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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīst par labu Komisijas lēmumu klimata pārmaiņu, globalizācijas, reģionālās attīstības, 
konkurētspējas, jūras vides aizsardzības un drošības un drošuma problēmu risināšanai 
izstrādāt integrētu un vienotu jūrniecības politiku, kurā iekļautas vairākas Parlamenta  
izklāstītās idejas;

2. atzinīgi vērtē arī Eiropadomes 2007. gada 14. decembrī pieņemto ieteikumu par to, ka 
jūrniecības politika jāņem vērā dalībvalstu un piejūras reģionu, tostarp piekrastes reģionu, 
salu un attālāko reģionu īpatnības;

3. atzinīgi vērtē Komisijas Rīcības plānu, kas izklāstīts tās paziņojumā par Integrētu 
jūrniecības politiku (COM(2007)0575) un tam pievienotajos dokumentos 
(SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) un (SEC(2007)1280) un jo īpaši Komisijas 
stratēģiju, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi uz piejūras reģioniem un vienlaicīgu 
ietekmi uz tūrismu;

4. norāda, ka turpmākā jūrniecības politika palīdzēs attīstīt un aizsargāt ES piekrastes 
reģionus, salas un attālākos reģionus;

5. gaida, ka Komisija publicēs pamatnostādņu kopumu dalībvalstīm par valsts integrētās 
jūrniecības politikas izstrādāšanu un gada ziņojumiem attiecībā uz ES un dalībvalstu 
rīcību šajā sakarā;

6. atzīstot dalībvalstu kompetenci šajā jomā, ar interesi gaida, ka Komisija publicēs ceļvedi, 
lai veicinātu to, ka dalībvalstis attīsta jūras telpisko plānošanu;

7. atbalsta Komisijas centienus radīt Eiropas jūras transporta telpu  bez ierobežojumiem 
kopā ar vispusīgu jūras transporta stratēģiju laika posmam no 2008. gada līdz 
2018. gadam;

8. uzsver, ka  jūrniecības ārkārtējā dimensija, kuru ES piešķir attālākie reģioni, piedāvā 
unikālas iespējas  novatorisma, pētniecības, vides, bioloģiskās daudzveidības un citās 
jomās un ka ar turpmākās Eiropas jūrniecības politikas starpniecību jāizmanto šīs 
iespējas;

9. joprojām uzskata, ka integrētās jūrniecības politikas īstenošanai jāparedz atsevišķs 
finansējums, ņemot vērā dažādo iesaistīto reģionu faktiskās īpatnības;

10. izsaka nožēlu un ir pārsteigts par to, ka Komisijas paziņojumā par „Komisijas 
likumdošanas un darba programmā” nav iekļauti jūrniecības politikas pasākumi, kas 
jāveic 2008. gadā, —trūkums, kurš ir pretrunā tam, ka pašreiz Komisijai ir jūrniecības 
politikas rīcības plāns.
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