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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Komisijos sprendimą parengti integruotą jūrų politiką siekiant spręsti 
klimato kaitos, globalizacijos, regioninės plėtros, konkurencingumo, jūrų aplinkos 
apsaugos ir saugos bei saugumo problemas – tokią politiką, į kurią būtų įtraukta daug 
Parlamento pateiktų idėjų;

2. teigiamai vertina Europos Vadovų Tarybos 2007 m. gruodžio 14 d. rekomendaciją 
vykdant jūrų politiką atsižvelgti į įvairias išskirtines valstybių narių ir jūrų regionų, 
įskaitant pakrančių regionus, salas ir atokiausius regionus, ypatybes;

3. teigiamai vertina Komisijos veiksmų planą, pateiktą jos Komunikate dėl integruotos jūrų 
politikos (COM(2007)0575) ir susijusiuose dokumentuose (SEC(2007)1278), 
(SEC(2007)1279) ir SEC(2007)1280), ypač teigiamai vertina Komisijos klimato pokyčių 
padarinių pakrančių regionuose ir poveikio turizmui mažinimo strategiją;

4. pažymi, kad būsimoji jūrų politika galėtų padėti vystyti ir saugoti ES pakrančių regionus, 
salas ir atokiausius regionus;

5. laukia, kol bus paskelbtos nacionalinės integruotos jūrų politikos ir susijusių metinių ES 
ir valstybių narių veiksmų ataskaitų rengimo gairės, skirtos valstybėms narėms;

6. pripažįsta valstybių narių kompetenciją šioje srityje, tačiau su susidomėjimu laukia, kad 
Komisija paskelbtų gaires, padėsiančias valstybėms narėms planuoti jūrų erdvę;

7. palaiko Komisijos pastangas sukurti Europos jūrų transporto erdvę be kliūčių ir parengti 
išsamią 2008–2018 m. jūrų transporto strategiją;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl atokiausių regionų padėties – juos supa jūra – ES atsiveria 
unikalių galimybių, susijusių su naujovių diegimu, moksliniais tyrimais, aplinka, 
biologine įvairove ir kitomis sritimis, ir kad vykdant būsimą integruotą Europos jūrų 
politiką reikia pasinaudoti šiomis galimybėmis;

9. pritaria tam, kad integruota jūrų politika, kurią vykdant turėtų būti atsižvelgiama į 
išskirtines įvairių susijusių regionų ypatybes, būtų finansuojama iš jai skirtų lėšų;

10. apgailestauja ir yra nustebęs dėl to, kad Komisijos komunikate „2008 m. Komisijos 
teisėkūros ir darbo programa“ (COM(2007)0640) nebuvo aptartos jūrų politikos 
priemonės, kurių reikia imtis 2008 m., o tai nedera su faktu, kad Komisija turi parengusi 
jūrų politikos veiksmų planą.
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