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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje úlohu, kterou mají při podpoře rozvoje vyváženého a integrovaného 
regionálního rozvoje strategie pro přímořské oblasti; žádá, aby tyto strategie byly účinně 
převedeny do praxe a na jejich provádění byly vyčleněny dostatečné finanční a správní 
zdroje;

2. požaduje, aby se různé nástroje EU soustředily na synergie vytvářející pákový efekt, které 
povedou k podpoře a vytváření námořních seskupení; vítá iniciativy na úrovni členských 
států, jako je program INFOMAR v Irsku;

3. zdůrazňuje, že je třeba poskytnout právní jistotu podnikům, které mají v úmyslu 
investovat v oblastech týkajících se moří; vyzývá Komisi a členské státy, aby se dohodly 
na jasných, jednotných, transparentních a v praxi použitelných pravidlech pro územní 
plánování námořních prostor a integrovanou správu pobřežních oblastí;

4. je si vědom potenciálu, jejž má větrná a přílivová energie a také energie z mořského 
příboje a tepelná energie mořské vody, jakož i odvětví konvenční energie na moři pro 
tvorbu udržitelných pracovních míst v pobřežních oblastech, snížení emisí a pro dosažení 
dlouhodobých energetických cílů EU; zdůrazňuje, že ke zrealizování tohoto potenciálu 
bude třeba značných investic v oblasti připojení k distribuční soustavě a přenosové 
kapacity;

5. podtrhuje úlohu akvakultury při podpoře regionálního rozvoje pobřežních oblastí; je si 
vědom toho, že 90 % podniků, které se zabývají akvakulturou, jsou malé a střední 
podniky, které společně vytvářejí 80 000 pracovních míst; žádá, aby byly z Evropského 
námořního a rybářského fondu podporovány inovativní metody, aby byl vedle mořských 
větrných elektráren podpořen také rozvoj akvakultury v hlubokých vodách;

6. uznává, že modrá biotechnologie nabízí obrovský potenciál ke zvládnutí celosvětových 
výzev, jež stojí před současnou společností; vyzývá k synergiím mezi politikami 
týkajícími se regionálního rozvoje a inovací a k vytvoření výzkumné infrastruktury, jež 
umožní využít toto odvětví;

7. vyzývá k podpoře a zachování cestovního ruchu, neboť v pobřežních oblastech vytváří 
hospodářský růst a pracovní místa; zdůrazňuje, že je třeba zajistit infrastrukturu pro ta 
odvětví cestovního ruchu, která mají vysoký růstový potenciál, například vodní sporty; 
vítá iniciativy na podporu strategií přeshraničního cestovního ruchu v přímořských 
oblastech.


