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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. upoważniony przez odniesienie do spójności terytorialnej zawarte w TFUE oraz mając na 
celu poprawę dostępności, uważa za niezbędne dalsze traktowanie mobilności pasażerów i 
towarów jako integralnej części polityki rynku wewnętrznego w drodze promowania 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i kabotażu morskiego między poszczególnymi 
terytoriami, jednocześnie zapewniając lepsze połączenia między peryferyjnymi regionami 
morskimi i wyspami a lądem stałym i centrami gospodarczymi; w tym samym kontekście 
wskazuje, jak ważne jest pokonanie trudności, jakie napotykają wyspiarskie obszary w UE 
w odniesieniu do transportu osób, gwarantując ten sam koszt za kilometr za transport dóbr 
i pasażerów, niezależnie od miejsca;

2. zwraca uwagę na potrzebę zacieśnienia regionalnej współpracy morskiej prowadzonej w 
oparciu o zintegrowane ramy w celu wzmocnienia sektorów morskich, przeciwdziałania 
negatywnym skutkom wyspiarskiego charakteru terenów oraz wspierania wymiany i 
przekazywania najlepszych praktyk;

3. biorąc pod uwagę, że każda wyspa ma specyficzną charakterystykę wymagającą 
specyficznych rozwiązań, podkreśla konieczność wspierania dostosowanych do potrzeb 
strategii rozwoju lokalnego i zniechęcania do podejścia polegającego na stosowaniu 
jednej miary dla wszystkich; dlatego uważa, że zintegrowane zarządzanie morskie ma 
istotne znaczenie, gdyż pozwala uniknąć nakładania się na siebie kompetencji pomiędzy 
poszczególnymi szczeblami władzy i zacieśnić współpracę i dialog z władzami lokalnymi 
i regionalnymi;

4. proponuje utworzenie w ramach Komisji horyzontalnego działu, który byłby 
odpowiedzialny jedynie za kwestie związane z wyspami/ obszarami przybrzeżnymi i 
sprzyjałby zintegrowanemu podejściu do strategii i środków polityki morskiej i 
wspierałby je, aby promować ich cechy charakterystyczne i priorytety w ramach 
zintegrowanej polityki morskiej;

5. wziąwszy pod uwagę ryzyko, na jakie narażone są zwłaszcza obszary przybrzeżne, 
wskazuje na znaczenie środków bezpieczeństwa morskiego, które wymagają wspólnych 
wysiłków obejmujących strategie i środki polityki morskiej i współpracę w ramach innych 
obszarów polityki na poziomie UE.


