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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, med bemyndigelse i henvisningen til territorial samhørighed i EUF-traktaten og 
med det formål at forbedre tilgængeligheden, at det er vigtigt, at mobiliteten for varer og 
passagerer forbliver en integreret del af politikken for det indre marked, ved at man 
fremmer nærskibsfart og cabotagesejlads mellem områder og samtidig sikrer bedre 
forbindelser mellem perifere maritime regioner og øer og fastland og økonomiske 
kraftcentre; påpeger i denne sammenhæng, at det er afgørende at løse de problemer, som 
øområder i EU har med hensyn til transport af personer ved at garantere den samme 
omkostning per kilometer for transport af varer og mennesker, uanset øområdernes 
beliggenhed;  

2. gør opmærksom på behovet for i en integreret ramme at forstærke det regionale maritime 
samarbejde for at styrke de maritime sektorer, håndtere de negative virkninger ved 
ømæssig beliggenhed og tilskynde til at udveksle og overføre bedste praksis; 

3. understeger, på baggrund af at enhver ø har sit eget særpræg, som kræver specifikke 
løsninger, behovet for at tilskynde til tilpassede lokale udviklingsstrategier og modvirke 
den udifferentierede tilgang;  mener derfor, at integreret havforvaltning er afgørende for at 
undgå overlapning af kompetence mellem forskellige forvaltningsniveauer og forbedre 
samarbejde og dialog med lokale og regionale myndigheder;

4. foreslår, at der i Kommissionen oprettes en horisontal enhed, som udelukkende skal være 
ansvarlig for spørgsmål vedrørende ø- og kystområder og arbejde hen imod og støtte en 
integreret tilgang til havpolitikker og maritime foranstaltninger med henblik på at fremme 
deres særpræg og prioriteter inden for rammerne af den integrerede havpolitik;

5. påpeger på baggrund af de farer, som særlig kystområder er udsat for, betydningen af 
maritime sikkerhedsforanstaltninger, hvilket kræver en fællesindsats, som omfatter 
havpolitik og maritime foranstaltninger samt samarbejde på andre politikområder på EU-
niveau. 


