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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att utveckla en integrerad 
havspolitik för att kunna anta utmaningar i form av klimatförändringar, globalisering, 
regional utveckling, konkurrenskraft, skydd av havsmiljön samt sjösäkerhet och 
sjöfartsskydd, dvs. en politik som införlivar många av parlamentets förslag.

2. Europaparlamentet välkomnare även Europeiska rådets rekommendation av den 
14 december 2007, enligt vilken man inom havspolitiken måste ta hänsyn till de olika 
särdragen i medlemsstaterna och havsregionerna, i synnerhet i kustområden, på öar och i 
de yttersta randområdena.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens handlingsplan i meddelandet om en 
integrerad havspolitik (KOM(2007)0575) och i de åtföljande dokumenten 
(SEK(2007)1278), (SEK(2007)1279) och (SEK(2007)1280), och framför allt 
kommissionens strategi för att mildra klimatförändringarnas inverkan på kustområden 
och de konsekvenser detta får för turismen. 

4. Europaparlamentet konstaterar att den framtida havspolitiken erbjuder omfattande 
möjligheter när det gäller att utveckla och skydda Europeiska unionens kustområden, öar 
och yttersta randområden.

5. Europaparlamentet ser fram emot att ett antal riktlinjer ska offentliggöras för att hjälpa 
medlemsstaterna att utarbeta den nationella integrerade havspolitiken, och välkomnar de 
årsrapporter som ska utarbetas om EU:s och medlemsstaternas åtgärder på detta område.

6. Europaparlamentet erkänner medlemsstaternas behörighet på detta område, men ser 
samtidigt med intresse fram emot kommissionens offentliggörande av en färdplan för att 
främja medlemsstaternas utveckling av fysisk planering för kust- och havsområden.

7. Europaparlamentet stöder kommissionens insatser för att inrätta ett europeiskt 
sjötransportområde utan hinder, tillsammans med en övergripande sjötransportstrategi för 
2008–2018.

8. Europaparlamentet påminner om att den exceptionella havsdimension som de yttersta 
randområden representerar inom Europeiska unionen erbjuder unika möjligheter på 
områden såsom innovation, forskning eller miljö och biologisk mångfald, dvs. områden 
som absolut måste uppmärksammas inom ramen för den framtida integrerade europeiska 
havspolitiken.

9. Europaparlamentet anser att en särskild finansiering bör fastställas för den integrerade 
havspolitiken, så att hänsyn tas till de konkreta särdragen hos de olika berörda regionerna. 

10. Europaparlamentet beklagar och förvånar sig över att kommissionen i sitt meddelande om 
kommissionens arbets- och lagstiftningsprogram för 2008 (KOM(2008)0640 F) undvikit 
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att fastställa vilka åtgärder som ska antas under 2008 på havspolitikens område, något 
som inte ligger i linje med kommissionens handlingsplan för havspolitiken.
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