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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver den rolle, som havområdestrategierne spiller med hensyn til at fremme en 
afbalanceret og integreret regionaludvikling; opfordrer til, at sådanne strategier 
implementeres effektivt, og til, at der afsættes tilstrækkelige økonomiske og 
administrative ressourcer til gennemførelsen af dem;

2. opfordrer til, at der fokuseres på at udnytte synergivirkninger på tværs af EU's 
instrumenter til at støtte og oprette maritime klynger; glæder sig over initiativer på 
medlemsstatsniveau såsom Irlands Infomar-program;

3. understreger, at der er behov for retssikkerhed for virksomheder, der planlægger at 
investere i maritime områder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at nå til 
enighed om klare, ensartede, gennemsigtige og praktiske planer for integreret 
kystforvaltning og planlægning på det maritime område;

4. noterer sig, at offshore vind-, tidevands-, bølge- og termisk havenergi, såvel som den 
konventionelle offshoreenergisektor, kan skabe bæredygtige arbejdspladser i 
kystregionerne, nedbringe emissionerne og bidrage til opfyldelsen af EU's langsigtede 
energimål; fremhæver, at der for at kunne udnytte dette potentiale vil være behov for 
betydelige investeringer i netforbindelser og transmissionskapacitet;

5. understreger akvakulturens rolle for så vidt angår fremme af regionaludvikling i 
kystområderne; bemærker, at 90 % af EU's akvakulturvirksomheder er SMV'er, der 
tilsammen beskæftiger 80 000 mennesker; opfordrer til, at innovative metoder støttes 
gennem Hav- og Fiskerifonden for at fremme udviklingen af akvakultur på dybt vand 
samt havvindmølleparker;

6. erkender, at blå bioteknologi har et enormt potentiale til at tackle globale 
samfundsudfordringer; opfordrer til at udnytte synergivirkninger mellem regional- og 
innovationspolitikker med henblik på at udvikle forskningsinfrastruktur for at udnytte 
denne sektor; 

7. opfordrer til, at turismen fremmes, og at den fortsat skal være en drivkraft for vækst og 
beskæftigelse i kystområderne; understreger behovet for, at der tilvejebringes infrastruktur 
til turismesektorer med stort vækstpotentiale som f.eks. vandsport; bifalder initiativer til 
fremme af grænseoverskridende turismestrategier på grundlag af havområder;


