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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met het besluit van de Commissie om een geïntegreerd maritiem beleid uit 
te stippelen ten einde het hoofd te bieden aan problemen zoals klimaatverandering, 
mondialisering, regionale ontwikkeling, mededinging, bescherming van het mariene 
milieu, maritieme veiligheid en beveiliging, vooral nu hierin vele ideeën van het 
Parlement zijn overgenomen;

2. is eveneens ingenomen met de aanbeveling van de Europese Raad van 14 december 2007, 
waarin hij verklaart dat het maritiem beleid moet worden afgestemd op de uiteenlopende 
kenmerken van de lidstaten en de maritieme regio's, met name kustgebieden, eilanden en 
ultraperifere gebieden;

3. juicht het actieplan toe dat de Commissie in haar mededeling over een geïntegreerd 
maritiem beleid en in de erbij gevoegde documenten (SEC(2007)1278, SEC(2007)1279 en 
SEC(2007)1280) uiteen heeft gezet (COM(2007)0575), met name de strategie van de 
Europese Commissie om de gevolgen van de klimaatverandering voor maritieme gebieden 
en de daarmee samenhangende gevolgen voor het toerisme op te vangen;

4. constateert dat het toekomstige maritieme beleid bij kan dragen aan de ontwikkeling en 
bescherming van kustgebieden, eilanden en de ultraperifere gebieden van de Europese 
Unie;

5. ziet uit naar de publicatie van een reeks richtsnoeren voor de lidstaten over het opstellen 
van een nationaal geïntegreerd maritiem beleid en de jaarlijkse verslagen van de EU en de 
lidstaten over de maatregelen die in het kader hiervan zijn getroffen;

6. kijkt met belangstelling uit naar de publicatie door de Commissie van een stappenplan om 
de lidstaten te helpen bij het uitstippelen van een maritiem ruimtelijke ordeningsbeleid;

7. spoort de Commissie aan door te gaan met de invoering van een Europese maritieme 
vervoersruimte zonder hindernissen, geflankeerd door een algemene strategie voor het
maritiem vervoer over de periode 2008-2018;

8. wijst erop dat de Europese Unie dankzij de exceptionele maritieme dimensie die de 
ultraperifere regio's haar bieden, unieke kansen krijgt op gebieden als innovatie, 
onderzoek, het milieu en de biodiversiteit, die in het kader van het toekomstige 
geïntegreerde maritieme beleid van Europa voorwerp van onderzoek moeten blijven;

9. steunt de invoering van een financiering die afgestemd is op een geïntegreerd maritiem 
beleid en die rekening houdt met de concrete kenmerken van de diverse betrokken regio's;

10. moet helaas tot zijn verrassing vaststellen dat de mededeling van de Commissie over het 
wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2008 - COM(2007)0640 F - niet 
rept van de maatregelen die in 2008 op het gebied van het maritiem beleid moeten worden 
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getroffen, hetgeen niet coherent is met het bestaan van een actieplan van de Commissie op 
het gebied van maritiem beleid.
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