
PA\705788CS.doc PE400.597v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro regionální rozvoj

2008/2009(INI)

1. 2. 2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro regionální rozvoj

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k integrované námořní politice pro Evropskou unii
(2008/2009(INI))

Navrhovatel: Sérgio Marques



PE400.597v01-00 2/3 PA\705788CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\705788CS.doc 3/3 PE400.597v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá rozhodnutí Komise připravit integrovanou námořní politiku a řešit tak problém 
klimatických změn, globalizace, regionálního rozvoje, konkurenceschopnosti, ochrany 
mořského prostředí, námořní bezpečnosti ; takovou politiku, jež zahrne řadu námětů 
předložených Parlamentem, 

2. vítá rovněž doporučení Evropské rady ze dne 14. prosince 2007, v němž se uvádí, že 
námořní politika musí přihlížet ke specifických rysům jednotlivých členských států a 
přímořských regionů, tj. pobřežních regionů, ostrovů a nejvzdálenějších regionů;

3. vítá akční plán Komise uvedený ve sdělení Komise o integrované námořní politice 
(KOM(2007)575) a v dokumentech, které jsou k němu připojeny – (SEK(2007)1278, 
(SEK(2007)1279) a (SEK(2007)1280) – a zejména strategii Komise pro zmírnění 
následků klimatických změn v přímořských regionech a průvodních dopadů na cestovní 
ruch;

4. konstatuje, že by budoucí námořní politika mohla napomoci k rozvoji a ochraně 
pobřežních regionů, ostrovů a nejvzdálenějších regionů Evropské unie;

5. s netrpělivostí očekává zveřejnění souboru pokynů určených členským státům pro 
přípravu integrovaných vnitrostátních námořních politik a výročních zpráv o činnosti EU 
a členských států v této oblasti;

6. uznává pravomoci členských států v této oblasti, současně však se zájmem očekává 
uveřejnění programu Komise k usnadnění rozvoje územního plánování námořních prostor 
členskými státy;

7. podporuje úsilí Komise o vytvoření evropského námořního prostoru bez hranic a přípravu 
ucelené strategie námořní dopravy na roky 2008–2018;

8. připomíná, že výjimečná námořní dimenze nejvzdálenějších regionů představuje pro EU 
jedinečnou příležitost, pokud jde o inovace, výzkum, životní prostředí a biologickou 
rozmanitost i o ostatní oblasti, a že budoucí evropská integrovaná námořní politika jejich 
zohlednění nemůže opominout;

9. nadále se domnívá, že by integrovaná námořní politika měla mít vlastní finanční zdroje 
s ohledem na současné specifické rysy jednotlivých regionů, kterých se týká;

10. je překvapen a vyjadřuje politování nad tím, že ve sdělení Komise o Legislativním a 
pracovním programu Komise na rok 2008 – KOM (2007)0640 – nejsou zahrnuta opatření 
pro námořní politiku, jež je třeba učinit v roce 2008; toto opomenutí je v rozporu se 
skutečností, že námořní politika je nyní součástí akčního plánu Komise.
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