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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló döntését, hogy az éghajlatváltozás, a globalizáció, a 
regionális fejlesztés, a versenyképesség, a tengeri környezet és tengeri biztonság védelme 
által támasztott kihívásoknak egy olyan integrált tengerpolitika kialakításával feleljen 
meg, amely a Parlament számos hozzájárulását is tartalmazza;

2. üdvözli továbbá az Európai Tanács 2007. december 14-i ajánlását is, melynek értelmében 
a tengerpolitikának figyelembe kell vennie a tagállamok és tengeri régiók – köztük a part 
menti régiók, szigeteket és legkülső régiók – különböző sajátosságait;

3. üdvözli a Bizottságnak az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló 
közleményében – (COM(2007)0575) – valamint annak kapcsolódó dokumentumaiban –
(SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279), (SEC(2007)1280) – felvázolt cselekvési tervét, és 
különösen az éghajlatváltozás tengeri régiókra és ekként a turizmusra is gyakorolt 
hatásainak mérséklésére irányuló bizottsági stratégiát;

4. megjegyzi, hogy a jövendő tengerpolitika hozzájárulhat az Európai Unió part menti 
régióinak, szigeteinek és legkülső régióinak fejlesztéséhez és védelméhez;

5. várja a nemzeti integrált tengerpolitikák kidolgozására vonatkozó, tagállamoknak szóló 
iránymutatások, valamint a kapcsolódó uniós és tagállami cselekvésekről készített éves 
jelentések közzétételét;

6. tudomásul veszi a tagállamok erre vonatkozó hatáskörét, ugyanakkor érdeklődve várja, 
hogy a Bizottság közzétegyen egy olyan útitervet, amely a tengeri területfejlesztéshez 
kínál támpontokat a tagállamok számára; 

7. ösztönzi a korlátok nélküli európai tengeri szállítási térség kialakítására, valamint a 
2008–2018 közötti időszakra szóló átfogó tengeri szállítási stratégia kidolgozására 
irányuló bizottsági erőfeszítéseket;

8. rámutat, hogy a legkülső régiók által az Európai Uniónak kölcsönzött kivételes tengeri 
dimenzió különleges lehetőségeket kínál az innováció, a kutatás, a környezet, a 
biodiverzitás és egyéb területek számára, amit a jövőbeli integrált európai 
tengerpolitikának ki kell használnia;

9. továbbra is úgy véli, hogy az integrált tengerpolitikát minden esetben az érintett régiók 
sajátságainak figyelembe vételével kell kialakítani; 

10. sajnálatának és meglepődésének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a „Bizottság 2008-ra 
szóló jogalkotási és munkaprogramjáról” szóló bizottsági közlemény – (COM 
(2007)0640) – nem foglalkozik a 2008-ban meghozandó tengerpolitikai intézkedésekkel, 
miközben a Bizottság már rendelkezik tengerpolitikára vonatkozó cselekvési tervvel.
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