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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη θαλάσσια 
πολιτική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, της 
παγκοσμιοποίησης, της περιφερειακής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της 
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της προστασίας και της ασφάλειας, η οποία 
περιλαμβάνει πολλές από τις ιδέες που έχει διατυπώσει το Κοινοβούλιο· 

2. εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
14ης Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με την οποία η θαλάσσια πολιτική θα πρέπει να 
λαμβάνει υπ’ όψη τις διάφορες ιδιομορφίες των κρατών μελών και των θαλάσσιων 
περιοχών, ιδίως των παράκτιων περιφερειών, των νησιωτικών περιοχών και των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών·

3. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής που προβλέπεται στην ανακοίνωσή της για 
μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (COM(2007)0575) και στα συνοδευτικά έγγραφα 
(SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) και (SEC(2007)1280) και ιδιαίτερα τη στρατηγική 
της Επιτροπής προκειμένου να μετριαστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις
θαλάσσιες περιοχές και η συνακόλουθη επίδραση στον τουρισμό· 

4. επισημαίνει τις δυνατότητες που παρέχει η μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την 
ανάπτυξη και την προστασία των παράκτιων περιφερειών, των νησιών και των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. προσβλέπει στη δημοσίευση δέσμης κατευθυντήριων γραμμών για τα κράτη μέλη 
σχετικά με τη χάραξη εθνικών, ολοκληρωμένων θαλάσσιων πολιτικών και των ετήσιων 
εκθέσεων για τη δράση της ΕΕ και των κρατών μελών στον τομέα αυτό· 

6. μολονότι αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών στον τομέα αυτό, αναμένει με 
ενδιαφέρον τη δημοσίευση οδικού χάρτη από την Επιτροπή για τη διευκόλυνση της 
θαλάσσιας χωροταξίας των κρατών μελών·  

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να δημιουργήσει  έναν ευρωπαϊκό χώρο 
θαλάσσιων μεταφορών χωρίς φραγμούς, παράλληλα με μια συνολική στρατηγική 
θαλάσσιων μεταφορών για την περίοδο 2008 – 2018·

8. υπενθυμίζει ότι η μοναδική θαλάσσια διάσταση που προσδίδουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες σε τομείς 
όπως η καινοτομία, η έρευνα, το περιβάλλον, η βιοποικιλότητα, τις οποίες δεν πρέπει να 
αφήσει ανεκμετάλλευτες η μελλοντική ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ·

9. υποστηρίζει την καθιέρωση ειδικής χρηματοδότησης για την ολοκληρωμένη θαλάσσια 
πολιτική, που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διάφορων εμπλεκόμενων 
περιοχών·
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10. εκφράζει τη λύπη και την έκπληξή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 
νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2008 – COM 
(2007)640 F – δεν αναφέρεται στα μέτρα που θα πρέπει να εγκριθούν το 2008 στον τομέα 
της θαλάσσιας πολιτικής, γεγονός που δεν συμβαδίζει με την ύπαρξη σχεδίου δράσης της 
Επιτροπής για τη θαλάσσια πολιτική.
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