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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. acht het, gesterkt door de verwijzing in het VWEU naar territoriale samenhang, van 
essentieel belang voor de verbetering van de toegankelijkheid dat de mobiliteit van 
passagiers en goederen een integrerend bestanddeel van het internemarktbeleid blijft en 
daartoe de kustvaart en maritieme cabotage tussen gebiedsdelen worden bevorderd, en dat 
er tegelijkertijd wordt gezorgd voor betere verbindingen tussen perifere maritieme regio's 
en eilanden en het vasteland en economische centra; wijst er in hetzelfde verband op dat
het van cruciaal belang is de moeilijkheden waarmee eilandgebieden in de EU op het 
gebied van het personenvervoer te kampen hebben, aan te pakken door voor het vervoer 
van goederen en personen, ongeacht hun locatie, dezelfde kosten per kilometer te 
garanderen;

2. wijst op de noodzaak van verbetering van de regionale maritieme samenwerking binnen 
een geïntegreerd kader, teneinde de maritieme sectoren te versterken, de negatieve 
gevolgen van het eilandbestaan op te vangen en de uitwisseling en overdracht van goede 
praktijken te bevorderen;

3. onderstreept, uitgaande van het feit dat elk eiland zijn eigen specifieke kenmerken heeft 
die om specifieke oplossingen vragen, dat op maat gesneden strategieën voor de lokale 
ontwikkeling moeten worden aangemoedigd en dat een uniforme aanpak voor iedereen 
(“one size fits all”-benadering) moet worden ontmoedigd; is daarom van mening dat een 
geïntegreerd maritiem bestuur essentieel is om te voorkomen dat de bevoegdheden op 
verschillende bestuursniveaus elkaar overlappen, en om de dialoog met lokale en 
regionale overheden te versterken; 

4. stelt voor binnen de Commissie een horizontale eenheid op te zetten die alleen 
verantwoordelijk wordt voor eiland- en kustvraagstukken en een geïntegreerde benadering 
van beleid en maatregelen op maritiem gebied ontwikkelt en stimuleert, teneinde hun 
belangen en prioriteiten in het kader van het geïntegreerde maritieme beleid te behartigen;

5. wijst, gezien de gevaren waaraan met name kustgebieden blootstaan, op het belang van 
maritieme veiligheidsmaatregelen, die gezamenlijke inspanningen vereisen waarin het 
maritieme beleid en maatregelen en samenwerking op andere beleidsterreinen op EU-
niveau een rol spelen.


