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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza a tengermedence-stratégiák szerepét a kiegyensúlyozott, integrált regionális 
fejlesztés megerősítése terén; kéri, hogy ténylegesen bontakoztassák ki e stratégiákat, és 
hogy különítsenek el megfelelő pénzügyi és igazgatási forrásokat a végrehajtásukra;

2. kéri, hogy a tengeri klaszterek támogatása és fejlesztése érdekében kapjon hangsúlyt az 
uniós eszközök közötti szinergiák gyarapítása; üdvözli a tagállami szintű 
kezdeményezéseket, például Írország INFOMAR programját;

3. hangsúlyozza, hogy a tengeri övezetekben befektetni kívánó üzleti vállalkozások számára 
jogi biztonságot kell teremteni; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy állapodjanak 
meg egymással a világos, egységes, átlátható és gyakorlati tengeri területrendezés és a 
tengerparti övezetek integrált kezelési tervei tekintetében; 

4. felhívja a figyelmet a tengeri szél, az árapály, a hullámzás és az óceánok termikus 
energiájában, valamint a hagyományos tengeri energiaágazatban rejlő potenciális 
lehetőségekre a fenntartható munkahelyek a part menti övezetekben történő létrehozása, a 
kibocsátáscsökkentés és az EU hosszú távú energetikai célkitűzéseinek megvalósításához 
való hozzájárulás szempontjából; hangsúlyozza, hogy e potenciális lehetőségek árammá 
alakításához jelentős beruházásokra lesz majd szükség a hálózati csatlakozások és az 
átviteli kapacitás területén;

5. hangsúlyozza az aquakultúra szerepét a regionális fejlesztés előmozdítása szempontjából a 
part menti területeken; megjegyzi, hogy az uniós akvakultúra-ágazatban tevékenykedő 
vállalkozások több mint 90%-a kis- és középvállalkozás, amelyek 80.000 munkahelyet 
biztosítanak; kéri, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap a tengeri szélerőművek 
mellett támogassa a mélyvízi aquakultúra fejlesztésére alkalmazható innovatív 
módszereket is;

6. elismeri, hogy a globális társadalmi kihívások kezelése szempontjából a kék 
biotechnológia hatalmas lehetőségeket kínál; kéri, hogy az ezen ágazat lehetőségeinek 
kiaknázásához szükséges kutatási infrastruktúra kialakítása érdekében teremtsenek 
szinergiákat a regionális és innovációs politikák között;

7. kéri a turizmus ösztönzését és fenntartását, mivel a turizmus a növekedés és a 
munkahelyteremtés motorja a part menti területeken; hangsúlyozza, hogy a nagy 
növekedési potenciállal rendelkező turisztikai ágazatok, többek között a vízisportok 
számára infrastruktúrát kell teremteni; üdvözli a határokon átnyúló, tengerimedence-alapú 
turisztikai stratégiák előmozdítására irányuló kezdeményezéseket.


