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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst op de rol van zeebekkenstrategieën bij de bevordering van evenwichtige en 
geïntegreerde regionale ontwikkeling; verzoekt om daadwerkelijke lancering van zo'n 
strategieën en om passende financiële en administratieve middelen voor de 
tenuitvoerlegging ervan;

2. wenst dat nadruk wordt gelegd op het nastreven van synergie tussen EU-instrumenten ter 
ondersteuning en ontwikkeling van maritieme clusters; staat positief tegenover op 
lidstaatniveau genomen initiatieven, zoals het Ierse INFOMAR-programma; 

3. wijst op de noodzaak van rechtszekerheid voor bedrijven die in maritieme sectoren willen 
investeren; verzoekt de Commissie en de lidstaten overeenstemming te bereiken over een 
duidelijke, eenvormige, transparante en praktische maritieme ruimtelijke ordening en 
geïntegreerde kustbeheersplannen;

4. wijst op het potentieel dat offshore windparken, getijdenergie, golfenergie en thermische 
energie uit de oceanen, alsook de conventionele offshore-energiesector, bieden voor het 
scheppen van duurzame werkgelegenheid in kustregio's, het terugdringen van emissies en 
het helpen verwezenlijken van de langetermijndoelen van de EU op het gebied van 
energie; benadrukt dat er fors moet worden geïnvesteerd in netaansluitingen en 
transmissiecapaciteit om dit potentieel te kunnen benutten;

5. benadrukt de rol van de aquacultuur bij de bevordering van regionale ontwikkeling in 
kustgebieden; merkt op dat meer dan 90 % van de aquacultuurbedrijven in de EU kmo's 
zijn, die samen goed zijn voor ca. 80 000 banen; vraagt dat via het Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) innovatieve methoden worden ondersteund voor 
het stimuleren van de ontwikkeling van diepzee-aquacultuur bij offshore 
windenergieparken;

6. beseft dat blauwe biotechnologie enorme mogelijkheden biedt voor het aanpakken van 
wereldwijde maatschappelijke uitdagingen; verzoekt om synergie tussen regionaal en 
innovatiebeleid, teneinde onderzoeksinfrastructuur te ontwikkelen om het potentieel van 
deze sector te benutten;

7. verzoekt om bevordering en ondersteuning van het toerisme als zijnde een bron van groei 
en werkgelegenheid in kustgebieden; benadrukt dat er infrastructuur moet komen voor 
toeristische sectoren met een hoog groeipotentieel, zoals watersport; is voorstander van 
initiatieven om grensoverschrijdende, voor een heel zeebekken bestemde 
toerismestrategieën te bevorderen.


