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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye Feleinek 21. 
Konferenciáján (COP 21) 2015. december 12-én elfogadott megállapodásra (Párizsi 
Megállapodás),

– tekintettel a Bizottság „A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia – 
Hozzuk vissza a természetet az életünkbe!” című, 2020. május 20-i közleményére 
(COM(2020)0380),

– tekintettel az éghajlati és környezeti vészhelyzetről szóló, 2019. november 28-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló, 2007. október 23-i 
2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

A. mivel az Atlanti-óceán térségének kék gazdasága 2017-ben 73,4 milliárd EUR bruttó 
hozzáadott értéket termelt – ami az uniós kék gazdaság bruttó hozzáadott értékének 
36%-át teszi ki –, valamint 1,29 millió embert foglalkoztatott;

B. mivel a kék gazdasági ágazatnak hozzá kell járulnia a tiszta energiára való átálláshoz, 
különösen a megújuló energiák feltárásán, tengeri potenciáljuk kiszélesítésén és a 
tengeri ökoszisztémák védelmét és helyreállítását elősegítő, fenntarthatóbb 
gazdálkodáson keresztül;

C. mivel az Éghajlat-változási Kormányközi Testületnek (IPCC) „Az óceán és a krioszféra 
a változó éghajlatban” című különjelentése rámutatott a tengert és a tengerpartot 
fenyegető különféle veszélyekre; mivel az Uniónak jobb választ kell adnia a 
fenyegetésekre és vészhelyzetekre, például a – többek között balesetekből eredő – 
tengeri szennyezésre és a tengerszint emelkedésére;

D. mivel az Unió kereskedelmi partnerei, például Ázsia és Észak-Amerika mellett a latin-
amerikai és karibi térség az Unió ötödik legnagyobb kereskedelmi partnere; mivel az 
Unió a latin-amerikai és karibi térség legnagyobb beruházója és második legnagyobb 
kereskedelmi partnere, ami jelentős tengeri szállítási forgalmat eredményez a két régió 
között;

E. mivel az atlanti régiók közötti fokozott koordináció és együttműködés lehet az egyetlen 
út a jelenlegi Covid19-válság, az óceáni élőhelyeket és part menti közösségeket érintő 
éghajlatváltozás és biodiverzitás-csökkenés hatásainak, valamint a brexit 
mellékhatásainak enyhítése felé; 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0078.
2 HL L 288., 2007.11.6., 27. o.
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F. mivel a jelenlegi válság súlyosan érintette a kék gazdaság több ágazatát is, különösen a 
tengerparti és tengeri turizmust; mivel a kék gazdaságot stratégiai módon kell 
felhasználni a Covid19-világjárvány által okozott gazdasági és társadalmi károk 
helyreállításának elősegítése érdekében;

G. mivel a Bizottság által az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia naprakésszé 
tétele érdekében elfogadott cselekvési terv ugyanazokra az elvekre épül, mint az európai 
zöld megállapodás és a digitális stratégia, és figyelembe veszi az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljait;

H. mivel a tengeri ökoszisztémák megőrzése és helyreállítása alapvetően fontos az 
emberiség számára, ezek ugyanis a globális élelmezésbiztonság és az emberi egészség 
forrásai, valamint a gazdasági tevékenységek, többek között a halászat, a közlekedés, a 
kereskedelem, az idegenforgalom, a megújuló energia és az egészségügyi termékek 
előállításának forrásai, amely tevékenységeknke a fenntarthatóság elvén kell alapulniuk;

I. mivel a zöld hajózás és az innovatív kikötői tevékenységek hozzájárulnak az Unió szén- 
és környezeti lábnyomának csökkentéséhez;

J. mivel az Atlanti-óceán történelmileg nagy értékű stratégiai tényező volt Európa 
számára, mivel olyan potenciált hordoz, amelyet a tudományos és technológiai fejlődés 
nagymértékben kibontakoztathat;

1. támogatja a fenntartható fejlődés elvét mint az Unió gazdasági növekedésének fő 
hajtóerejét, különösen az Atlanti-óceán térségében, ahol ez a tengeri közlekedésen, a 
hajógyártáson, a biotechnológián, a halászaton és akvakultúrán, a fenntartahtó 
turizmuson, valamint a tengeri szélenergián és a hullám- és árapály-energián keresztül 
valósul meg; felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a kutatást, a fejlesztést és a 
tudományos alapú innovációt mint a tiszta energiára való átálláshoz hozzájáruló 
eszközöket a megújuló energiaforrások, az alternatív tüzelőanyagok és az Unió 
energiaforrásainak diverzifikálása terén, ami összekapcsolható az új ipari értékláncok 
szempontjából alapvető fontosságú területi intelligens szakosodási stratégiákkal is;

2. hangsúlyozza , hogy az Atlanti-óceán térségében az átalakított kék gazdaság 
hozzájárulhat a tiszta energiára való átálláshoz azáltal, hogy kiaknázza a tengeri 
megújuló energiaforrásokban rejlő növekvő potenciált és a tengeri térségek 
fenntarthatóbb kezelését, összhangban az európai zöld megállapodással, amely kiemeli 
a tengeri megújuló energiaforrásokból történő termelés alapvető szerepét a 
klímasemleges gazdaságra való átállásban; hangsúlyozza e tekintetben a tengeri 
megújuló energiára vonatkozó stratégia fontosságát a klímasemlegesség elérése 
érdekében; hagsúlyozza e tekintetben a megújuló energiaforrásokból előállított energia 
használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az 
Unió megőrizze technológiai vezető szerepét, megtartsa a tehetségeket és tiszta energiát 
termeljen, figyelembe véve ugyanakkor a tengeri környezetre gyakorolt lehetséges 
hatásokat, ideértve az éghajlatváltozással összefüggő hatásokat is;

3. felhívja a Bizottságot és az ágazatot, hogy értékeljék a tengeri közlekedéssel 
kapcsolatos európai partnerség létrehozásának előnyeit az ágazaton belüli innováció 
előmozdítása, a dekarbonizációhoz való hozzájárulás, az alternatív üzemanyagok 
kikötőkben és teherterminálokban történő berakodására és szállítására szolgáló 
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infrastruktúrák létrehozása, valamint az atlanti kikötőkre vonatkozó 
hulladékgazdálkodási tervek kidolgozása érdekében; emlékeztet annak fontosságára, 
hogy ösztönözzék a gazdaságilag életképes és fenntartható termékek, folyamatok és 
vállalkozások értékláncait, és ruházzanak be azokba, annak érdekében, hogy a 
nemzetközi versenyképesség fenntartása és fejlesztése mellett megvalósítsák a 
klímasemlegességet, az erőforrás-hatékonyságot, az újrafeldolgozó létesítményeket és a 
körforgásos gazdaságot; felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel a műanyagokkal, a 
hulladékkal és a zajszennyezéssel kapcsolatos problémák kezelésének további 
lehetőségeit;

4. hangsúlyozza, hogy az Unió helyreállítási erőfeszítéseinek a zöld megállapodással, a 
versenyképességgel és a növekedési célokkal összhangban a fenntarthatóság köré kell 
épülniük; felszólítja a Bizottságot, hogy stratégiájába foglalja bele az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és az éghajlatváltozásnak az Atlanti-óceán 
térségét érintő számos következményét;

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy valósítsák meg a transzeurópai 
közlekedési hálózat (TEN-T) részét képező, az atlanti ívet érintő kiemelt projekteket, 
különösen a határokon átnyúló térségekben, valamint a jövőbeli TEN-T 
iránymutatásokkal és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel (2021–2027) 
összefüggésben, hogy előmozdítsák a szigeteket a kontinenssel összekötő TEN-T 
tengeri gyorsforgalmi utak és az átfogó multimodális közlekedési rendszer fejlesztését 
az Atlanti-óceán térségében; úgy véli, hogy a projekteknek különös figyelmet kell 
fordítaniuk az Atlanti-óceán peremterületeinek, szigeteinek és legkülső régióinak 
különleges igényeire az összeköttetések és a megközelíthetőség tekinetében; 
hangsúlyozza, hogy – amennyiben földrajzilag lehetséges – prioritást kell biztosítani a 
legfenntarthatóbb közlekedési módoknak, például a vasúti és belvízi közlekedésnek;

6. hangsúlyozza, hogy a különböző makroregionális stratégiák eredményesen segítették 
elő az együttműködést, a helyreállítást és az uniós programok – például az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Interreg vagy a intelligens szakosodási 
stratégiák – hatékony felhasználását; ezért felhívja a Bizottságot, hogy a tagállami, 
regionális és helyi hatóságokkal, valamint a főbb érdekelt felek – gazdasági és 
társadalmi szereplők, civil társadalom, tudományos közösség és nem kormányzati 
szervezetek – bevonásával az Atlanti-óceán medencéjére vonatkozó stratégia alapján 
dolgozza ki az Atlanti-óceán térségére vonatkozó makroregionális stratégiát; felhívja a 
Bizottságot, hogy e földrajzi területen használja ki a fenntartható és inkluzív gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziót, figyelembe véve az európai zöld megállapodást és a 
biodiverzitási stratégiát; hangsúlyozza, hogy a stratégia irányításának a tényleges 
regionális részvétel biztosítása érdekében a többszintű kormányzás elvén kell alapulnia; 
hangsúlyozza a célzott programok fontosságát, amelyek különösen az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklésére és az azokhoz való alkalmazkodásra, valamint a part menti 
területeken és vizes élőhelyeken felmerülő hidrogeológiai kockázatok felmérésére és 
megelőzésére irányulnak;

7. hangsúlyozza, hogy az atlanti folyosót, amely a TEN-T-törzshálózat részét képezi, 
2030-ig ki kell építeni, és emlékeztet rá, hogy az atlanti folyosónak fontos tengeri 
törzskikötői miatt rendkívüli tengeri dimenziója van; sajnálja azonban, hogy több 
kikötőben még mindig hiányoznak a multimodális hinterland-kapcsolatok, különösen a 
nagy sebességű és a hagyományos vasútvonalak, amelyek célja az Ibériai-félsziget és a 
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fennmaradó uniós hálózat közötti, határokon átnyúló vasúti összeköttetések biztosítása 
lenne; kiemeli továbbá, hogy az interoperabilitási problémák érintik a vasúti 
közlekedést e folyosóban;

8. szorgalmazza az atlanti folyosó és a TEN-T hálózat más folyosói közötti multimodális 
hálózati összekapcsoltság javítását, különös tekintettel a földközi-tengeri folyosóra, 
valamint az Északi-tenger és Földközi-tenger közötti és a Rajna–Alpok-folyosóra; 
emlékeztet az atlanti folyosó külső dimenziójára, hiszen földrajzi tekintetben globális 
tengeri útvonalak mentén helyezkedik el, és kéri az atlanti folyosó külső dimenziójának 
teljes körű kiaknázását, amely globális keretek között javítja az Unióba érkező és onnan 
induló logisztikai láncot, köszönhetően a globális tengeri útvonalakon fekvő földrajzi 
elhelyezkedésének;

9. felhívja a Bizottságot, hogy a fenntarthatóságra irányuló beruházások előmozdításának 
egyik lehetőségeként összpontosítson a tengeri szállítás dekarbonizációjának további 
módjaira; e tekintetben felszólít a fenntarthatóbb és multimodális közlekedési rendszer 
felé történő elmozdulásra, az alternatív üzemanyagok, például a megújuló 
energiaforrások, üzemanyagtöltő berendezések és infrastruktúra bevezetésére, a 
meglévő infrastruktúrák felújítására, az atlanti ív TEN-T infrastruktúráinak 
befejezésére, a kikötői megállások optimalizálására, a vízi közlekedési flotta 
megújítására, a hajók energiahatékonyságának javítását célzó műszaki és operatív 
intézkedésekre, a tengeri közlekedés korszerűsítésére, digitalizációjára és 
automatizálására, valamint a körforgásos gazdaságon alapuló üzleti modellre való 
áttérésre, amelyeknek mind prioritássá kell válniuk a térségben; felszólítja a Bizottságot, 
hogy biztosítsa a beruházásokat e törekvések megvalósításához;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) 
együttműködve mélyreható hatásvizsgálat alapján dolgozzon ki ambiciózus 
kezdeményezéseket és ütemtervet a hajók dekarbonizációjára; 

11. hangsúlyozza, hogy a tengeri szállításnak az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerbe 
való esetleges felvételét megfelelően meg kell indokolni, és mélyreható 
hatásvizsgálatnak kell alávetni;

12. rámutat arra, hogy konkrét célokat kell kitűzni a megújuló tengeri energiák 
kiaknázásának megvalósítására az Atlanti-óceán térségében, figyelembe véve 
környezeti hatásaikat a közlekedési és turisztikai ágazatokban; 

13. kiemeli a legkülső régiók geostratégiai helyzetét és e stratégia végrehajtásában betöltött 
fontos szerepüket; ezért úgy véli, hogy e régiók finanszírozásának és az alapokhoz való 
hozzáférésüknek sajátos jellemzőiken kell alapulnia, ahogy azt az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 349. cikke előírja; 

14. felhívja a Bizottságot, hogy szorosan működjön együtt az Európai Tengerészeti 
Biztonsági Ügynökséggel (EMSA), hogy támogassa a tagállamokat a hajózáshoz 
kapcsolódó környezeti kockázatok mérséklésében és a tengerhasznosítási ágazat 
általános fenntarthatóságának és biztonságának javításában; felhívja továbbá a 
Bizottságot, hogy hozzon létre riasztási és megfigyelési rendszert az éghajlatváltozás 
miatt gyakoribb és komolyabb viharok és áradások esetére; e tekintetben kiemeli, hogy 
egy ilyen rendszer létrehozása és irányítása céljából megfelelő forrásokat kell biztosítani 
az EMSA számára; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a tengerszennyezés 
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megelőzése érdekében, és használja az EMSA „SafeSeaNet” rendszerét;

15. kiemeli, hogy mind a személyszállításban, mind az árufuvarozásban átjáróként és 
csomópontként működő tengeri kikötők közötti koordinációba és együttműködésbe való 
beruházás a kék gazdaság egyik prioritása; hangsúlyozza, hogy a kikötőknek 
kulcsszerepet kell játszaniuk a tengerparti turizmus, az akvakultúra, a hajógyártás, a 
logisztika és a tengeri megújuló energia fejlesztése felé történő elmozdulásban annak 
biztosítása érdekében, hogy a régió minden területe részesüljön az intelligens és 
fenntartható tengeri közlekedés növekedésének előnyeiből, és a növekedés 
kiegyensúlyozott legyen az egész térségben; 

16. rámutat arra, hogy a Bizottság „Fenntartható és intelligens mobilitási stratégia” című 
közleménye a nemzetközi összeköttetés, az európai gazdaság és a régiók szempontjából 
kiemelt fontosságúként írja le a kikötőket; kiemeli továbbá, hogy a kikötők és a tengeri 
közlekedés kulcsszerepet játszanak a fenntartható és intelligens mobilitásra való 
átállásban, összhangban az európai zöld megállapodás céljaival; emlékezteti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy további beruházásokra van szükség ahhoz, hogy a 
kikötők multimodális mobilitási és közlekedési csomópontokká, valamint a hulladék-
újrafelhasználás és a körforgásos gazdaság kísérleti központjaivá váljanak; 
hangsúlyozza, hogy a kikötők rövid időn belül zöldterületekké válhatnak; felszólítja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki keretet a kikötők által annak érdekében meghozandó 
intézkedésekről, hogy az integrált villamosenergia-rendszerek, valamint a hidrogén és 
más alternatív üzemanyagok tisztaenergia-elosztó központjaivá és alacsony kibocsátású 
egységekké váljanak; szorgalmazza továbbá az Atlanti-óceán partján fekvő kikötőkbe 
történő köz- és magánberuházásokat, hogy a hiányzó hinterland-összeköttetésekre 
helyezzék a hangsúlyt, azzal az általános céllal, hogy a kikötőket a multimodális 
közlekedés, valamint az energiatermelés, -tárolás és -elosztás és az idegenforgalom 
logisztikai platformjaivá és stratégiai klasztereivé alakítsák; 

17. hangsúlyozza, hogy fontos az atlanti kikötők szerepének megerősítése, valamint hogy 
be kell fektetni az intelligens infrastruktúrákba, fontos továbbá a kikötők – köztük a 
zöld kikötők – fejlesztése és fenntartható irányítása, amelyeknek a kereskedelem 
növekedésének befogadása érdekében növelni kell a kapacitását; hangsúlyozza továbbá, 
hogy meg kell erősíteni a kikötők üzemeltetőinek szerepét, akik a kék gazdaság 
gazdasági tevékenységeinek katalizátoraként működnek, annak érdekében, hogy 
finanszírozást mozgósítsanak az intelligens infrastruktúrák számára, és lehetővé tegyék 
a kereskedelem növekedésének kiegészítését és nyomon követését; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy a kikötőkben és az áruterminálokban ki kell építeni az alternatív 
üzemanyagok töltési és utántöltési infrastruktúráját, ami jelentősen javítaná a levegő és 
a víz minőségét a tengerparti területeken; hangsúlyozza azt is, hogy szén- és környezeti 
lábnyomuk csökkentése érdekében javítani kell a fenntartható tengeri szállítást és az 
innovatív kikötői tevékenységeket; ebben az összefüggésben emlékeztet annak 
fontosságára, hogy integrált megközelítést fogadjanak el a tengeri, tengerparti és 
hinterland-területek kezelésére, különösen azáltal, hogy ösztönzik az intermodális 
közlekedési szolgáltatásokat, az intelligens mobilitási laboratóriumokat és a fenntartható 
atlanti turisztikai útvonalakat támogató kék mobilitási terveket; 

18. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy a nemzeti, regionális és helyi közigazgatási 
szervekkel együttműködve terjesszen elő egy európai szintű intézkedéseket is 
tartalmazó tervet, melynek célja az éghajlatváltozás által a tengerszint emelkedésére és 
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folyók torkolataira gyakorolt hatások kezelése, valamint megoldások javaslása a 
kikötők, az infrastruktúra és a tengerparti területek átalakítására a katasztrófák 
megelőzése érdekében; üdvözli az Atlanti-óceán térségére vonatkozó stratégia pozitív 
környezeti elemeit, beleértve a zöld kikötők hálózatának létrehozását, a megújuló 
energia fejlesztésének előtérbe helyezését és a partvédelmi intézkedéseket is; rámutat 
arra, hogy az egészséges tengerparti ökoszisztémák fontos szerepet játszanak az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban, különös tekintettel a tengerszint 
emelkedésére és az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási eseményekre; e tekintetben 
kiemeli az éghajlati kockázatkezelés és az alkalmazkodási intézkedések fontosságát, 
amelyekre a tengerparti közösségek, élőhelyek és a biológiai sokféleség védelme 
érdekében van szükség; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy dolgozzon ki különböző 
forgatókönyveket a tengeri kereskedelmi útvonalakhoz, és tervezzen megfelelő 
intézkedéseket a tengerszint emelkedésére és az egyre súlyosabb időjárási eseményekre 
való felkészüléshez;19. támogatja a fenntartható part menti és tengeri turizmust, mivel 
ezek alapvető fontosságúak az Atlanti-óceán térségének versenyképessége és az értékes 
munkahelyek létrehozása szempontjából, egy külön „kék Erasmus programon” 
keresztül megvalósuló kék ágazati oktatásra és szakképzésre összpontosítva annak 
érdekében, hogy fiatalokat vonzanak ebben a térségben a kék gazdaság minden 
ágazatába, például a hajógyártásba, az energetikába, a körforgásos gazdaságba, a tengeri 
ágazatba és a fenntartható turizmusba, és annak érdekében, hogy egy atlanti kampuszt 
hozzanak létre a kék gazdasághoz és az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó 
fejlett TTMM-oktatás és -képzés (természettudományok, technológia, műszaki 
tudományok és matematika) számára;

20. hangsúlyozza, hogy az új stratégiának a munkahelyteremtést ösztönző tényezőnek kell 
lennie az atlanti régió part menti közösségeiben, elsősorban a közlekedésben és az 
idegenforgalomban; felkéri a Bizottságot, hogy cselekedjen a tengeren dolgozó 
munkavállalók munkakörülményeinek és foglalkoztatási feltételeinek javítása céljából 
az ágazat vonzerejének növelése érdekében; kiemeli, hogy a szigorú környezetvédelmi 
normáknak szigorú szociális normákkal kell párosulniuk mind a kikötőkre, mind a 
hajókon dolgozókra vonatkozóan; emlékeztet rá, hogy a tengerészek rendszeres 
képzésére, valamint továbbképzésére és átképzésére van szükség;

21. hangsúlyozza, hogy olyan intézkedéseket kell kidolgozni, amelyek ötvözik a 
tengerpolitikai stratégiát az idegenforgalmi ágazattal, és hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a fenntartható gyakorlatokat a part menti és tengeri turizmusban; felszólítja a 
Bizottságot, hogy oly módon fejlessze tovább a tengeri és tengerparti turizmust, amely 
egyidejűleg megkíméli a tengeri és part menti élőhelyeket; kiemeli, hogy a körforgásos 
gazdaság nagy jelentőséggel bír az idegenforgalmi ágazatban, ahol vezérelvként kellene 
működnie, a szennyezőanyag-mentességre, az energiahatékonyságra és a biológiai 
sokféleség megőrzésére irányuló cselekvésekkel együtt, olyan fenntarthatóbb 
gyakorlatok kidolgozásának részeként, amelyek egész évben kedveznek a helyi 
fejlődésnek és a helyi foglalkoztatásnak; 

22. felszólítja a Bizottságot, hogy alakítson ki olyan kísérleti területeket, ahol tesztelhetők a 
partvédelmi módszerek, és népszerűsíthetők a természetalapú megoldások; felhívja a 
tagállamokat, hogy javasolják olyan programok és intézkedések felvételét a partnerségi 
megállapodásaikba, amelyek a szemétmentes tengerparti területek és közösségek 
támogatására irányulnak;
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23. hangsúlyozza, hogy holisztikus megközelítést alkalmazva kell védeni és előmozdítani 
az Atlanti-óceán térsége part menti területeinek, legkülső régióinak, tájainak és 
kulturális örökségének vonzerejét, ami magában foglalhatja az alternatív és tematikus 
idegenforgalmi termékeket kifejlesztését annak érdekében, hogy növeljék a térség mint 
idegenforgalmi célpont profilját, és biztosítsák a fenntartható gazdaságot; ezért 
hangsúlyozza, hogy fontos eredetmegjelöléseket és minőségi címkéket kell bevezetni az 
Atlanti-óceán régióiban előállított mezőgazdasági, halászati és akvakultúra-termékekre 
a gasztronómiai és kulturális turizmus ösztönzése érdekében;

24. hangsúlyozza, hogy az Atlanti cselekvési terv 2.0 hatékony végrehajtásában fontos 
szerepe van a megbízható irányítási struktúrának, amely bevonja az összes érintett 
érdekelt felet uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten, amelyet válaszul a Covid19-
válságra az összes rendelkezésre álló pénzügyi eszközzel támogatnak, és amely 
hivatkozási alapnak az európai zöld megállapodást tekinti, amely egyértelműen felhívja 
a figyelmet a kék gazdaság mint az egyik kulcsfontosságú ágazat kiemelt szerepére a 
zöld megállapodás célkitűzéseinek elérésében; e tekintetben emlékeztet rá, hogy fontos 
a hatékony tengeri területrendezés és az inkluzív uniós szerepvállalás a kék gazdaság 
fejlesztésében és a tengeri környezet védelmében; 

25. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a stratégia lehető leggyorsabb végrehajtását a 
gazdasági és társadalmi helyreállítás, nevezetesen a közlekedés és az idegenforgalom 
helyreállításának elősegítése érdekében; hangsúlyozza e tekintetben, hogy e stratégia 
irányadó elveit a körforgásos gazdaságnak, a szennyezőanyag-mentességnek, az 
energiahatékonyságnak és a biológiai sokféleség megőrzésének kell képezniük, a 
stratégiának a fejlődés és a foglalkoztatás szempontjából előnyös, fenntarthatóbb 
gyakorlatokat kell létrehoznia, ugyanakkor megőriznie az Atlanti-óceán régiója 
iparágainak nemzetközi versenyképességét;

26. hangsúlyozza a legkülső régiók és szigetek fontosságát, mivel stratégiai 
elhelyezkedésük miatt kiemelkedően fontosak az európai és nemzetközi tengeri 
kereskedelem szempontjából; sürgeti, hogy a legkülső régiókat tekintsék különleges 
területeknek, ahol elsőbbséget kell biztosítani a színvonalas foglalkoztatásnak, valamint 
javítani kell a tengeri és légi megközelíthetőséget és összeköttetést annak érdekében, 
hogy a szárazfölddel azonos feltételek mellett elősegítsék fejlődésüket és kohéziójukat; 
kijelenti, hogy a legkülső régiók további lehetőségeket kínálnak a megújuló energia, a 
fenntartható turizmus és a körforgásos gazdaság fejlesztésére, mivel ők maguk olyan 
környezet, amelyet kiemelkedő tengeri biodiverzitás jellemez;

27. rámutat arra, hogy a brexit megváltoztatta a geopolitikai kontextust, és új uniós külső 
határokat hozott létre az Atlanti-óceán és a Csatorna partján fekvő régiók számára, ami 
súlyosbítja periférikus helyzetüket az Unió többi részéhez képest; felszólítja a 
Bizottságot és a részt vevő országokat, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat az 
Egyesült Királysággal olyan ad hoc megállapodásról, amely meghatározza az Atlanti 
cselekvési terv 2.0-ban harmadik országként való részvételének jogállását, hatályát és 
feltételeit; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az 
Egyesült Királyságot és az érintett egyesült királyságbeli ügynökségeket bevonja az 
Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia végrehajtási folyamatába, és tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az Unió és az Egyesült Királyság közötti atlanti 
kikötőkön keresztül történő kereskedelem és összeköttetés megkönnyítése érdekében, a 
brexit következményeinek kezelése céljából; felszólítja a Bizottságot, hogy ezt vegye 



PE689.483v02-00 10/12 AD\1232127HU.docx

HU

figyelembe az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia hamarosan 
elfogadandó cselekvési tervében, valamint más idevágó, uniós hozzáadott értéket 
képviselő javaslatokban, mint például a TEN-T iránymutatások felülvizsgálatában, hogy 
elősegítse és megerősítse e régiók társadalmi-gazdasági és területi kohézióját, például az 
alap- és átfogó hálózatok összekapcsolásának és a multimodalitás javításával, továbbá 
hogy biztosítsa a zökkenőmentes kapcsolatokat a kikötők, a logisztikai platformok, a 
repülőterek és a vasúti és közúti hálózatok között;

28. úgy véli, hogy a Bizottságnak folytatnia kell az Atlanti cselekvési terv 2.0. tematikus 
pillérei és idevágó céljai végrehajtásának rendszeres nyomon követését és 
felülvizsgálatát, és az érintett tagállamokkal együtt biztosítania kell a szükséges 
finanszírozást a projektek megfelelő végrehajtásához; hangsúlyozza, hogy biztosítani 
kell a területi együttműködési programok, például az atlanti térségre vonatkozó Interreg 
program, a BlueInvest platform folytonosságát; ösztönzi a köz- és magánszféra közötti 
partnerségeket, valamint a nemzeti és az uniós költségvetésekből származó 
közberuházások és az összes európai program forrásaira támaszkodó 
magánfinanszírozás összekapcsolásának további lehetőségeit.
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