības platformu, kas saņēmējiem nodrošinātu informācijas un komunikācijas 

moduli un sekmētu koordinēšanu dažādo iestāžu starpā, kas atbild par fondu pārvaldību; 

43. iesaka — Atlantijas stratēģijā vispirms ir jāvienojas par stratēģisku redzējumu Atlantijas 

okeāna reģionam, kas sniegtu norādi rīcības plānam 2014.–2020. gada periodam; turklāt 

ierosina, ka šajā rīcības plānā būtu vajadzīgs:  



– noteikt galvenās prioritātes, pasākumus un norādīt galvenos projektus; 

– noteikt skaidri definētus uzdevumus un pienākumus visiem politikā un tās īstenošanā 

ieinteresētajiem partneriem;  

– noteikt galvenos mērķus un rādītāju loku snieguma novērtēšanai;  

– vienoties par novērtēšanas procesu un vidusposma sasniegumu pārskatīšanu; kā arī 

– noteikt, kādi resursi ir nepieciešami rīcības plāna īstenošanai; 

44. atgādina, ka 2012. un 2013. gadā kā Parlamenta ierosināts sagatavošanās pasākums notiks 

Atlantijas forums, lai apvienotu visus rīcības plāna izstrādē iesaistītos dalībniekus; uzsver, 

ka Parlamentam kā šā foruma iniciatoram tajā būs vadošā loma; 

45. ierosina, ka rīcības plānu pieņem Atlantijas forumā, un aicina gaidāmo ES prezidentvalsti 

Īriju tās prezidentūras laikā noteikt par prioritāti rīcības plāna apstiprinājumu Eiropadomē, 

uzmanību pievēršot izpildei, uzticamam uzraudzības procesam, pastāvīgai novērtēšanai un 

vidusposma pārskatīšanas ieplānošanai; 

46.  aicina Komisiju pētīt, vai būtu iespējams līdzīgas makroreģionālas stratēģijas īstenot citos 

reģionos, kur tādējādi varētu nodrošināt ilgtspējīgas un atbalstāmas ekonomikas izaugsmi; 

o 

o     o 

47. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, Reģionu komitejai un 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. 

 

 


