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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава ролята на стратегиите за морските басейни при насърчаването на 
балансирано, интегрирано регионално развитие; призовава подобни стратегии да 
бъдат ефективно разгърнати, както и съответните финансови и административни 
ресурси да бъдат насочени към тяхното изпълнение;

2. призовава да се обърне внимание на подпомагането на взаимодействието в рамките 
на инструментите на ЕС за подкрепа и развитие на морските клъстери; приветства 
инициативите на равнище държави членки, като например програмата INFOMAR на 
Ирландия;

3. подчертава необходимостта от правна сигурност за предприятията, желаещи да 
инвестират в морски райони; призовава Комисията и държавите членки да 
постигнат споразумение относно ясно, единно, прозрачно и практично планиране на 
морското пространство и интегрирани планове за управление на крайбрежните 
зони;

4. отбелязва потенциала  на енергията от морските ветрове, приливните и отливните 
вълни, вълните и океанската термална енергия, както и сектора за конвенционална 
морска енергия, да създаде устойчиви работни места в крайбрежните региони, да 
намали емисиите и да допринесе към дългосрочните енергийни цели на ЕС; 
подчертава факта, че ще бъдат необходими значителни инвестиции в свързване към 
мрежата и капацитет за пренос, за да бъде оползотворен този потенциал;

5. подчертава ролята на аквакултурата при насърчаването на регионалното развитие в 
крайбрежните райони; отбелязва, че 90 % от сектора на аквакултурите в ЕС са 
МСП, които осигуряват 80 000 работни места; призовава новаторските методи да 
бъдат подкрепени чрез ЕФМДР, да се насърчава развитието на аквакултури в 
дълбоководните, разположени в морето вятърни паркове;

6. признава, че синята биотехнология предлага огромен потенциал за справяне с 
глобалните обществени предизвикателства; призовава за взаимодействие между 
регионалните политики и политиките в областта на иновациите с цел развиване 
научноизследователски инфраструктури за използване на този сектор;

7. призовава туризмът да бъде насърчаван и подкрепян като двигател на растеж и 
работни места в крайбрежните райони; подчертава необходимостта да се 
предостави инфраструктура за сектори на туризма с голям потенциал за растеж, 
като водните спортове; приветства инициативите за насърчаване на трансгранични 
стратегии в областта на туризма на базата на морските басейни.


