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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. Одобрява решението на Комисията да разработи интегрирана морска политика с 
цел изправяне пред предизвикателствата на изменението на климата, 
глобализацията, регионалното развитие, конкурентоспособността, защитата на 
морската околна среда, сигурността и безопасността, която включва много от 
вижданията, изразени от Парламента;

2. Приветства също така препоръката, направена от Европейския съвет на 14 
декември 2007 г. относно въздействието, което морската политика следва да 
допуска за различните специфични особености на държавите-членки и морски 
региони, в т.ч. крайбрежните райони, островите и най-отдалечените райони;  

3. Приветства плана за действие на Комисията, представен в съобщението й относно 
интегрираната морска политика (COM(2007)0575) и в придружаващите документи 
(SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) и (SEC(2007)1280) и по-специално стратегията 
на Комисията за намаляване на последиците от изменението на климата върху 
морските райони и съпътстващите последици върху туризма;

4. Отбелязва, че бъдещата морска политика би могла да спомогне за развитието и 
опазването на крайбрежните райони, островите и най-отдалечените райони на ЕС;

5. Очаква публикуването на набор от насоки за държавите-членки за съставянето на 
национални интегрирани морски политики и годишните доклади относно 
действията на ЕС и държавите-членки в тази връзка;

6. Признавайки компетентността на държавите-членки в тази област, очаква с интерес 
Комисията да публикува пътна карта, която да ги улесни при разработването на 
морско пространствено планиране;

7. Насърчава Комисията в усилията й да създаде "Европейско пространство за морски 
транспорт без бариери", наред с изчерпателната стратегия за морски транспорт за 
периода 2008-2018 г.

8. Подчертава, че изключителното морско измерение, което най-отдалечените райони 
придават на ЕС, предлага неповторими възможности по отношение на иновациите, 
изследователската дейност, околната среда, биоразнообразието и други области, и 
че бъдещата интегрирана европейска морска политика трябва да ги използва 
пълноценно;

9. Заявява, че интегрираната морска политика следва да има свое собствено 
финансиране, като се отчитат настоящите специфични особености на различните 
засегнати райони;
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10.  Изразява съжаление и изненада от факта, че в съобщението на Комисията относно 
"Законодателна и работна програма на Комисията за 2008 г." (COM (2007)0640) не 
се обръща внимание на мерките на морската политика, които трябва да бъдат 
предприети през 2008 година - пропуск, който е в противоречие с факта, че 
Комисията разполага в момента с план за действие за морската политика.
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