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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-
Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
li se jadotta:

1. Japprova d-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex tiżviluppa politika marittima integrata ħalli 
taffaċċja l-isfidi tal-bidla fil-klima, il-globalizzazzjoni, l-iżvilupp reġjonali, il-
kompetittività, il-ħarsien ta' l-ambjent tal-baħar u s-sikurezza u s-sigurtà, waħda li 
tinkorpora ħafna mill-ideat mogħtija mill-Parlament;

2. Jilqa' wkoll ir-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Kunsill Ewropew ta' l-14 ta' Diċembru 
2007 bil-għan li l-politika marittima tagħti lok għal fatturi speċifiċi varji ta' l-Istati 
Membri u r-reġjuni marittimi, inklużi r-reġjuni ta' mal-kosta, il-gżejjer, u r-reġjuni l-iktar 
'il barra;

3. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni msemmija fil-komunikazzjoni tagħha dwar 
Politika Marittima Integrata (COM(2007)0575) u fid-dokumenti li jakkumpanjawha 
(SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) u (SEC(2007)1280) u b'mod partikolari fl-istrateġija 
tal-Kummissjoni biex ittaffi l-effetti tal-bidla tal-klima fuq reġjuni marittimi u l-effetti 
konkomitanti fuq it-turiżmu;

4. Jinnota li l-politika marittima futura tista' tgħin biex tiżviluppa u tipproteġi r-reġjuni ta' 
mal-kosta, il-gżejjer u r-reġjuni l-iktar 'il barra ta' l-UE, 

5. Jistenna bil-ħerqa l-pubblikazzjoni ta' ġabra ta' linji gwida għall-Istati Membri dwar it-
tfassil ta' politiki marittimi integrati nazzjonali u r-rapporti annwali dwar l-UE u l-
azzjonijiet ta' l-Istati Membri f'dan ir-rigward;

6. Filwaqt li tiġi rikonoxxuta l-kompetenza ta' l-Istati Membri f'dan il-qasam, jistenna bil-
ħerqa l-pubblikazzjoni ta' pjan ta' azzjoni mill-Kummissjoni biex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp 
ta' ppjanar spazjali marittimu mill-Istati Membri;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni fl-isforzi tagħha biex toħloq spazju ta' trasport marittimu 
Ewropew mingħajr fruntieri, flimkien ma' strateġija għat-trasport marittimu komprensiv 
għall-2008–2018;

8. Jinnota li d-dimensjoni marittima eċċezzjonali, li jġibu fl-UE r-reġjuni l-iktar 'il barra, 
toffri opportunitajiet uniċi fir-rigward ta' l-innovazzjoni, ir-riċerka, l-ambjent, il-
bijodiversità, u oqsma oħra, u li l-politika marittima Ewropea integrata trid tikkapitalizza 
fuq dawn;

9. Isostni li l-politika marittima integrata għandu jkollha l-fondi tagħha stess, filwaqt li tqis 
il-karatteristiċi speċifiċi attwali tar-reġjuni varji involuti;

10. Jiddispjaċih u huwa sorpriż li l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-'Programm 
Leġiżlattiv u ta’ Ħidma tal-Kummissjoni 2008' – COM (2007)0640 – injorat tkopri l-
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miżuri tal-politika marittima li jridu jittieħdu fl-2008, nuqqas li jmur kontra l-fatt li l-
Kummissjoni issa għandha Pjan ta' Azzjoni għall-politika marittima.
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