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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.. víta rozhodnutie Komisie rozvíjať integrovanú námornú politiku s cieľom čeliť 
problémom súvisiacim so zmenou klímy, globalizáciou, regionálnym rozvojom, 
konkurencieschopnosťou, ochranou morského životného prostredia a námornou 
bezpečnosťou, pričom toto rozhodnutie zahŕňa množstvo názorov Parlamentu;

2. takisto víta odporúčanie Európskej rady zo 14. decembra 2007, podľa ktorého by sa v 
rámci námornej politiky mali zohľadňovať rôzne osobitosti členských štátov a 
prímorských oblastí vrátane pobrežných oblastí, ostrovov a najvzdialenejších regiónov;

3. víta akčný plán Komisie, ktorý načrtla vo svojom oznámení o Integrovanej námornej 
politike [KOM(2007)0575] a v sprievodných dokumentoch [SEC(2007)1278], 
[SEC(2007)1279] a [SEC(2007)1280], a najmä stratégiu Komisie na zmiernenie vplyvu 
zmeny klímy na pobrežné oblasti a s tým súvisiacich následkov na cestovný ruch;

4. konštatuje, že námorná politika by v budúcnosti mohla pomáhať pri rozvoji a ochrane 
pobrežných oblastí, ostrovov a najvzdialenejších regiónov EÚ;

5. s potešením očakáva zverejnenie súboru usmernení pre členské štáty týkajúcich sa 
vypracovania vnútroštátnych integrovaných námorných politík a výročné správy o 
činnostiach EÚ a členských štátov v tomto smere;

6. so záujmom očakáva, že Komisia zverejní časový plán, ktorý členským štátom uľahčí 
rozvoj námorného územného plánovania, pričom však uznáva právomoci členských 
štátov v tejto oblasti;

7. povzbudzuje Komisiu v jej úsilí vytvoriť európsky námorný dopravný priestor bez bariér 
spolu s podrobnou stratégiou námornej dopravy na obdobie rokov 2008 – 2018;

8. poukazuje na to, že mimoriadny námorný rozmer, ktorý najvzdialenejšie regióny 
predstavujú pre EÚ, vytvára výnimočné príležitosti, pokiaľ ide o inováciu, výskum, 
životné prostredie, biodiverzitu a iné oblasti, a že tieto oblasti sa v rámci budúcej 
integrovanej námornej politiky Európskej únie musia využívať;

9. zastáva názor, že integrovaná námorná politika by mala byť samostatne financovaná, a to 
so zohľadnením súčasnej špecifickosti jednotlivých príslušných regiónov;

10. vyjadruje poľutovanie a prekvapenie nad tým, že v oznámení Komisie o Legislatívnom a 
pracovnom programe Komisie na rok 2008 – KOM(2007)0640 – sa neuvádzajú opatrenia 
námornej politiky, ktoré majú byť prijaté v roku 2008, čo je v rozpore s tým, že Komisia 
má v súčasnosti akčný plán námornej politiky.
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