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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport şi turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. împuternicit prin referinţa la coeziunea teritorială din TFUE şi în scopul de a îmbunătăţi 
accesibilitatea, consideră ca este esenţial să favorizeze în continuare mobilitatea 
călătorilor şi a bunurilor ca parte integrantă din politica privind piaţa internă, prin 
promovarea transportului maritim pe distanţe scurte şi a cabotajului maritim între teritorii 
şi, în acelaşi timp, să asigure legături mai bune între regiunile maritime periferice şi insule 
şi continent şi centrele economice; în acelaşi context, subliniază faptul că este extrem de 
important să abordeze dificultăţile întâmpinate de regiunile insulare din UE privind 
transportul de persoane prin garantarea aceluiaşi cost pe kilometru pentru transportul 
bunurilor şi al persoanelor, indiferent de loc; 

2. atrage atenţia asupra necesităţii de a îmbunătăţi relaţiile de cooperare maritimă regională 
într-un cadru integrat pentru a consolida sectoarele maritime, a aborda efectele negative 
ale insularităţii şi a încuraja schimbul şi transferul celor mai bune practici;

3. întrucât fiecare insulă are propriile caracteristici specifice care necesită soluţii speciale, 
subliniază nevoia de a încuraja strategiile de dezvoltare regională şi descurajează sistemul 
abordării nediferenţiate; consideră deci că guvernarea maritimă integrată este esenţială 
pentru a evita orice suprapunere a competenţelor între diferite niveluri de guvernare şi 
pentru a dezvolta relaţiile de cooperare şi dialogul cu autorităţile locale şi regionale;

4. propune crearea, în cadrul Comisiei, a unei unităţi orizontale care să fie responsabilă doar 
pentru probleme privind insulele/regiunile de coastă şi care să realizeze şi să încurajeze o 
abordare integrată a politicilor maritime şi măsuri pentru a promova caracteristicile 
acestora şi priorităţile în cadrul politicii maritime integrate;

5. având în vedere riscul la care sunt expuse, în special, regiunile de coastă, subliniază 
importanţa măsurilor de siguranţă maritimă, care necesită eforturi comune care includ 
politica maritimă şi măsuri şi cooperare în alte domenii politice la nivelul UE.


