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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz sklicevanja na teritorialno kohezijo v Pogodbi o 
delovanju Evropske unije, meni, da mora biti prost pretok potnikov in blaga tudi v 
prihodnje sestavni del politike notranjega trga s spodbujanjem ladijskega prometa na 
kratkih razdaljah in pomorske kabotaže med območji ter hkratnim zagotavljanjem boljših 
povezav med obrobnimi obmorskimi regijami in otoki ter celino in gospodarskimi 
središči; v istem kontekstu poudarja, da je izjemno pomembno obravnavati težave, s 
katerimi se srečujejo otoška območja v EU glede prevoza oseb, ki jim je treba zagotoviti 
enako ceno na kilometer prevoza blaga in oseb, ne glede na to, kje se nahajajo; 

2. opozarja, da je treba za zagotovitev močnejših pomorskih sektorjev, spopadanje z 
negativnimi učinki otoške lege ter spodbujanje izmenjave in prenosa najboljše prakse 
regionalno pomorsko sodelovanje okrepiti s celostnim okvirom;

3. ob upoštevanju dejstva, da ima vsak otok posebne značilnosti, ki zahtevajo posebno 
rešitev, poudarja, da je treba spodbujati prilagojeno strategijo lokalnega razvoja in 
zavračati pristop enotne rešitve za vse; zato meni, da je celostno pomorsko upravljanje 
nujno, da se prepreči podvajanje pristojnosti med različnimi ravnmi upravljanja ter 
okrepita sodelovanje in dialog z lokalnimi in regionalnimi organi;

4. predlaga, da se znotraj Komisije ustanovi horizontalni oddelek, ki bo odgovoren zgolj za 
otoška in obalna vprašanja ter ki bo omogočal in spodbujal celostni pristop k pomorski 
politiki in ukrepom, da bi se njihove značilnosti in prednostne naloge poudarile v okviru 
celostne pomorske politike;

5. ob upoštevanju tveganj, ki so jim izpostavljene zlasti obalne regije, poudarja pomen 
pomorskih varnostnih ukrepov, za katere bodo potrebna skupna prizadevanja, ki bodo 
zajemala pomorsko politiko in ukrepe ter sodelovanje na drugih političnih področjih na 
ravni EU.


