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JAVASLATOK

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

1. az EUMSz-ben a területi kohézióra való utalással megerősítve és a hozzáférhetőség 
javításának céljából nagyon fontosnak tartja, hogy az utasok és a javak mobilitása – a 
területek közötti rövid távú tengeri szállítás és tengeri kabotázs előmozdítása révén –
továbbra is a belső piaci politika szerves részét képezze, és egyúttal jobb kapcsolatot 
biztosítson a periférikus tengeri régiók és szigetek, valamint a kontinentális terület és 
gazdasági központok között; ezzel összefüggésben rámutat, hogy döntő fontosságú az EU-
hoz tartozó szigetek előtt álló, a személyek közlekedésével kapcsolatos nehézségek 
kezelése, oly módon, hogy elhelyezkedésüktől függetlenül egységes kilométerre eső 
költséget biztosítanak a személyek és javak szállításához; 

2. felhívja a figyelmet, hogy szükség van a regionális tengeri együttműködés integrált 
kereten belüli fokozására a tengeri ágazatok megerősítése, a szigetjelleg negatív 
hatásainak ellensúlyozása, valamint a legjobb gyakorlatok cseréjének és átadásának 
előmozdítása érdekében;

3. figyelembe véve, hogy minden sziget sajátos tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek 
egyedi megoldásokat igényelnek, hangsúlyozza, hogy szükség van a helyi igényekre 
szabott stratégiák kidolgozására és ellenzi az univerzális megközelítés alkalmazását; ezért 
úgy véli, hogy a kormányzat különböző szintjei közötti hatáskörátfedések elkerülése, 
valamint a helyi és a regionális hatóságok közötti együttműködés és párbeszéd 
előmozdítása érdekében rendkívül fontos az integrált tengerpolitikai irányítás;

4. javasolja egy, a Bizottságon belüli horizontális egység felállítását, amely kizárólag a 
szigetek/part menti régiók ügyeiért felelne és a tengerpolitikák és intézkedések integrált 
megközelítését szorgalmazná és ösztönözné, e régiók sajátosságainak és prioritásainak 
integrált tengerpolitika keretében történő előmozdítása érdekében;

5. tekintettel a kockázatokra, amelyeknek a part menti régiók különösen ki vannak téve, 
rámutat a tengerbiztonsági intézkedések fontosságára, amelyek közös erőfeszítéseket 
követelnek, s kiterjednek a tengerpolitikára és intézkedésekre, valamint a más politikai 
területeken folyó uniós szintű együttműködésre. 


