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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Med tanke på den hänvisning till territoriell sammanhållning som finns i EUF-fördraget, 
och i syfte att förbättra tillgängligheten, anser Europaparlamentet att rörlighet för 
passagerare och varor även fortsättningsvis måste vara en integrerad del av politiken för 
den inre marknaden, genom att man stöder korta havstransporter och cabotage mellan 
territorier och samtidigt skapar bättre förbindelser mellan perifera maritima regioner och 
öar, och ekonomiska centrum på fastlandet. I detta sammanhang påpekar parlamentet 
också att det är mycket viktigt att man bemöter de persontransportproblem som finns i 
öområden i EU genom att garantera samma kostnad per kilometer för transport av varor 
och personer, oberoende av var öarna ligger. 

2. Europaparlamentet påpekar att det finns ett behov av att, inom en integrerad ram, öka det 
regionala maritima samarbetet för att förstärka de maritima sektorerna, hantera de 
negativa effekter som isolering innebär och uppmuntra utbyte och spridning av bästa 
praxis.

3. Med tanke på att varje ö har sina specifika egenskaper, som kräver specifika lösningar, 
betonar Europaparlamentet att man måste stödja skräddarsydda, lokala 
utvecklingsstrategier och frångå tanken på att hitta en lösning som passar alla. Parlamentet 
anser därför att en integrerad maritim förvaltning behövs för att undvika att 
behörighetsområdena överlappar mellan olika myndighetsnivåer och för att öka 
samarbetet och dialogen med lokala och regionala myndigheter.

4. Europaparlamentet föreslår att man skapar en horisontell enhet inom kommissionen som 
ansvarar för ö- och kustfrågor, och som kan förbereda och stödja integrerade politiska 
metoder och åtgärder på det maritima området. På så sätt kan man se till att ta hänsyn till 
ö- och kustregionernas egenskaper och prioriteringar inom ramen för den integrerade 
havspolitiken.

5. Med tanke på vilken risk i synnerhet kustregionerna utsätts för betonar Europaparlamentet 
vikten av maritima säkerhetsåtgärder. Detta erfordrar gemensamma ansträngningar inom 
både maritim politik och maritima åtgärder och samarbete med andra politikområden på 
EU-nivå.


