
PA\705788SL.doc PE400.597v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za regionalni razvoj

2008/2009(INI)

1.2.2008

OSNUTEK MNENJA
Odbora za regionalni razvoj

za Odbor za promet in turizem

o celostni pomorski politiki za Evropsko unijo
(2008/2009(INI))

Pripravljavec mnenja: Sérgio Marques



PE400.597v01-00 2/3 PA\705788SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\705788SL.doc 3/3 PE400.597v01-00

SL

POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja odločitev Komisije, da razvije celostno pomorsko politiko za soočenje z izzivi 
podnebnih sprememb, globalizacije, regionalnega razvoja, konkurence ter zaščite, varstva 
in varnosti morskega okolja, saj vključuje številne zamisli, ki jih je nakazal Parlament;

2. pozdravlja tudi priporočilo Evropskega sveta z dne 14. decembra 2007, da bi morala 
pomorska politika upoštevati različne specifične značilnosti držav članic in pomorskih 
regij, vključno z  obalnimi regijami, otoki  in najbolj oddaljenimi regijami;

3. odobrava akcijski načrt Komisije, razgrnjen v sporočilu o celostni pomorski politiki 
(KOM(2007)0575) in spremljajočih dokumentih (SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) 
and (SEC(2007)1280) ter zlasti strategijo Komisije za ublažitev učinkov podnebnih 
sprememb na pomorske regije ter spremljajočih učinkov na turizem;

4. ugotavlja, da bi prihodnja pomorska politika lahko pripomogla k razvoju in zaščiti 
obalnih regij, otokov in najbolj oddaljenih regij EU; 

5. pričakuje objavo smernic za države članice v zvezi s pripravo nacionalnih celostnih 
pomorskih politik in letnih poročil o zadevnih ukrepih Evropske unije in držav članic;

6. čeprav priznava pristojnost držav članic na tem področju, z zanimanjem pričakuje, da 
Komisija objavi časovni načrt pogajanj, ki bi državam članicam olajšal razvoj pomorsko 
prostorskega načrtovanja;

7. spodbuja Komisijo, naj si še naprej prizadeva za vzpostavitev evropskega prostora za 
pomorski prevoz brez meja ter obsežne strategije pomorskega prevoza za obdobje 2008 
2018;  

8. opozarja, da izjemna pomorska razsežnost, ki jo Evropski uniji prinašajo najbolj 
oddaljene regije, ponuja edinstvene priložnosti na področju inovacij, raziskav, okolja,  
biološke raznovrstnosti in drugje, ter da mora prihodnja celostna pomorska politika te 
priložnosti izkoristiti;

9. vztraja, da bi morala imeti celostna pomorska politika lastna finančna sredstva, pri čemer 
je treba upoštevati dejanske specifične značilnosti različnih regij, ki jih zajema; 

10. izraža obžalovanje in presenečenje, ker v sporočilu Komisije „Zakonodajni in delovni 
program Komisije za leto 2008“ (KOM (2007)0640) niso zajeti ukrepi pomorske politike, 
ki jih je treba sprejeti v letu 2008; gre za opustitev, ki je v nasprotju z dejstvom, da ima 
trenutno Komisija akcijski načrt za pomorsko politiko.  
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