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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport şi turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută decizia Comisiei de a elabora o politică maritimă integrată, pentru a face faţă 
provocărilor lansate de schimbarea climei, globalizare, dezvoltarea regională, 
competitivitate, protecţia mediului marin, siguranţă şi securitate, care cuprinde multe 
dintre ideile schiţate de Parlament;

2. salută, de asemenea, recomandarea Consiliului European din 14 decembrie 2007, în 
sensul că politica maritimă va trebui să ţină seama de specificul diferitelor state membre 
şi al regiunilor maritime, şi anume al celor costiere, insulare şi ultraperiferice;

3. întâmpină favorabil planul de acţiune al Comisiei, schiţat în comunicarea sa privind 
politica maritimă integrată (COM(2007)0575) şi în documentele însoţitoare 
(SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) şi (SEC(2007)1280) şi, în special, strategia adoptată 
de Comisie în vederea reducerii efectelor schimbărilor climatice asupra regiunilor 
maritime şi a efectelor concomitente exercitate asupra turismului;

4. constată oportunităţile pe care viitoarea politică maritimă le oferă dezvoltării şi protecţiei 
regiunilor costiere, insulare şi ultraperiferice ale Uniunii Europene;

5. aşteaptă publicarea unui set de orientări privind elaborarea, la nivel naţional, a politicilor 
maritime integrate, destinate statelor membre, precum şi a rapoartelor anuale privind 
acţiunile UE şi ale statelor membre în acest domeniu;

6. recunoaşte competenţa în domeniu a statelor membre şi, totodată, aşteaptă cu interes 
publicarea, de către Comisie, a unei foi de drum care să faciliteze zonarea spaţiului 
maritim de către statele membre;

7. încurajează Comisia în eforturile sale de a crea un spaţiu de transport maritim european 
fără bariere şi, totodată, de elaborare a unei strategii globale de transport maritim pentru 
perioada 2008 - 2018;

8. aminteşte că dimensiunea maritimă excepţională pe care regiunile ultraperiferice o 
conferă Uniunii Europene oferă oportunităţi unice în domenii ca inovaţiile, cercetarea, 
mediul şi biodiversitatea, pe care viitoarea politică maritimă europeană integrată nu le 
poate lăsă neexplorate;

9. sprijină instituirea unei finanţări proprii pentru politica maritimă integrată, care să ţină 
seama de caracteristicile specifice reale ale regiunilor implicate;

10. deplânge şi îşi exprimă surprinderea că din comunicarea Comisiei privind Programul 
legislativ şi de lucru pe anul 2008 (COM(2007)640 F) au fost omise măsurile de adoptat 
în anul 2008 în materie de politică maritimă, ceea ce nu concordă cu existenţa unui plan 
de acţiune al Comisiei  în materie de politică maritimă.
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