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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver jūras baseinu stratēģiju nozīmi līdzsvarotas un integrētas reģionālās attīstības 
sekmēšanā; aicina plaši ieviest šādas stratēģijas un piešķirt pienācīgus finanšu un 
administratīvos resursus to īstenošanai;

2. aicina nodrošināt ES instrumentu sinerģiju, lai atbalstītu un pilnveidotu jūrniecības kopas; 
atzinīgi vērtē iniciatīvas dalībvalstu līmenī, piemēram, Īrijas programmu INFOMAR;

3. uzsver, ka uzņēmumiem, kas vēlas veikt ieguldījumus jūras teritorijās, ir vajadzīga 
tiesiskā noteiktība; aicina Komisiju un dalībvalstis vienoties par skaidru, vienveidīgu, 
pārredzamu un praktisku jūras teritoriālo plānošanu un integrētiem piekrastes zonas 
pārvaldības plāniem;

4. norāda uz potenciālu, kas piemīt jūras vēja, plūdmaiņu, viļņu un okeāna termālajai 
enerģijai, kā arī tradicionālajai jūras enerģijai, veidot ilgtspējīgas darbvietas piekrastes 
reģionos, mazināt emisijas un palīdzēt sasniegt ES ilgtermiņa mērķus enerģētikas jomā; 
uzsver, ka būs vajadzīgi nozīmīgi ieguldījumi tīkla savienojumos un pārvades spējas 
nodrošināšanā, lai šo potenciālu īstenotu;

5. uzsver akvakultūras nozīmi piekrastes zonu reģionālās attīstības veicināšanā; norāda, ka 
90 % ES akvakultūras uzņēmumu ir MVU, kas nodrošina ap 80 000 darbvietu; aicina 
atbalstīt novatoriskas metodes, izmantojot EJZF, lai sekmētu akvakultūras attīstību dziļos 
ūdeņos līdzās jūras vēja parkiem;

6. atzīst, ka jūras biotehnoloģija piedāvā sevišķi lielas iespējas risināt vispasaules sabiedrības 
problēmas; aicina nodrošināt sinerģijas starp reģionāliem un novatoriskiem politikas 
virzieniem, lai izstrādātu pētniecības infrastruktūru šās nozares pārvaldībai;

7. aicina sekmēt un atbalstīt tūrismu kā izaugsmes un nodarbinātības virzītājspēku piekrastes 
zonās; uzsver, ka tūrisma nozare ir jānodrošina ar infrastruktūru, kam piemīt augsts 
izaugsmes potenciāls, piemēram, ūdenssporta infrastruktūru; atzinīgi vērtē iniciatīvas 
veicināt uz jūras baseinu pamata izstrādātas pārrobežu tūrisma stratēģijas.


