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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. във връзка с компетентността, предоставена от позоваването на териториалното 
сближаване в ДФЕС и с цел подобряване на достижимостта, счита, че е от 
съществено значение мобилността на пътниците и стоките да продължат да бъдат 
неделима част от политиката в областта на вътрешния пазар чрез насърчаването на 
морските превози на къси разстояния и морското крайбрежно плаване между 
териториите и същевременно да се гарантират по-добри връзки между периферните 
морски региони и островите от една страна, и континенталните територии и 
икономическите центрове, от друга страна; в същия контекст подчертава, че е от 
решаващо значение да се разгледат затрудненията, пред които са изправени 
островните райони в ЕС, по отношение на превоза на лица, чрез гарантиране на 
същата цена на километър за превоза на стоки и лица независимо от 
местонахождението им; 

2. обръща внимание на необходимостта от увеличаване на регионалното морско 
сътрудничество в контекста на една интегрирана рамка с оглед укрепване на 
морските сектори, справяне с отрицателното въздействие на островното положение 
и насърчаване на обмена  и прехвърлянето на най-добри практики;

3. като отчита факта, че всеки остров има свои собствени специфични характерни 
особености, които налагат специфични решения, подчертава необходимостта от 
насърчаване на приспособени стратегии за местно развитие и не одобрява 
универсалния подход; следователно счита, че интегрираното морско управление е 
от съществено значение за избягване на всякакво припокриване на компетентности 
между различни равнища на управление и за засилване на сътрудничеството и 
диалога с местните и регионалните органи;

4. предлага създаването на хоризонтален отдел в Комисията, който да бъде отговорен 
единствено за въпроси, свързани с островите и крайбрежията, и който да работи и 
насърчава интегриран подход за морски политики и мерки с оглед популяризиране 
на характерните им особености и приоритети в рамките на интегрираната морска 
политика; 

5. предвид рисковете, на които са изложени най-вече крайбрежните региони, 
подчертава значението на мерки за морска безопасност, което налага съвместни 
усилия, придружаващи морската политика, както и мерки и сътрудничество в други 
области на политиката на равнището на ЕС. 


