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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. tā kā Līgumā par Eiropas Savienības darbību ir izdarīta atsauce uz teritoriālo kohēziju, kā 
arī lai uzlabotu pieejamību, uzskata, ka ir būtiski turpināt darbu pie tā, lai pasažieru un 
preču mobilitāti padarītu par iekšējā tirgus neatņemamu sastāvdaļu, veicinot tuvsatiksmes 
kuģošanu un jūras kabotāžu starp teritorijām, un tajā pašā laikā nomaļiem piekrastes 
reģioniem un salām nodrošinātu labākas saiknes ar cietzemi un ekonomiskajiem centriem; 
šajā sakarībā norāda, cik ļoti svarīgi ir novērst grūtības, ar ko saskaras ES salu teritorijas 
attiecībā uz personu pārvadāšanu, garantējot tādas pašas preču un cilvēku pārvadājumu 
izmaksas par vienu kilometru, neatkarīgi no to atrašanās vietas; 

2. vērš uzmanību uz nepieciešamību integrētās sistēmas ietvaros uzlabot sadarbību 
jūrniecības jomā reģionālajā līmenī, lai stiprinātu jūrniecības nozares, mazinātu izolētības 
kaitīgo ietekmi un mudinātu apmainīties ar labāko praksi un nodot to tālāk;

3. ņemot vērā to, ka katrai salai ir savas specifiskas īpašības, kurām nepieciešami īpaši 
risinājumi, uzsver to, ka jāmudina izstrādāt konkrētām vietām piemērotas attīstības 
stratēģijas un neatbalstīt pieejas „derīgs visiem” izmantošanu; tādēļ uzskata, ka integrēta 
jūrniecības vadība ir būtiska, lai novērstu kompetenču pārklāšanos starp dažādiem vadības 
līmeņiem, kā arī lai palielinātu sadarbību un dialogu ar vietējām un reģionālajām varas 
iestādēm;

4. ierosina Komisijā izveidot horizontālu vienību, kura atbildētu tikai par salu/piekrastes 
jautājumiem, veicinātu integrētu pieeju gan jūrniecības politikas nostādnēm, gan 
pasākumiem un mudinātu visus tos izmantot, lai uzlabotu to īpašības un prioritātes 
integrētās jūrniecības politikas sistēmā;

5. ņemot vērā riskus, kādiem jo īpaši ir pakļauti piekrastes reģioni, norāda uz to, cik liela 
nozīme ir jūrniecības drošības pasākumiem, kuru īstenošanai jāapvieno centieni, aptverot 
jūrniecības politiku un pasākumus, kā arī sadarbību citās politikas jomās ES līmenī.


