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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia jūrų baseinų strategijos vaidmenį skatinant suderintą, integruotą regioninę plėtrą; 
ragina veiksmingai plėtoti tokią strategiją ir skirti jos įgyvendinimui tinkamų finansinių ir 
administracinių išteklių;

2. ragina telkti dėmesį į ES priemonių jūrų sektoriaus grupėms remti ir plėtoti sąveikos 
didinimą; palankiai vertina valstybių narių lygmeniu įgyvendinamas iniciatyvas, pvz., 
Airijos programą INFOMAR;

3. pabrėžia būtinybę užtikrinti įmonėms, siekiančioms investuoti į jūrų zonas, teisinį 
tikrumą; ragina Komisiją ir valstybes nares susitarti dėl aiškaus, skaidraus ir praktinio jūrų 
erdvių planavimo ir integruotų pakrančių zonų valdymo planų;

4. atkreipia dėmesį į jūros vėjo, potvynių ir atoslūgių, bangų bei vandenyno šiluminės 
energijos sektoriaus, taip pat įprastinės jūrų energijos sektoriaus galimybes kurti tvarias 
darbo vietas pakrančių regionuose, mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir prisidėti siekiant 
ES ilgalaikių energetikos tikslų; pabrėžia, kad, siekiant išnaudoti šias galimybes, reikės 
didelių investicijų į tinklų jungtis ir perdavimo pajėgumą;

5. pabrėžia akvakultūros sektoriaus vaidmenį skatinant regioninę plėtrą pakrančių zonose; 
atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau kaip 90 proc. ES akvakultūros sektoriuje veikiančių 
įmonių yra MVĮ ir jose sukuriama apie 80 000 darbo vietų; ragina remti naujoviškus 
metodus EJRŽF lėšomis, kad būtų skatinamas akvakultūros plėtojimas gelmėse prie 
pakrančių, kuriose įrengtos vėjo jėgainės;

6. pripažįsta, kad mėlynoji biotechnologija turi labai didelių galimybių padėti išspręsti 
visuotines socialines problemas; ragina užtikrinti regioninės politikos ir naujoviškų 
politikos sričių sąveiką siekiant sukurti mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kurios reikia, kad 
būtų išnaudotos šio sektoriaus teikiamos galimybės;

7. ragina skatinti ir remti turizmą – augimo skatinimo ir darbo vietų kūrimo pakrančių 
zonose varomąją jėgą; pabrėžia būtinybę plėtoti infrastruktūrą, skirtą didelių augimo 
galimybių turintiems turizmo sektoriams, pvz., vandens sporto turizmas; palankiai vertina 
iniciatyvas, kuriomis skatinama rengti tarpvalstybinio turizmo plėtojimo jūrų baseinuose 
strateginius planus.


