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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-
Kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni
tiegħu:

1. Bis-saħħa tar-referenza għall-koeżjoni territorjali fit-TFUE, u bil-għan li tittejjeb l-
aċċessibilità, iqis li huwa essenzjali li l-mobilità tal-passiġġieri u tal-merkanzija tkompli 
ssir parti integrali mill-politika tas-suq intern permezz tal-promozzjoni tat-trasport bil-
baħar fuq distanzi qosra u l-kabotaġġ marittimu bejn it-territorji u, fl-istess ħin, li jkunu 
żgurati konnessjonijiet aħjar bejn ir-reġjuni marittimi periferiċi u l-gżejjer u t-terraferma u 
ċ-ċentri ekonomiċi; fl-istess kuntest, jinnota li huwa ta' importanza kruċjali li jiġu trattati 
d-diffikultajiet li jiffaċċjaw żoni ta' gżejjer fl-UE fir-rigward tat-trasport ta' persuni billi 
jkun iggarantit l-istess prezz għal kull kilometru għat-trasport ta' merkanzija u persuni, 
irrispettivament mill-post fejn jinsabu; 

2. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li titkattar il-kooperazzjoni marittima reġjonali fi ħdan 
qafas integrat sabiex jissaħħu s-setturi marittimi, jiġu trattati l-effetti negattivi tal-
insularità u jiġu inkuraġġiti l-iskambju u t-trasferiment tal-aħjar prattiki;

3. Filwaqt li jqis il-fatt li kull gżira għandha l-karatteristiċi speċifiċi tagħha  li jeħtieġu 
soluzzjonijiet speċifiċi, jenfasizza l-bżonn li jiġu inkuraġġiti strateġiji ta’ żvilupp lokali 
mfassla apposta u jiġi skoraġġit approċċ wieħed għal kulħadd; iqis, għalhekk, li 
governanza marittima integrata hija essenzjali biex tiġi evitata xi duplikazzjoni ta’ 
kompetenzi bejn livelli differenti ta’ gvern u biex jissaħħu l-kooperazzjoni u d-djalogu 
mal-awtoritajiet lokali u reġjonali;

4. Jipproponi l-ħolqien, fi ħdan il-Kummissjoni, ta' unità orizzontali li tkun responsabbli biss 
għal kwistjonijiet dwar il-gżejjer u l-kosti u li twassal għal u tinkoraġġixxi approċċ 
integrat għall-politiki u l-miżuri marittimi, sabiex tippromwovi l-karatteristiċi u l-
prijoritajiet tagħhom fi ħdan il-qafas tal-politika marittima integrata;

5. Minħabba r-riskji li għalihom huma esposti r-reġjuni tal-kosta b'mod partikolari, jinnota l-
importanza ta' miżuri ta' sigurtà marittimi, li jeħtieġu sforzi konġunti li jkopru l-politika 
marittima u miżuri u kooperazzjoni f'oqsma oħra ta' politika fil-livell tal-UE.


