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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. επισημαίνει τον ρόλο των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες όσον αφορά την 
ενίσχυση μιας ισορροπημένης, ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης· ζητεί την 
αποτελεσματική ανάπτυξη τέτοιων στρατηγικών και τους κατάλληλους οικονομικούς και 
διοικητικούς πόρους που θα στοχεύουν στην εφαρμογή τους·

2. ζητεί να ευνοηθεί η δημιουργία συνεργειών σε όλα τα όργανα της ΕΕ για την στήριξη και 
ανάπτυξη ναυτιλιακών συγκροτημάτων· επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες σε επίπεδο 
κρατών μελών, όπως το πρόγραμμα της Ιρλανδίας  INFOMAR·

3. τονίζει την ανάγκη για νομική ασφάλεια για επιχειρήσεις που αναζητούν επενδύσεις σε 
θαλάσσιες περιοχές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε σαφή, 
ομοιόμορφο, διαφανή και πρακτικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ) και σε 
σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών·

4. επισημαίνει τις δυνατότητες της υπεράκτιας αιολικής, παλιρροϊκής, κυματικής και της 
θερμικής ενέργειας των ωκεανών, καθώς και του συμβατικού υπεράκτιου ενεργειακού 
τομέα, για την παραγωγή βιώσιμων θέσεων απασχόλησης  σε παράκτιες περιοχές, τη 
μείωση των εκπομπών και τη συμβολή στους μακροπρόθεσμους ενεργειακούς στόχους 
της ΕΕ· τονίζει το γεγονός ότι θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις όσον αφορά τις 
συνδέσεις με το δίκτυο και την ικανότητα μεταφοράς ώστε να κινητοποιηθούν αυτές οι 
δυνατότητες·

5. υπογραμμίζει το ρόλο της υδατοκαλλιέργειας στην προαγωγή της περιφερειακής 
ανάπτυξης σε παράκτιες περιοχές· επισημαίνει ότι άνω του 90% των επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν περίπου 
80.000 θέσεις εργασίας· ζητεί να υποστηριχθούν οι καινοτόμοι μέθοδοι μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), για την προώθηση της ανάπτυξης 
της υδατοκαλλιέργειας σε βαθιά ύδατα παράλληλα με αιολικά πάρκα ανοικτής θαλάσσης·

6. αναγνωρίζει ότι η γαλάζια βιοτεχνολογία προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για την 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων κοινωνιακών προκλήσεων· ζητεί τη δημιουργία συνεργιών 
μεταξύ της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής καινοτομίας προκειμένου να 
αναπτυχθούν υποδομές έρευνας για την αξιοποίηση του τομέα αυτού·

7. ζητεί την προώθηση του τουρισμού και την διατήρησή του ως κινητήρια δύναμη για την 
ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης σε παράκτιες περιοχές· τονίζει την ανάγκη να 
προβλεφθούν υποδομές για τους τομείς του τουρισμού με δυνατότητες μεγάλης 
ανάπτυξης, όπως τα θαλάσσια αθλήματα·  επιδοκιμάζει πρωτοβουλίες για την προώθηση 
διασυνοριακών τουριστικών στρατηγικών με βάση την θαλάσσια λεκάνη.


