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Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagail 174, 225 agus 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 23 Iúil 2020 dar teideal A new 
approach to the Atlantic maritime strategy – Atlantic action plan 2.0: An updated 
action plan for a sustainable, resilient and competitive blue economy in the European 
Union Atlantic area [Cur chuige nua i leith straitéis mhuirí an Atlantaigh – plean 
gníomhaíochta Atlantach 2.0: Plean gníomhaíochta nuashonraithe do gheilleagar gorm 
inbhuanaithe, athléimneach agus iomaíoch i limistéar Atlantach an Aontais Eorpaigh’ 
(COM(2020)0329),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2020 dar teideal EU 
Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives [Straitéis 
Bhithéagsúlachta an Aontais do 2030: An dúlra a thabhairt ar ais inár saol] 
(COM(2020)0380),

– ag féachaint don chomhaontú a glacadh ag an 21ú Comhdháil de chuid na bPáirtithe i 
gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (COP 21) i bPáras an 
12 Nollaig 2015 (Comhaontú Pháras)1,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019 dar teideal The 
European Green Deal [An Comhaontú Glas don Eoraip] (COM(2019)0640),

– ag féachaint do rún uaithi an 15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip2,

– ag féachaint don chéad phlean gníomhaíochta an Atlantaigh dar dáta an 
13 Bealtaine 2013 (COM(2013)0279) agus athbhreithniú mheántéarma an 
23 Feabhra 2018 (SWD(2018)0049) maidir leis,

1 IO L 282, 19.10.2016, lch. 4.
2 IO C 270, 7.7.2021, lch. 2.



– ag féachaint do straitéisí AE an 10 Meitheamh 2009 do réigiún Mhuir Bhailt 
(COM(2009)0248), an 8 Nollaig 2010 do réigiún na Danóibe (COM(2010)0715), an 
28 Iúil 2015 don réigiún Alpach (COM(2015)0366) agus 17 Meitheamh 2014 don 
réigiún Aidriadach-Iónach(COM(2014)0357),  agus do na rúin uaidh maidir leis na 
straitéisí sin1,

– ag féachaint don Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus 
Flora Fiáine i mBaol2,

– ag féachaint do Threoir 92/43/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1992 maidir le 
gnáthóga nádúrtha agus fauna agus flora fiáine a chaomhnú (Treoir maidir le hÉin)3, 
agus do Threoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
30 Samhain 2009 maidir le héin fhiáine a chaomhnú (Treoir maidir le Gnáthóga)4,

– ag féachaint do rún uaithi an 16 Eanáir 2020 maidir leis an 15ú cruinniú de Chomhdháil 
na bPáirtithe (COP15) sa Choinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch5,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2021/1060 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 24 Meitheamh 2021 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste 
Comhtháthaithe an Ciste um Aistriú Cóir agus an Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus 
Dobharshaothraithe agus rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin agus maidir leis an 
gCiste Tearmainn, Imirce agus Lánpháirtíocht, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an 
Ionstraim le haghaidh Tacaíochta Airgeadais don Bhainistiú Teorainneacha agus don 
Bheartas Viosaí6,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2021/1059 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 24 Meitheamh 2021 maidir le forálacha sonracha le haghaidh sprioc an 
chomhair chríochaigh Eorpaigh (Interreg) a fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa agus ionstraimí maoinithe sheachtraigh7,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear 
Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón 
gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 agus Rialachán 
(CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle8,

– ag féachaint do thogra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 12 Meitheamh 2018 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh 

1 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Feabhra 2011 maidir le straitéis AE do réigiún na 
Danóibe a chur chun feidhme, (IO C 188 E, 28.6.2012, lch. 30); Rún ó Pharlaimint na 
hEorpa an 13 Meán Fómhair 2016 maidir le straitéis AE don réigiún Alpach, (IO C 204, 
13.6.2018, lch. 57); agus Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 28 Deireadh Fómhair 2015 
maidir le straitéis AE don réigiún Aidriadach-Iónach, (IO C 355, 20.10.2017, lch. 23).

2 IO L 75, 19.3.2015, lch. 4.
3 IO L 206, 22.7.1992, lch. 7.
4 IO L 20, 26.1.2010, lch. 7
5 IO C 270, 7.7.2021, lch. 94.
6 IO L 231, 30.6.2021, lch. 159
7 IO L 231, 30.6.2021, lch. 94
8 IO L 354, 28.12.2013, lch. 22.



agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle (COM(2018)0390),

– ag féachaint don rún uaithi an 28 Samhain 2019 maidir leis an éigeandáil aeráide agus 
chomhshaoil1,

– ag féachaint do thuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún an 19 Márta 2021 maidir le 
teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal A new approach to the Atlantic maritime 
strategy – Atlantic action plan 2.0: An updated action plan for a sustainable, resilient 
and competitive blue economy in the European Union Atlantic area [Cur chuige nua i 
leith straitéis mhuirí an Atlantaigh – plean gníomhaíochta Atlantach 2.0: Plean 
gníomhaíochta nuashonraithe do gheilleagar gorm inbhuanaithe, athléimneach agus 
iomaíoch i limistéar Atlantach an Aontais Eorpaigh’,

– ag féachaint don rún uaithi an 25 Márta 2021 maidir le straitéis AE do thurasóireacht 
inbhuanaithe a bhunú2,

– ag féachaint do thuarascáil ón mBord Misin de chuid an Choimisiúin maidir le haigéin, 
farraigí agus uiscí cósta agus intíre sláintiúla an 21 Meán Fómhair 2020 dar teideal 
Mission Starfish 2030:Restore our Ocean and Waters by 2030 [Misean Crosóige Mara 
2030: Ár n-aigéan agus ár n-uiscí a athbhunú]’,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le straitéisí 
macrairéigiúnacha AE a chur chun feidhme,

– ag féachaint do rún uaithi an 9 Márta 2011 maidir le Straitéis Eorpach maidir le réigiún 
an Atlantaigh3,

– ag féachaint do rún uaithi an 13 Meán Fómhair 2012 maidir leis an Straitéis do réigiún 
an Atlantaigh faoi Chuimsiú Bheartas Comhtháthaithe AE4,

– ag féachaint do thuarascáil ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2014 maidir le rialachas 
straitéisí macrairéigiúnacha (COM(2014)0284),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2011dar teideal Regional 
policy contributing to sustainable growth in Europe 2020 [Beartas réigiúnach ag cur 
leis an bhfás inbhuanaithe i gcomhthéacs na straitéise Eoraip 2020](COM(2011)0017),

– ag féachaint do Threoir 2014/52/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
16 Aibreán 2014 lena leasaítear Treoir 2011/92/AE maidir le measúnú a dhéanamh ar 
éifeachtaí tionscadal poiblí agus príobháideach áirithe ar an gcomhshaol5,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 17 Bealtaine 2021 dar teideal A new 
approach for a sustainable blue economy in the EU – Transforming the EU's Blue 
Economy for a Sustainable Future [Cur chuige nua i ndáil le geilleagar gorm 
inbhuanaithe san Aontas – Geilleagar Gorm an Aontais a chlaochlú le haghaidh 

1 IO C 232, 16.6.2021, lch. 28.
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2021)0109.
3 IO C 199 E, 7.7.2012, lch. 95.
4 IO C 353 E, 3.12.2013, lch. 122.
5 IO L 124, 25.4.2014, lch. 1.



todhchaí inbhuanaithe] (COM(2021)0240),

– ag féachaint do Threoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 
Meitheamh 2008 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an 
bheartais comhshaoil mhuirí (an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí)1,

– ag féachaint do Threoir 2007/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le measúnú agus bainistiú baol tuilte2,

– ag féachaint do Threoir 2001/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
27 Meitheamh 2001 maidir le measúnú a dhéanamh ar na héifeachtaí a bhíonn ag 
pleananna agus ag cláir áirithe ar an gcomhshaol3,

– ag féachaint don staidéar arna ndéanamh ag a Ard-Stiúrthóireacht um Beartais 
Inmheánacha (Roinn Beartais B: Beartais Struchtúracha agus Chomhtháthaithe) an 
15 Eanáir 2015 dar teideal New Role of Macro-Regions in European Territorial 
Cooperation [Ról Nua na Macrairéigiún sa Chomhar Críochach Eorpach],

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do thuairimí ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht agus ón 
gCoiste um Iascach,

– ag féachaint do thuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A9-0243/2021),

A. de bhrí go ndearnadh iarmhairtí socheacnamaíocha COVID-19 agus ag éifeachtaí 
diúltacha Brexit difear tromchúiseach ar limistéar an Atlantaigh;

B. de bhrí gurb é limistéar an Atlantaigh an t-imchuach farraige is mó san Aontas Eorpach;

C. de bhrí go bhfuil turasóireacht chósta agus mhuirí ina foinse mhór fostaíochta do 
limistéir an Atlantaigh agus go raibh tionchar ar leith ag an ngéarchéim 
shocheacnamaíoch arb í paindéim COVID-19 is siocair léi ar an turasóireacht sin;

D. de bhrí go bhfuil iarmhairtí tromchúiseacha ag an ngéarchéim aeráide agus ag an ardú ar 
leibhéil na farraige ar aghaidheanna muirí agus ar oileáin uile limistéar an Atlantaigh, a 
bhfuil thimpeallacht leochaileach agus uathúil talún agus mhuirí araon i gceist leo;

E. de bhrí go gcuimsítear Maidéara, na hAsóir, na hOileáin Chanáracha, Guáin na Fraince, 
Martinique, Guadalúip agus Saint-Martin i limistéar Atlantaigh an Aontais Eorpaigh 
mar réigiúin is forimeallaí, agus de bhrí gur cheart go mbeadh plean gníomhaíochta nua 
an Atlantaigh dírithe ar na réigiúin sin uile agus dlúthchomhar á chothú san am céanna 
le tíortha agus críocha thar lear (TCTanna) an Atlantaigh agus le tíortha nach Ballstáit 
den Aontas iad agus a réigiúin;

F. de bhrí in 2015, gurb é EUR 2 175 bhilliún OTI iomlán limistéar an Atlantaigh, arb 

1 IO L 164, 25.6.2008, lch. 19.
2 IO L 288, 6.11.2007, lch. 27.
3 IO L 197, 21.7.2001, lch. 30.



ionann é agus 15 % de OTI an Aontais1,

G. de bhrí gur cheart go n-áireofaí i straitéis an Atlantaigh sreafaí malairte inláimhsithe 
agus doláimhsithe le TCTanna an Atlantaigh agus le tíortha neamh-AE, ag glacadh 
réigiúin Atlantacha an Aontas, lena n-áirítear na réigiúin is forimeallaí, mar bhunús;

H. de bhrí go bhfuil straitéis bhithéagsúlachta nua AE do 2030, an t-athbhreithniú ar an 
Treoir maidir le Fuinneamh Inathnuaite2 agus an geilleagar gorm ina bpríomhghnéithe 
san aistriú chuig geilleagar an-éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de agus bunaithe ar 
fhuinneamh inathnuaite, lena n-áirítear critéir inbhuanaithe atreisithe;

I. de bhrí go bhfuil ról bunúsach ag na haigéin ó thaobh oiriúnú don athrú aeráide de;

J. de bhrí go bhfuil aigéin shláintiúla agus caomhnú agus athbhunú a n-éiceachóras 
bunriachtanach don chine daonna mar rialaitheoirí aeráide, mar tháirgeoirí an tsoláthair 
ocsaigine in ocsaigin in atmaisféar an Domhain, mar óstaigh na bithéagsúlachta, mar 
acmhainn don tslándáil bia agus do shláinte an duine, agus mar acmhainn do 
ghníomhaíochtaí eacnamaíocha amhail iascach, iompar, longthógáil, trádáil, 
turasóireacht, gastranamaíocht, fuinneamh inathnuaite, taighde agus táirgí sláinte;

K. de bhrí go bhfuil sé mar aidhm ag an Straitéis ‘Ón bhFeirm go dtí an Forc’ córas bia 
cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol a bhaint amach;

L. de bhrí go bhfuil ról tábhachtach ag calafoirt agus ag an iompar ar an iomlán i gcur chun 
cinn na forbartha inbhuanaithe agus san aistriú chuig geilleagar atá saor ó charbón agus 
bunaithe ar fhuinneamh inathnuaite;

M. de bhrí gur cheart d’earnáil mhuirí an Aontais rannchuidiú freisin le dul i ngleic le 
cailliúint na bithéagsúlachta agus le díghrádú comhshaoil, agus le cuspóirí straitéis 
bhithéagsúlachta nua AE do 2030;

N. de bhrí nach foláir do phlean gníomhaíochta athbhreithnithe an Atlantaigh 2.0 leas a 
bhaint as acmhainneacht an gheilleagair ghoirm i réigiún an Atlantaigh, agus caomhnú á 
dhéanamh leis ar na héiceachórais mhuirí ag an am céanna agus rannchuidiú á 
dhéanamh leis le hoiriúnú don athrú aeráide agus le maolú ar an athrú aeráide;

O. de bhrí go rannchuideofar le rath na straitéise trí oideachas agus oiliúint scileanna 
gorma, tionscadail taighde chomhpháirteacha agus feasacht phoiblí faoi acmhainneacht 
agus leochaileacht na n-aigéan mar thimpeallacht nádúrtha a mhúscailt;

P. de bhrí nach bhfuil tagairt do réigiúin Atlantacha is forimeallaí i bplean gníomhaíochta 
an Atlantaigh 2.0, ar réigiúin iad a chuireann le gné mhuirí agus Atlantach an Aontais 
Eorpaigh;

1 Staidéar ón gCoimisiún ó Nollaig 2017 dar teideal Study feeding into the mid-term 
review of the implementation of the Atlantic Action Plan [Staidéar ag cur le 
hathbhreithniú meántéarma ar chur chun feidhme Phlean Gníomhaíochta an Atlantaigh].

2 Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn, 
(IO L 328, 21.12.2018, lch. 82).



Tionchar Straitéis an Atlantaigh ó 2013 i leith

1. á thabhairt chun suntais an obair atá déanta ag gach gníomhaí áitiúil, réigiúnach, 
náisiúnta agus de chuid an Aontais, agus go háirithe obair ghrúpa straitéise an 
Atlantaigh;

2. ag tabhairt dá haire, agus é ina ábhar imní di, éifeachtaí Brexit agus phaindéim COVID-
19 ar limistéir mhuirí agus chósta an Atlantaigh; ag tabhairt faoi deara mar iarmhairt air 
sin go bhféadfadh an comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a bheith curtha 
i mbaol, le baol mór ann go gcuirfí dlús le treochtaí dídhaonraithe;

3. á mheas gur rannchuidigh plean gníomhaíochta an Atlantaigh 2013 le léargas níos 
cuimsithí a fhorbairt den mhéid atá ag tarlú ar fud an Atlantaigh, ach de bharr a raoin 
feidhme fhairsing, go raibh an rannchuidiú teoranta ó thaobh tionchar a imirt ar 
thosaíochtaí agus tacú le forbairt tionscadal ábhartha de;

4. á thabhairt chun suntais na hiarrachtaí chun gné idirnáisiúnta de straitéis an Atlantaigh a 
chur chun cinn, go háirithe leis an rath a bhí ar Ráiteas na Gaillimhe an 
24 Bealtaine 2013 maidir le Comhar san Aigéan Atlantach agus ar Ráiteas Belém an 14 
Iúil 2017 maidir le Comhar Taighde agus Nuálaíochta san Atlantach; á mheabhrú go 
gcabhraíonn an ghné idirnáisiúnta de phlean gníomhaíochta an Atlantaigh 2013 agus an 
tacaíocht dá chur chun feidhme le tuiscint a fháil ar na hathruithe atá ar siúl san Aigéan 
Atlantach, mar aon lena n-éifeachtaí ar phobail chósta éagsúla;

5. á chur in iúl gurb oth léi gur mór an difear a bhí idir na torthaí ginearálta agus 
acmhainneacht an phlean gníomhaíochta agus á chur in iúl gur saoth léi an easpa 
leithdháileadh buiséid agus castacht rialachas na straitéise;

6. á chur i bhfáth nach é go hiomlán mar thoradh ar phlean gníomhaíochta an Atlantaigh 
2013 a bhfuil ann do na 1 200 tionscadal muirí nua agus beagnach EUR 6 bhilliún 
d’infheistíochtaí arna dtabhairt chun suntais ag an gCoimisiún1, ach á chur in iúl gur 
geal léi gur mheall nó gur spreag straitéis an Atlantaigh cuid de na hinfheistíochtaí agus 
de na tionscadail sin; á chur in iúl gurb oth léi, thairis sin, nach tionscadail trasnáisiúnta2 
iad ach thart ar 30 % de na tionscadail a tugadh chun suntais agus nach dtugann an t-
athbhreithniú meántéarma fíor-fhorléargas ar na tionscadail a cuireadh i gcrích le linn na 
straitéise; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim nach raibh baint leordhóthanach ag 
réigiúin an Atlantaigh le rialachas na straitéise;

7. á chur in iúl gur saoth léi, cé gur cuireadh san áireamh i straitéis an Atlantaigh 2013 iad, 
gur fágadh earnálacha na n-iascach inbhuanaithe agus an dobharshaothraithe go mór as 
measúnú athbhreithnitheach meántéarma an Choimisiúin 2017;

PLEAN NUA GNÍOMHAÍOCHTA 2.0: MOLTAÍ FEABHAIS

1 An Coimisiún Eorpach, The Atlantic Strategy and the 2013-2020 Action Plan [Straitéis 
an Atlantaigh agus Plean Gníomhaíochta 2013-2020], arna rochtain an 20 Iúil 2021, ar 
fáil ag: https://atlanticstrategy.eu/en/atlantic-strategy-glance/atlantic-strategy

2 Staidéar ón gCoimisiún ó Nollaig 2017 dar teideal Study feeding into the mid-term 
review of the implementation of the Atlantic Action Plan [Staidéar ag cur le 
hathbhreithniú meántéarma ar chur chun feidhme Phlean Gníomhaíochta an Atlantaigh].



Barúlacha ginearálta

8. á chur in iúl gur geal léi an t-athbhreithniú a rinneadh ar an bplean gníomhaíochta agus 
ag aithint an dul chun cinn a rinneadh ó thaobh a rialachais de; á chur in iúl gur oth léi, 
áfach, marthanacht na n-easnamh éagsúil;

9. á chur in iúl gur geal léi roghnaíocht mhéadaithe thosaíochtaí an phlean gníomhaíochta 
nua i gcomparáid le plean gníomhaíochta an Atlantaigh 2013 agus á iarraidh go 
ndéanfar gníomhaíochtaí nithiúla a chur i gcrích, mar thoradh díreach ar an straitéis; á 
mholadh go gcuirfear treochláir shonracha nó garspriocanna sonracha san áireamh le 
haghaidh gach cuspóra chun na gníomhaíochta sainmhínithe a dhéanamh níos sonraí 
agus níos éasca le measúnú;

10. á chur in iúl gur saoth léi nach bhfuil aon leithreasuithe curtha in áirithe i mbuiséad AE 
do phlean gníomhaíochta an Atlantaigh; á mholadh, sna cláir agus deiseanna cistiúcháin 
atá ann cheana faoi CAI 2021-2027, amhail Interreg, Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa, Saoráid um Chónascadh na hEorpa agus Fís Eorpach, go gcuirfear chun cinn 
glaonna ar thionscadail chun déileáil le dúshláin agus deiseanna ilghnéithe de chuid 
réigiúin an Atlantaigh;

11. á chur i bhfáth go bhfuil gá le sineirgí níos mó idir cistí, straitéisí agus cláir éagsúla AE, 
go háirithe cláir a ndéantar bainistíocht dhíreach orthu agus cláir náisiúnta agus 
réigiúnacha, chun tacú le geilleagar gorm inbhuanaithe, láidir agus iomaíoch i réigiúin 
an Atlantaigh; á iarraidh ar an gCoimisiún breithniú a dhéanamh ar lipéadú a dhéanamh 
ar thionscadail a chomhlíonann tosaíochtaí agus cuspóirí éagsúla na straitéise nua, ionas 
go mbeadh sé níos éasca iad a mhaoiniú faoi chláir agus cistí ábhartha an Aontais; á 
iarraidh ar na Ballstáit agus na réigiúin lena mbaineann an straitéis a lua i gcláir agus 
cistí an bheartais chomhtháthaithe a bhaineann leis na réigiúin sin;

12. á chreidiúint go bhféadfadh an straitéis pleanáil chomhpháirteach agus forbairt 
earnálacha an gheilleagair ghoirm i limistéar an Atlantaigh a spreagadh, ag leanúint 
dhea-chleachtais na pleanála spásúla muirí comhoibríoch, cuimsitheach agus 
trasearnálach agus trí bhuarthaí comhshaoil, bithéagsúlachta agus aeráide a chur ag a 
croílár, agus ar an mbealach sin, rannchuidiú le cuspóirí comhshaoil agus aeráide an 
Aontais a bhaint amach agus le teicneolaíochtaí giniúna leictreachais inathnuaite amach 
ón gcósta, amhail fuinneamh taoide, fuinneamh tonnta, fuinneamh gréine agus 
fuinneamh gaoithe, a chur chun cinn;

13. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé go scaipfear scéal faoi chláir le cistiú ón Aontas i 
measc tairbhithe féideartha agus á iarraidh ar an gCoimisiún treoir shoiléir shimplí faoi 
na deiseanna sin uile a eisiúint; á iarraidh ar an gCoimisiún thairis sin tionscadail 
lipéadaithe a bhreithniú chun an ghné Eorpach a dhéanamh sofheicthe don phobal;

Na réigiúin is forimeallaí agus oileáin

14. á chur in iúl gur saoth léi nach bhfuil ach tagairt ghearr i straitéis nua Atlantaigh 
d’oileáin na mBallstát san Atlantach, go háirithe na réigiúin is forimeallaí, cé go bhfuil 
na limistéir sin ag brath go mór ar an ngeilleagar gorm dá n-inbhuanaitheacht 
shocheacnamaíoch agus go bhfuil sciar suntasach de bhithéagsúlacht an Aontais le fáil 
iontu;



15. á mheabhrú go dtugann na réigiúin is forimeallaí gné fhíor-Atlantach don Aontas agus 
go bhfuil lánpháirtiú iomlán na réigiún sin sa straitéis bunriachtanach chun go n-éireodh 
leis an straitéis agus gur cheart iad a threisiú dá bhrí sin; á mheabhrú gur cheart go 
gcuirfear a n-oileánachas, a n-iargúltacht agus a mbeagmhéid san áireamh, i gcomhréir 
le hAirteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, chun 
fíorchomhtháthú sóisialta, eacnamaíoch agus críochach a chur chun cinn, ach chomh 
maith leis sin, chun a n-acmhainneacht uathúil agus sócmhainní sainiúla, amhail a staid 
gheostraitéiseach, a chur chun cinn freisin;

16. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé straitéisí a fhorbairt a dhéanfaidh na srianta ar 
réigiúin an Atlantaigh a chomhrac, ar shrianta de bharr iargúltachta nó dlús íseal daonra 
iad, go háirithe ar oileáin na mBallstát agus na réigiúin is forimeallaí, nó trí naisc 
iompair níos inbhuanaithe a chur chun cinn, deireadh a chur le spleáchas fuinnimh trí 
glacadh le cineálacha fuinnimh inathnuaite amhail fuinneamh gréine, taoide, agus 
gaoithe, agus líonraí faisnéise comhordaithe a fhorbairt;

Tionscal agus poist

17. á mholadh go bhforbrófar straitéis tionsclaíochta ar leibhéal an Atlantaigh, le gné láidir, 
inbhuanaithe, chomhshaoil agus shocheacnamaíoch maidir leis an ngeilleagar gorm, 
agus á mholadh gur cheart go ndíreodh an plean gníomhaíochta ar thionscail 
shuaitheanta a fhorbairt, mar aon le beartais ábhartha earnála a bhaineann go sonrach le 
limistéar an Atlantaigh nó le limistéir ina bhfuil an acmhainneacht is mó ag iarrachtaí 
breise chun comhoibriú ar leibhéal imchuach farraige a neartú;

18. á iarraidh go ndíreofar go láidir sa straitéis ar fhostaíocht cháilíochtúil a chruthú; á 
mheas nach ndéantar coimirciú leordhóthanach ar phrionsabail Cholún Eorpach na 
gCeart Sóisialta i bplean gníomhaíochta nua an Atlantaigh agus á chur in iúl go bhfuil sí 
den tuairim, dá bhrí sin, gur gá gné shóisialta níos láidre a chur san áireamh sa straitéis; 
á iarraidh go mbeadh gné uaillmhianach shóisialta ann chun an bhochtaineacht agus 
eisiamh sóisialta a chomhrac agus chun cruthú post ar bhonn cáilíochtúil a chur chun 
cinn agus, go háirithe, oiliúint do ghairmeacha muirí agus rochtain ar ghairmeacha 
muirí do dhaoine óga, i réimsí amhail tógáil long agus deisiú long, dobharshaothrú agus 
iascach;

Iascach inbhuanaithe

19. á chur in iúl gurb oth léi nach luann an straitéis iascach inbhuanaithe agus 
dobharshaothrú, cé go bhfuil ról ríthábhachtach socheacnamaíoch agus comhshaoil ag 
na tionscail sin fad chósta an Atlantaigh agus sna réigiúin is forimeallaí; á iarraidh go 
gcuirfear príomhearnáil seo an gheilleagair ghoirm san áireamh sa straitéis nua, i 
gcomhréir le teachtaireacht ón gCoimisiún an 17 Bealtaine 2021 maidir leis an gcur 
chuige nua i ndáil le geilleagar gorm inbhuanaithe san Aontas; á mheas gur cheart go 
ndéanfadh tagairtí do na tionscail sin tagairt i gcónaí do chur chun feidhme an chur 
chuige éiceachórais i leith bainistiú muirí;

20. ag tabhairt rabhaidh maidir le héifeachtaí díobhálacha na ró-iascaireachta agus á chur i 
bhfáth gur gá do na Ballstáit agus do réigiúin limistéar an Atlantaigh comhoibriú go 
héifeachtach in aghaidh na hiascaireachta neamhdhleathaí neamhthuairiscithe;

21. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an comhar idir an Coimisiún, stáit chósta agus 



gníomhaireachtaí an Atlantaigh ó thaobh cosaint a dhéanamh ar stoic éisc de, lena 
ndéanfar uastáirgeacht inbhuanaithe a bhaint amach agus lena gcuirfear deireadh le ró-
iascaireacht;

22. á chur i bhfáth gur cheart go ndéanfadh plean gníomhaíochta nua an Atlantaigh 2.0 
sineirgí níos mó leis an straitéis ‘ón bhfeirm go dtí an forc’ agus an straitéis 
bhithéagsúlachta do 2030 a chur chun cinn chun tacú le geilleagar gorm láidir, iomaíoch 
agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de, go sóisialta agus go heacnamaíoch i 
réigiúin an Atlantaigh;

23. ag tabhairt dá aire, le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ó AE go bhféadfadh athrú 
teacht ar an gcaoi a ndéanann soithí AE a ngníomhaíochtaí a chur i gcrích san Aigéan 
Atlantach agus ar dhinimic sheanbhunaithe sa réigiún;

Turasóireacht inbhuanaithe

24. á chur i bhfáth go bhfuil gá le turasóireacht ardcháilíocht, chliste agus inbhuanaithe a 
fhorbairt toisc gur earnáil ríthábhachtach í sin den gheilleagar gorm, agus ag dréim leis 
go ndéanfaidh an Pharlaimint agus an Coimisiún tionscadail phíolótacha a thionscnamh 
sa réimse sin; ag tathant ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar plean gníomhaíochta an 
Atlantaigh 2.0 a ailíniú go cuí leis an straitéis do thurasóireacht chósta agus mhuirí agus 
á iarraidh athbhreithniú láithreach na straitéise sin; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
na Ballstáit, thairis sin, cineálacha nua turasóireachta inbhuanaithe muirí agus cósta a 
chuireann le luach na limistéar sin trí na gníomhaíochtaí atá ar fáil iontu a éagsúlú, agus 
trí na limistéir sin a chaomhnú ag an am céanna trí dhul chun comhraic leis na 
héifeachtaí díobhálacha atá ag an ollturasóireacht ar chóstaí, ar an gcomhshaol agus ar 
an oidhreacht chultúrtha; á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá an geilleagar 
ciorclach in earnáil na turasóireachta ó thaobh cleachtais níos inbhuanaithe a fhorbairt a 
rachaidh chun tairbhe na forbartha áitiúla agus na fostaíochta áitiúla le linn na bliana; ag 
tabhairt dá haire acmhainneacht shuntasach na turasóireachta gastranómaí a bhaineann 
go háirithe le táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe;

25. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá REACT-AE, lena bhféadfaí tús nua a thabhairt do 
réigiúin an Atlantaigh trí thurasóireacht chósta inbhuanaithe, trí nuálaíocht agus trí 
bonneagar calafoirt; á mheabhrú gur gá bonneagar sonrach muirí atá ann cheana, amhail 
saoráidí tacaíochta loingseoireachta agus áineasa, a chruthú, a oiriúnú agus a 
nuachóiriú;

Colún I - Calafoirt mar thairseacha agus moil don gheilleagar gorm

26. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé feabhas a chur ar ról chalafoirt an 
Atlantaigh agus ar an ngá atá le hinfheistíochtaí i mbonneagar cliste, mar aon leis an 
tábhacht a bhaineann le forbairt agus bainistiú inbhuanaithe calafort, lena n-áirítear 
calafoirt ghlasa; á chur i bhfios go láidir ról bunúsach agus straitéiseach na gcalafort 
mar thairseacha chuig AE, ardáin lóistíochta, teophointí don turasóireacht, acmhainní 
táirgthe fuinnimh, moil stórála agus moil tionsclaíochta; ag tabhairt dá haire an gá atá le 
bearta a ghlacadh go mear chun an deis a thabhairt do chalafoirt iad féin a chosaint ó 
iarmhairtí an athraithe aeráide, go háirithe arduithe ar leibhéal na farraige;

27. á iarraidh ar an gCoimisiún, ar na Ballstáit agus ar a réigiúin tionscadail nuálacha atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil agus na socheacnamaíocha de a chothú in 



earnálacha muirí an Atlantaigh, i gcalafoirt agus timpeall orthu, ar fud líne chladaigh an 
Atlantaigh agus ar chríocha muirí, amhail bonneagar lódála muirí ‘glas’ a shuiteáil;

28. á iarraidh ar an gCoimisiún bearta breise a chur san áireamh sa phlean gníomhaíochta 
nua don Atlantach chun nascacht idir calafoirt agus aerfoirt a chur chun cinn, nuair is 
infheidhme, trína n-inbhuanaitheacht a fheabhsú agus trí cheantair chúlchríche mhuirí a 
fhorbairt trí naisc ilmhódacha; á chur in iúl gurb oth léi na fadhbanna leanúnacha maidir 
le hidir-inoibritheacht an iompair d’iarnród i gConair an Atlantaigh;

29. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tionscadail tosaíochta a thabhairt chun 
críche a áirítear sa ghréasán tras-Eorpach iompair (TEN-T) do Chonair an Atlantaigh, 
go háirithe i limistéir thrasteorann agus i gcomhthéacs na dtreoirlínte TEN-T a bheidh 
ann amach anseo agus na Saoráide um Chónascadh na hEorpa (2021-2027), chun 
lánfhorbairt mhótarbhealaí TEN‑T na farraige a nascann oileáin leis an mórthír a chur 
chun cinn agus infheistiú a dhéanamh san fhorbairt sin;

30. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar réigiúin an Atlantaigh straitéisí a fhorbairt chun 
deireadh a chur le scrogaill iarnróid, leanúint de naisc iarnróid ardluais a fhorbairt agus 
de línte traidisiúnta a uasghrádú go comhthreomhar, leanúnachas trasteorann a chur ar 
fáil, pleananna a tharraingt suas maidir le haistriú ilmhódach chuig modhanna 
inbhuanaithe iompair, tacú le mótarbhealach iarnróid an Atlantaigh a fhorbairt, naisc 
iarnróid-calafoirt a fheabhsú agus iad a nascadh le mórchonairí TEN-T eile, go háirithe 
conairí na Meánmhara, Mhuir Thuaidh-na Meánmhara agus conairí na Réine-na nAlp, 
mar aon le línte eile ar Chonair an Atlantaigh, agus cuspóirí eile an Chomhaontaithe 
Ghlais don Eoraip agus cuspóirí eile straitéis bhithéagsúlachta AE do 2030 á gcur san 
áireamh; ag tabhairt dá haire, agus is díol sásaimh di, an t-athailíniú atá beartaithe ar na 
conairí muirí idir mór-roinn na hEorpa agus Éire tar éis Brexit, agus go háirithe 
comhtháthú na hÉireann isteach i gConair an Atlantaigh;

31. á chur in iúl gur díol sásaimh di an obair atá á déanamh ag geallsealbhóirí náisiúnta 
agus réigiúnacha chun leibhéil sábháilteachta an bhonneagair a choinneáil agus a 
fheabhsú trí reachtaíocht iomchuí a chur chun feidhme, trí chomhar agus trí dhea-
chleachtais a roinnt;

32. á iarraidh ar an gCoimisiún borradh a chur faoi dhícharbónú an iompair mhuirí mar 
bhealach chun infheistíochtaí a fheabhsóidh an inbhuanaitheacht a chur chun cinn; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar thionscal an mhuiriompair meastóireacht a dhéanamh 
ar an tairbhe a bhaineann le comhpháirtíocht AE a bhunú don iompar muirí, chun 
nuálaíocht a chothú laistigh den earnáil, chun rannchuidiú leis an dícharbónú, chun 
bonneagar a chruthú chun breoslaí malartacha a luchtú, a stóráil agus a sholáthar i 
gcalafoirt agus i gcríochfoirt lastais, agus chun pleananna bainistithe dramhaíola a 
fhorbairt do chalafoirt an Atlantaigh;

Colún II - Scileanna gorma na todhchaí agus tuiscint ar na haigéin

33. á chur i bhfáth an gá atá le líonraí a chruthú idir ollscoileanna agus ionaid foghlama i 
réimse an taighde agus na hoiliúna maidir le hábhair ghorma, agus ag tabhairt dá haire 
agus is díol spéise di, na deiseanna a chuirtear ar fáil leis an gclár Erasmus+ 2021-2027 
trí thionscnaimh nua de chomhghuaillíochtaí na nOllscoileanna Eorpacha agus Ionaid 
Barr Feabhais Gairme; á mholadh go bhforbrófar tuilleadh na Scoileanna Gorma 
Eorpacha; á chur i bhfáth go gcabhródh oideachas agus oiliúint shonrach maidir leis an 



ngeilleagar gorm, lena n-áirítear trí Chiste Sóisialta na hEorpa Plus, le feasacht ar 
éiceachórais mhuirí a ardú agus leis an ngá atá ann iad a chosaint trí dhul i ngleic le 
fadhb an bhruscair mhuirí;

34. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé luathfhágáil na scoile a chomhrac agus a thábhachtaí 
atá oideachas foirmiúil agus neamhfhoirmiúil chun scileanna na bpobal muirí a 
fheabhsú agus á spreagadh iarrachtaí chun comhordú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí 
na n-earnálacha ábhartha éagsúla chun fás gorm cuimsitheach agus iomaíoch a chur 
chun cinn;

35. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé tionscadail phíolótacha a sheoladh i réigiún an 
Atlantaigh i réimse an rialachais agus an eolais aigéan, sna réigiúin is forimeallaí agus 
in áiteanna eile, le rannpháirtíocht ollscoileanna, ionad taighde agus coláistí muirí;

36. á chur in iúl gur geal léi an méadú atá tagtha ar fhorbairt mhéadaitheach taighde nua 
biteicneolaíochta muirí mar gheall ar an úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as le haghaidh 
feidhmeanna tionsclaíocha agus leighis; á mheabhrú gur féidir le tionscadail agus 
tionscnaimh nuálaíochta cur le forbairt na gcumas taighde, le líonrú agus le comhroinnt 
dea-chleachtas;

Colún III - Fuinneamh inathnuaite muirí

37. á chur in iúl gur geal léi na tionscnaimh chun dlús a chur leis an oiriúnú don athrú 
aeráide agus chun an sprioc a bhaint amach maidir le bheith ina mór-roinn atá neodrach 
ó thaobh carbóin de faoi 2050, amhail Comhaontas Scileanna an uile-Atlantaigh agus 
dreasachtaí a chruthú chun suiteáil saoráidí fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta agus 
intíre a chur chun cinn; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an comhar idir stáit chósta an 
Atlantaigh maidir le taighde agus forbairt i gcineálacha fuinnimh inathnuaite atá ag 
teacht chun cinn amhail fuinneamh gréine, fuinneamh tonnta, fuinneamh taoide, agus 
fuinneamh gaoithe; á chur in iúl gurb oth léi go bhfuil fuinneamh in-athnuaite amach ón 
gcósta fós tearcfhorbartha i réigiún an Atlantaigh;

38. á chur i bhfios gur féidir le geilleagar gorm athchóirithe i limistéar an Atlantaigh cur leis 
an aistriú chuig fuinneamh glan, trí leas a bhaint as acmhainneacht mhéadaitheach an 
fhuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta agus as bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar 
an spás muirí i gcomhréir leis an gComhomhaontú Glas don Eoraip, lena leagtar béim ar 
an ról ríthábhachtach atá ag táirgeadh fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta don aistriú 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh aeráide de; 

Colún IV - Aigéan sláintiúil agus cóstaí athléimneacha

39. á chur in iúl gurb oth leis nach ndéantar aon tagairt i bplean gníomhaíochta an 
Atlantaigh 2.0 agus ina cholúin do chur chun feidhme an chur chuige éiceachórais i leith 
bainistiú muirí de réir mar a cheanglaítear leis an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí1 

1 In Airteagal 1 den Treoir, luaitear nach mór an cur chuige éiceachórais a chur i 
bhfeidhm ar bhealach lena n-áirithítear ‘go gcoimeádfar brú comhchoiteann na 
ngníomhaíochtaí sin laistigh de leibhéil atá comhoiriúnach le dea-stádas comhshaoil a 
bhaint amach agus nach gcuirfear i mbaol cumas na n-éiceachóras muirí freagairt 
d’athruithe de dhéantús an duine, agus ag an am céanna go mbeifear in ann úsáid 
inbhuanaithe a bhaint as earraí agus seirbhísí muirí ag an nglúin atá ann agus ag na 
glúine atá le teacht’.



agus á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh feidhm aige i leith na ngníomhaíochtaí uile 
atá mar chuid den Gheilleagar Gorm;

40. ag tacú le taighde ar na haigéin agus á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar réigiúin an 
Atlantaigh, faoi Cholún IV den phlean gníomhaíochta, mórthionscadal comhpháirteach 
a chur chun cinn chun an tAigéan Atlantach agus a ghrinneall a ghlanadh, chun tacú le 
taighde agus breathnóireacht aigéanghrafach ar urlár an aigéin, agus chun bearta 
inbhuanaithe a chur chun cinn chun truailliú a chosc; á iarraidh, sa chomhthéacs sin, go 
bhforbrófar gníomhaíochtaí chun rannchuidiú le cosaint agus dícharbónú foinsí muirí, 
amhail an carbón a tháirgeann soithí; 

41. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart an geilleagar ciorclach a leathnú trí 
bhruscar muirí a bhailiú agus é a thabhairt isteach sa gheilleagar arís; ag tathant ar an 
gCoimisiún tacú le tógáil lárionad chun plaistigh agus dramhaíl mhuirí eile a bhailiú 
agus a chóireáil, go háirithe sna réigiúin Atlantacha is forimeallaí, a bhfuil tionchar 
ollmhór ag dramhaíl arna hiompar ag sruthanna muirí orthu; ag moladh go mbunófaí 
ionad chun truailliú mara a chosc agus a chomhrac i gceann de na réigiúin Atlantacha is 
forimeallaí;

42. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit, agus ar a gcuid réigiún, acmhainní 
feabhsaithe coisctheacha agus bainistithe riosca a fhorbairt chun déileáil le tionóiscí ar 
talamh agus ar muir agus le tubaistí nádúrtha; á iarraidh ar an gCoimisiún oibriú i 
ndlúthchomhar leis an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí chun tacú 
leis na Ballstáit rioscaí comhshaoil a bhaineann le loingseoireacht a mhaolú agus chun 
inbhuanaitheacht agus sábháilteacht fhoriomlán na hearnála muirí a fheabhsú;

43. á chur in iúl gur geal léi an tagairt i bplean gníomhaíochta an Atlantaigh 2.0 do 
bhogaigh chósta a mhapáil agus a chaomhnú, nó a athchruthú, mar chuid de Sprioc 6 
maidir le hathléimneacht chósta níos láidre a bhaint amach; á iarraidh ar an gCoimisiún 
a áirithiú go bhfuil pleananna bainistíochta éifeachtacha ag na limistéir sin;

44. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá cláir thiomnaithe amhail Ciste Forbraíochta Réigiúnaí 
na hEorpa/Interreg atá dírithe go háirithe ar mhaolú ar an athrú aeráide agus ar oiriúnú 
dó, agus ar mheasúnú a dhéanamh agus ar chosc a chur ar rioscaí hidrigeolaíocha i 
limistéir chósta agus i mbogaigh;

45. á iarraidh ar an gCoimisiún go dtarraingeofaí suas tionscnaimh uaillmhianacha i 
gcomhar leis an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta agus treochlár do dhícharbónú long 
bunaithe ar mhionmheasúnú tionchair;

46. á iarraidh ar na Ballstáit  limistéir mhuirí leathana faoi chosaint a bhunú, agus ag cur 
béim ar a thábhachtaí atá sé gach speiceas muirí a chosaint; á chur i bhfios go láidir 
nach é amháin go gcosnaíonn limistéir mhuirí faoi chosaint éiceachórais mhuirí ach go 
bhfuil ról acu freisin sa maolú ar an athrú aeráide agus san oiriúnú don athrú sin agus go 
rannchuidíonn siad le haigéin shláintiúla agus athléimneacha; ag athdhearbhú na 
hiarrata ón gCoimisiún, i straitéis bhithéagsúlachta 2030 uaidh, go ndéanfar 30 % ar a 
laghad de limistéar farraige AE a chosaint, lena n-áirítear trí limistéir téarnaimh stoc 
éisc, amhail dá bhforáiltear faoin gcomhbheartas iascaigh, agus go ndéanfar 10 % ar a 



laghad d’uisce AE a chur faoi dianchosaint1;

47. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé iarrachtaí an Choimisiúin agus na mBallstát a ailíniú 
chun sláinte agus maoirseacht na n-aigéan a fheabhsú agus bainistiú inbhuanaithe a 
acmhainní a chur chun cinn, mar a leagtar amach i Ráiteas na Gaillimhe agus Ráiteas 
Belém;

48. á chur i bhfios go láidir an tábhacht a bhaineann le ‘Misean Crosóige Mara 2030: Ár n-
aigéan agus ár n-uiscí a athbhunú’, ar tuarascáil í do phlean gníomhaíochta an 
Atlantaigh agus á iarraidh go ndéanfaí bearta tacaíochta agus comhordú leis na Ballstáit 
agus lena réigiúin chun beartais a chur chun feidhme chun na cúig chuspóir ghinearálta 
atá sa tuairisc a bhaint amach: eolas, athghiniúint, neamhthruailliú, dícharbónú agus 
rialachas;

Rialachas

49. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil lánpháirtiú níos fearr ag réigiún an Atlantaigh anois i 
rialachas straitéis an Atlantaigh, go bhfuil sé de shaoirse ag toscaireachtaí náisiúnta 
cuireadh a thabhairt d’ionadaithe a gcuid réigiún a bheith rannpháirteach sa choiste 
straitéiseach maidir le hobair réigiún an Atlantaigh, agus gur iarradh ar Chomhdháil na 
Réigiún Muirí Forimeallach (CPMR) ról chomhairleach a ghlacadh; á chur i bhfios, leis 
an nasc sin, go bhféadfadh réigiúin, bailte, cathracha agus bardais chósta rannchuidiú go 
suntasach leis an bplean gníomhaíochta seo a chur chun feidhme;

50. á iarraidh go mbeadh lánpháirt ag ionadaithe ó na réigiún uile lena mbaineann sna 
toscaireachtaí náisiúnta agus go dtabharfar cuireadh do TCTanna an Atlantaigh agus do 
thíortha nach Ballstáit den Aontas iad rannpháirt a ghlacadh sa straitéis;

51. ag tarraingt aird ar an rath Straitéis na nAlp ó thaobh a struchtúir rialachais de;

52. ag moladh cruinnithe bliantúla ar a laghad nó níos minice idir na Ballstáit, na réigiúin 
atá páirteach sa straitéis, an Coimisiún, an Pharlaimint agus na geallsealbhóirí uile chun 
comhordú níos fearr agus faireachán rialta ar na bearta atá curtha i bhfeidhm ag gach 
réigiún a chur chun cinn; á chreidiúint gur cheart níos mó infheictheachta a thabhairt 
don struchtúr nua rialachais agus do chruinnithe amach anseo;

53. á mholadh go mbunóidh na páirtithe i straitéis an Atlantaigh agus comhaltaí Choiste 
Faireacháin do Limistéar an Atlantaigh Interreg cuspóirí coiteanna agus nósanna 
imeachta cinnteoireachta chun réitigh a chur chun feidhme ar bhealach níos fearr ar 
mhaithe le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin réigiúnacha i réimsí na nuálaíochta, na 
héifeachtúlachta acmhainní, an chomhshaoil agus an chultúir, agus tacaíocht a thabhairt 
don fhorbairt réigiúnach agus don fhás inbhuanaithe; á chur i bhfáth nach bhfuil an 
cumas riaracháin ná airgeadais ag clár limistéar an Atlantaigh Interreg de bheith an t-

1 Leagtar amach i straitéis bithéagsúlachta AE do 2030 na cuspóirí chun 30 % de limistéir 
talún AE agus 30 % dá limistéar farraige ar a laghad a chosaint ó thaobh dlí de agus 
conairí éiceolaíocha a chomhtháthú (rud arb ionann agus 4 % breise de thalamh agus 
19 % breise de limistéir farraige i gcomparáid leis an lá atá inniu ann). Ina theannta sin, 
éilítear inti go mbeadh 10 % de thalamh an Aontais agus 10 % d’fharraigí an Aontais 
ina limistéir faoi dhianchosaint (níl ach 3 % den talamh agus níos lú ná 1 % de limistéir 
mhuirí faoi dhianchosaint sa lá atá inniu ann).

 



aon fhoinse chistiúcháin do thionscadail a thagann faoin straitéis Atlantach;

54. á iarraidh ar an gCoimisiún, i gcomhthéacs chuspóirí sonracha straitéis an Atlantaigh, 
díriú ar na réigiúin is lú forbartha i limistéir an Atlantaigh; á mheas go bhfuil sé 
bunriachtanach líon na nglaonna sonracha ar thionscadail i réigiúin an Atlantaigh a 
mhéadú, lena n-áirítear do thionscadail thrasatlantacha bheaga, mheánmhéide agus 
mhóra, maidir leis na tosaíochtaí socheacnamaíocha beagfhorbartha de chuid straitéis an 
Atlantaigh; á mheabhrú, sa chomhthéacs sin, a thábhachtaí atá sé prionsabal na 
comhpháirtíochta a chur chun feidhme ina iomláine, le comhpháirtithe 
socheacnamaíocha agus geallsealbhóirí eile a bheith rannpháirteach i ndréachtú na gclár 
beartais chomhtháthaithe i réigiúin an Atlantaigh, agus chomh maith leis sin chun a 
áirithiú go ndéanfar na tionscadail ar an láthair a phleanáil agus a chur chun feidhme ar 
bhealach níos fearr;

55. ag tathant ar na Ballstáit, i gcomhar lena n-údaráis réigiúnacha agus áitiúla, mar aon le 
geallsealbhóirí eile, dlús a chur lena rannpháirtíocht agus tionscadail straitéiseacha 
chomhpháirteacha a chur chun feidhme; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá na hearnálacha 
straitéiseacha a chumhdaítear sa phlean gníomhaíochta sin, amhail iompar, fuinneamh, 
turasóireacht inbhuanaithe, cosaint an chomhshaoil agus úsáid inbhuanaithe acmhainní, 
taighde agus oideachas;

56. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart d’eagraíochtaí comhshaoil 
neamhrialtasacha a bhfuil baint dhíreach ag a ngníomhaíochtaí leis an bhfarraige a 
bheith níos gníomhaí i gcruthú, i gcur chun cinn agus i gcur chun feidhme tionscadal 
nua, san oideachas agus in earnálacha eile, amhail éiceachórais agus bithéagsúlacht an 
Atlantaigh a chosaint;

57. á iarraidh ar pháirtithe straitéis an Atlantaigh, le tacaíocht ón gCoimisiún, ardán 
faisnéise sonrach a fhorbairt chun taithí agus dea-chleachtais atá ábhartha do phlean 
gníomhaíochta an Atlantaigh 2.0 a mhalartú;

58. ag tathant ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an straitéis reatha, i bhfianaise 
na n-easnamh tromchúiseach a sainaithníodh;

Ionsar mhacrairéigiún Atlantach

59. á mheabhrú go raibh an Chomhairle, i gconclúidí uaithi an 5 Meitheamh 2019 maidir le 
straitéisí macrairéigiúnacha AE a chur chun feidhme, fós toilteanach go bhféadfaí 
macrai-réigiúin nua a bhunú; á iarraidh ar an gComhairle Eorpach sainordú a thabhairt 
don Choimisiún samhail mhacra-réigiún Atlantach a bhunú lena dtreiseofar cuimsiú na 
n-údarás réigiúnach agus ról na réigiún Atlantach is forimeallaí i rialachas straitéis an 
Atlantaigh, a stiúrann tionscadail uaillmhianacha do limistéar an Atlantaigh, a dhéanann 
comhordú níos fearr ar úsáid chistiú AE sna réigiúin agus a oibríonn ar bhealach 
comhtháite, ag díriú ar na sineirgí idir an ghné mhuirí agus comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach;

60. á iarraidh ar an gCoimisiún grinnanailís a dhéanamh ar na tairbhí a bhaineann le 
macrairéigiún Atlantach a chur chun feidhme do na Ballstáit agus dá réigiúin, lena 
dtabharfaí aghaidh ar na dúshláin choiteanna atá os comhair na réigiún sin; á iarraidh ar 
an gCoimisiún sainiúlachtaí na réigiún is forimeallaí a chur san áireamh sa phlean 
gníomhaíochta agus san anailís uaidh ar mhacra-réigiún Atlantach a chruthú agus á chur 



i bhfáth an gá atá ann aird chuí a thabhairt ar a gcuid sainiúlachtaí trí straitéisí 
tiomnaithe a fhorbairt i ngach imchuach – imchuach Mhuir Chairib, imchuach na 
hAmasóine agus imchuach na Macarainéise – lena ndíreofar ar na dúshláin ar leith atá 
os comhair na réigiún is forimeallaí, agus ar an gcaoi sin go n-áiritheofaí nach bhfágfar 
aon réigiún ar lár;

°

° °

61. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, chuig na Ballstáit agus chuig parlaimintí réigiúnacha na Fraince, na 
hÉireann, na Portaingéile agus na Spáinne atá rannpháirteach sa straitéis, agus chuig 
Coiste na Réigiún agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.


