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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. Na základě zplnomocnění v oblasti územní soudržnosti uvedeného v SFEU a s cílem 
zlepšit dostupnost považuje za zásadní, aby pokračovaly snahy o to, aby se 
prostřednictvím podpory námořní dopravy na krátké vzdálenosti a námořní kabotáže stala 
mobilita cestujících a zboží nedílnou součástí politiky vnitřního trhu a aby se zároveň 
zajistilo lepší propojení okrajových pobřežních regionů a ostrovů s pevninou a jejími 
hospodářskými centry; ve stejné souvislosti připomíná, že je zásadní řešit obtíže 
s dopravou osob, se kterými se potýkají ostrovní regiony EU pokud jde o dopravu osob, 
tak aby byly zaručeny stejné náklady na kilometr pro dopravu osob i zboží, bez ohledu na 
to, kde se nacházejí; 

2. poukazuje na nutnost rozšířit v integrovaném rámci regionální spolupráci v námořní 
oblasti tak, aby byla posílena námořní odvětví, aby byly řešeny negativní důsledky 
ostrovní povahy regionů a byla podpořena výměna a předávání osvědčených postupů;

3. s ohledem na jedinečný ráz každého ostrova, který vyžaduje přesně cílená řešení, 
zdůrazňuje potřebu podporovat strategie místního rozvoje uzpůsobené konkrétním 
podmínkám a odrazovat od univerzálních přístupů; domnívá se proto, že integrovaná 
námořní správa hraje zásadní úlohu při snaze vyvarovat se překrývání působnosti 
jednotlivých úrovní státní správy a při posilování spolupráce a dialogu s místními 
a regionálními orgány;

4. navrhuje zřízení horizontálního oddělení v rámci Komise, které by zodpovídalo výhradně 
za otázky ostrovních a přímořských regionů, přispívalo k námořním politikám a opatřením 
a podněcovalo je tak, aby byly v rámci integrované námořní politiky posilovány 
charakteristiky a zájmy těchto regionů;

5. vzhledem k rizikům, kterým jsou vystaveny především přímořské regiony, připomíná 
důležitost opatření pro námořní bezpečnost, která vyžadují společné úsilí zahrnující 
námořní politiku a opatření i spolupráci v dalších oblastech politiky na úrovni EU.


