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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. στηριζόμενη στην αναφορά σχετικά με την εδαφική συνοχή όπως παρουσιάζεται στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας, εκτιμά ότι είναι απαραίτητο η κινητικότητα των πολιτών και των 
αγαθών να συνεχίσει να αποτελεί ενιαίο μέρος της πολιτικής για την εσωτερική αγορά,
μέσω της προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και των 
θαλάσσιων ενδομεταφορών μεταξύ γεωγραφικών περιοχών και ταυτόχρονα να 
διασφαλιστούν καλύτερες συνδέσεις μεταξύ θαλάσσιων περιφερειακών περιοχών, 
νησιών, ενδοχώρας και οικονομικών κέντρων· στο ίδιο πλαίσιο τονίζει ότι είναι ύψιστης 
σημασίας η ενασχόληση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές 
στην ΕΕ σε σχέση με τη μεταφορά των ατόμων, εξασφαλίζοντας το ίδιο κόστος ανά 
χιλιόμετρο για τη μεταφορά αγαθών και ανθρώπων, ανεξαρτήτως από το πού βρίσκονται·

2. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να αυξηθεί η θαλάσσια περιφερειακή συνεργασία σε 
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με στόχο την ενίσχυση των θαλάσσιων τομέων, να 
αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της απομόνωσης, να ενθαρρυνθούν οι 
ανταλλαγές και οι μεταφορές βέλτιστων πρακτικών· 

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε νησί έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία 
απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις, τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης προσαρμοσμένων 
τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και αποδοκιμάζει τις προσεγγίσεις "ενιαίου τύπου"· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση με 
στόχο την αποφυγή επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων 
διοίκησης και την ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές· 

4. προτείνει τη δημιουργία, στους κόλπους της Επιτροπής, ενός τμήματος οριζόντιου 
χαρακτήρα που θα είναι αρμόδιο μόνο για θέματα που άπτονται των νησιωτικών και 
παράκτιων περιοχών, θα εξασφαλίζει και θα ενθαρρύνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
στις θαλάσσιες πολιτικές και εκτιμήσεις  με στόχο την προώθηση των χαρακτηριστικών
και των προτεραιοτήτων των περιοχών αυτών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας 
πολιτικής· 

5. δεδομένων των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται κυρίως οι παράκτιες περιοχές, τονίζει 
τη σημασία λήψης μέτρων θαλάσσιας ασφαλείας, τα οποία απαιτούν κοινές προσπάθειες 
που θα συνοδεύουν τη θαλάσσια πολιτική αλλά και τη λήψη μέτρων και τη συνεργασία 
σε άλλους τομείς πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. 


