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Motyw H 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(H) mając na uwadze, że dostępność 

regionów i połączenia między samymi 

wyspami są kluczowymi czynnikami 

zwiększającymi atrakcyjność obszarów 

wyspiarskich; mając na uwadze 

konieczność obniżenia kosztów transportu 

morskiego i lotniczego dla osób i towarów, 

zgodnie z zasadą ciągłości terytorialnej, 

podejmując jednocześnie starania na rzecz 

ograniczenia emisji i zanieczyszczeń 

pochodzących z transportu morskiego i 

lotniczego; 

(H) mając na uwadze, że dostępność 

regionów i połączenia między samymi 

wyspami są kluczowymi czynnikami 

zwiększającymi atrakcyjność obszarów 

wyspiarskich dla wykwalifikowanych 

pracowników i przedsiębiorstw; mając na 

uwadze konieczność przyciągnięcia 

inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy 

i obniżenia kosztów transportu morskiego i 

lotniczego dla osób i towarów, zgodnie z 

zasadą ciągłości terytorialnej, podejmując 

jednocześnie starania na rzecz ograniczenia 

emisji i zanieczyszczeń pochodzących z 

transportu morskiego i lotniczego; 
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Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla, że choć wyspy borykają się 

z ograniczeniami, korzystają one również z 

potencjału terytorialnego, który należy 

wykorzystać jako szansę na rozwój, wzrost 

i tworzenie miejsc pracy; przypomina w 

tym kontekście o rozwoju zrównoważonej 

turystyki oprócz turystyki sezonowej, 

kładącej nacisk na promowanie 

dziedzictwa kulturowego i specyficznej 

tradycyjnej działalności gospodarczej; 

podkreśla też ogromny potencjał energii 

morskiej, wiatrowej i słonecznej oraz 

potencjał, jakim dysponują wyspy mogące 

stać się ważnym źródłem energii 

alternatywnej, mogące zapewnić sobie 

autonomię energetyczną, a przede 

wszystkim mogące zapewnić tańsze 

dostawy energii dla swoich mieszkańców;  

10. podkreśla, że choć wyspy borykają się 

z ograniczeniami, korzystają one również z 

potencjału terytorialnego, który należy 

wykorzystać jako szansę na rozwój, wzrost 

i tworzenie miejsc pracy; podkreśla 

znaczenie prowadzenia polityki niskich 

podatków i ograniczania biurokracji jako 

kluczowych zachęt przyciągających 

inwestycje; przypomina w tym kontekście 

o rozwoju zrównoważonej turystyki oprócz 

turystyki sezonowej, kładącej nacisk na 

promowanie dziedzictwa kulturowego 

i specyficznej tradycyjnej działalności 

gospodarczej; podkreśla też ogromny 

potencjał energii morskiej, wiatrowej i 

słonecznej oraz potencjał, jakim dysponują 

wyspy mogące stać się ważnym źródłem 

energii alternatywnej, mogące zapewnić 

sobie autonomię energetyczną, a przede 

wszystkim mogące zapewnić tańsze 

dostawy energii dla swoich mieszkańców;  
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Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. wzywa Komisję do ustanowienia 

„Strategicznych ram UE dla wysp” z 

myślą o połączeniu instrumentów, które 

mogą mieć istotne oddziaływanie 

terytorialne; 

12. wzywa Komisję do zachęcania państw 

członkowskich, w stosownych 

przypadkach, do tworzenia krajowych ram 

strategicznych dla wysp, które będą 

zgodne z celami UE w zakresie rozwoju 

wysp oraz z polityką spójności; 
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Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa państwa członkowskie oraz 

władze regionalne i lokalne do odegrania 

ważnej roli w strategiach rozwoju wysp w 

oparciu o podejście pionowe obejmujące 

wszystkie szczeble sprawowania władzy, 

zgodnie z zasadą pomocniczości, aby 

zagwarantować zrównoważony rozwój 

wysp w UE; 

13. wzywa władze regionalne i lokalne do 

odegrania ważnej roli w krajowych 

strategiach rozwoju wysp w oparciu o 

podejście pionowe obejmujące wszystkie 

szczeble sprawowania władzy, zgodnie z 

zasadą pomocniczości, aby zagwarantować 

zrównoważony rozwój wysp w UE; 
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Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. apeluje do Komisji o przedłożenie 

wniosku w sprawie Europejskiego Roku 

Wysp i Obszarów Górskich; 

skreślony 
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