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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. popiera decyzję Komisji o opracowaniu zintegrowanej polityki morskiej w celu 
sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, z globalizacją, 
rozwojem regionalnym, konkurencyjnością, ochroną środowiska morskiego, 
bezpieczeństwem i ochroną, która to polityka obejmuje wiele poglądów przedstawionych 
przez Parlament;

2. przyjmuje z zadowoleniem również zalecenie wydane przez Radę Europejską w dniu 
14 grudnia 2007 r. mające na celu uwzględnianie w polityce morskiej szczególnych cech 
państw członkowskich i regionów morskich, łącznie z regionami przybrzeżnymi, 
wyspami i regionami peryferyjnymi;

3. z zadowoleniem przyjmuje plan działania Komisji przedstawiony w komunikacie 
dotyczącym zintegrowanej polityki morskiej (COM(2007)0575) oraz dokumentach 
towarzyszących (SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) i (SEC(2007)1280), 
a w szczególności strategii Komisji na rzecz łagodzenia wpływu zmian klimatycznych na 
regiony morskie i równoczesnego wpływu na turystykę;

4. zauważa, że przyszła polityka morska mogłaby przyczynić się do rozwoju i ochrony 
regionów przybrzeżnych, wysp i regionów peryferyjnych UE;

5. z niecierpliwością oczekuje publikacji pakietu wytycznych dla państw członkowskich 
w zakresie opracowywania krajowych zintegrowanych strategii morskich i rocznych 
sprawozdań dotyczących działań UE i państw członkowskich w tym względzie;

6. uznaje kompetencje państw członkowskich w tej dziedzinie, jednak oczekuje 
z zainteresowaniem publikacji mapy drogowej Komisji mającej na celu ułatwienie 
opracowywania przez państwa członkowskie morskiego planowania przestrzennego;

7. popiera starania Komisji na rzecz stworzenia europejskiej przestrzeni transportu 
morskiego pozbawionej barier oraz kompleksowej strategii transportu morskiego na lata 
2008-2018;

8. zwraca uwagę, że wyjątkowy wymiar morski, jaki regiony peryferyjne wnoszą do UE, 
stwarza niepowtarzalne szanse w zakresie innowacji, badań, środowiska, różnorodności 
biologicznej oraz w innych obszarach, a także, że przyszła zintegrowana europejska 
polityka morska musi je wykorzystywać;

9. utrzymuje, że zintegrowana polityka morska musi dysponować własnymi funduszami 
i uwzględniać rzeczywiste szczególne właściwości różnych regionów, których dotyczy;

10. wyraża ubolewanie i zaskoczenie, że w komunikacie Komisji dotyczącym „Programu 
legislacyjnego i programu prac Komisji na rok 2008” – COM (2007)0640 – nie 
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dopilnowano uwzględnienia środków z zakresu polityki morskiej, które maja być podjęte 
w 2008 r. Pominięcie to jest niezgodne z istnieniem planu działania Komisji w zakresie 
polityki morskiej.
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