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ET

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kiidab heaks komisjoni otsuse (mis sisaldab mitmeid parlamendi ideid) töötada välja 
integreeritud merenduspoliitika, et tegeleda kliimamuutuse, globaliseerumise, 
regionaalarengu, konkurentsivõime, merekeskkonna kaitse ning ohutuse ja turvalisuse 
probleemidega;

2. väljendab heameelt ka Euroopa Ülemkogu 14. detsembri 2007. aasta soovituse üle selle 
kohta, et merenduspoliitikas tuleks arvestada liikmesriikide ja mereäärsete piirkondade, 
sealhulgas rannikualade, saarte ja äärepoolseimate piirkondade eripäradega;

3. avaldab rahulolu komisjoni teatises „Integreeritud merenduspoliitika” (KOM(2007)0575) 
ja sellele lisatud dokumentides (SEK(2007)1278, SEK (2007)1279 ja SEK(2007)1280) 
esitatud tegevuskava üle ning eelkõige komisjoni strateegia üle, mis käsitleb 
mereäärsetele piirkondadele avalduva kliimamuutuse mõju vähendamist ning selle 
tagajärgede leevendamist turismivaldkonnas;

4. märgib, et tulevase merenduspoliitikaga saaks arendada ja kaitsta ELi rannikualasid, saari 
ja äärepoolseimaid piirkondi;

5. ootab liikmesriikidele suunatud suuniste kogumi avaldamist riikliku integreeritud 
merenduspoliitika väljatöötamise kohta ning aastaaruannete avaldamist ELi ja 
liikmesriikide tegevuse kohta selles valdkonnas;

6. tunnustab küll liikmesriikide pädevust, kuid ootab huviga komisjoni tegevuskava 
avaldamist, et lihtsustada liikmesriikides merealade ruumilise planeerimise arendamist;

7. toetab komisjoni pingutusi luua tõketeta Euroopa meretranspordiruum ja töötada välja 
põhjalik meretranspordi strateegia ajavahemikuks 2008–2018;

8. juhib tähelepanu asjaolule, et äärepoolseimate piirkondadega kaasnev erakordne 
merendusalane dimensioon pakub ELile ainulaadseid võimalusi innovatsiooni, teadustöö, 
keskkonna, bioloogilise mitmekesisuse ja muus valdkonnas ning et tulevases Euroopa 
integreeritud merenduspoliitikas tuleks neid ära kasutada;

9. jääb arvamuse juurde, et integreeritud merenduspoliitikat tuleks eraldi rahastada, võttes 
arvesse sellesse kaasatud piirkondade tegelikke eripärasid;

10. avaldab kahetsust ja on üllatunud, et komisjoni teatises „Komisjoni 2008. aasta 
õigusloome- ja tööprogramm” (KOM(2007)0640) ei ole käsitletud 2008. aastal võetavaid 
merenduspoliitika meetmeid, mille väljajätmine teatisest on vastuoluline, kuna komisjonil 
on nüüd olemas merenduspoliitika tegevuskava.
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