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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder Kommissionens beslutning om at udvikle en integreret havpolitik med henblik 
på at imødegå udfordringerne i forbindelse med klimaændringer, globalisering, regional 
udvikling, konkurrenceevne, beskyttelse af havmiljøet og sikkerhed, en politik, der 
omfatter mange af de idéer, som Parlamentet har fremsat;

2. glæder sig også over henstillingerne fra Det Europæiske Råd af 14. december 2007 om, 
at havpolitikken bør tage hensyn til de forskellige særlige forhold, der gør sig gældende 
i medlemsstaterne og i de maritime regioner, herunder kystområder, øer og regionerne i 
den yderste periferi;

3. glæder sig over Kommissionens handlingsplan, som blev skitseret i dens meddelelse om 
en integreret havpolitik (KOM(2007)0575) og i ledsagedokumenterne 
(SEK(2007)1278), (SEK(2007)1279) og (SEK(2007)1280), og navnlig Kommissionens 
strategi til begrænsning af klimaændringernes konsekvenser for de maritime regioner og 
de medfølgende konsekvenser for turismen;

4. bemærker, at den kommende havpolitik kunne bidrage til udviklingen i og beskyttelsen 
af EU's kystområder, øer og regioner i den yderste periferi;

5. ser frem til udsendelsen af et sæt retningslinjer for medlemsstaterne med henblik på 
udarbejdelse af nationale integrerede havpolitikker og udgivelsen af årsrapporterne om 
EU's og medlemsstaternes indsats på området;

6. afventer med interesse Kommissionens fremlæggelse af en køreplan for 
medlemsstaternes fysiske planlægning på det maritime område under anerkendelse af 
medlemsstaternes kompetente på dette område;

7. tilskynder Kommissionen til at fortsætte indsatsen for at skabe et europæisk 
søtransportområde uden barrierer og en omfattende søtransportstrategi for 2008-2018;

8. påpeger, at den særlige maritime dimension, som regionerne i den yderste periferi giver 
EU, sikrer enestående muligheder i forhold til innovation, forskning, miljø, biodiversitet 
og andre områder, og at den kommende integrerede europæiske havpolitik bør udnytte 
disse muligheder;

9. fastholder, at den integrerede havpolitik bør have sin egen finansieringsramme i 
betragtning af de forskellige berørte regioners specifikke karakter;

10. finder det beklageligt og er overrasket over, at Kommissionens meddelelse om 
Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008 (KOM(2007)0640) ikke 
omfatter de havpolitiske tiltag, der skal iværksættes i 2008, en undladelse, som strider 
mod det forhold, at Kommissionen nu har en havpolitisk handlingsplan.
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