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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vychádzajúc z odkazu na územnú súdržnosť uvedeného v ZFEÚ a s cieľom zlepšiť 
možnosti realizácie považuje za nevyhnutné pokračovať v úsilí o dosiahnutie začlenenia 
mobility cestujúcich a tovaru do politiky vnútorného trhu pomocou podpory príbrežnej 
námornej dopravy a námornej kabotáže medzi územiami a zároveň zabezpečiť lepšie 
spojenia medzi okrajovými prímorskými regiónmi, ostrovmi, pevninou a hospodárskymi 
strediskami; v tej istej súvislosti zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité riešiť ťažkosti 
v súvislosti s dopravou osôb, ktorým sú vystavené ostrovné oblasti v EÚ, zaručením 
rovnakých nákladov na kilometer tak pre dopravu tovaru, ako aj pre dopravu osôb bez 
ohľadu na ich polohu;

2. upozorňuje na potrebu zlepšiť regionálnu námornú spoluprácu v integrovanom rámci 
s cieľom posilniť námorné sektory, riešiť negatívne dôsledky ostrovnej polohy a podporiť 
výmenu a presun najlepších postupov;

3. berúc do úvahy skutočnosť, že každý ostrov má svoje osobitné charakteristické črty, ktoré 
si vyžadujú osobitné riešenia, kladie dôraz na potrebu podporovať stratégie miestneho 
rozvoja prispôsobené konkrétnym podmienkam a odradiť od paušálneho prístupu; zastáva 
preto názor, že integrovaná námorná správa je nevyhnutná na to, aby sa predišlo 
akémukoľvek prekrývaniu kompetencií medzi rôznymi úrovňami riadenia a podporila sa 
spolupráca a dialóg s miestnymi a regionálnymi orgánmi;

4. navrhuje vytvorenie horizontálneho oddelenia v rámci Komisie, ktoré bude zodpovedné 
len za problematiku ostrovných/pobrežných oblastí a bude smerovať k integrovanému 
prístupu k námorným politikám a opatreniam a podporovať ho v záujme presadzovania 
osobitostí a priorít týchto oblastí v rámci integrovanej námornej politiky;

5. vzhľadom na riziká, ktorým sú vystavené najmä pobrežné regióny, zdôrazňuje význam 
bezpečnostných opatrení pre námornú dopravu vyžadujúcich si spoločné úsilie 
zahŕňajúce námornú politiku, opatrenia a spoluprácu v iných oblastiach politiky na úrovni 
EÚ.


