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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att havsområdesstrategier är viktiga för att främja 
en balanserad och integrerad regional utveckling. Parlamentet anser att sådana strategier 
bör införas effektivt och att lämpliga ekonomiska och administrativa resurser bör avsättas 
för genomförandet av dem.

2. Europaparlamentet anser att tonvikten bör läggas på att utnyttja synergieffekter 
i EU:s instrument för att stödja och utveckla maritima kluster, och välkomnar initiativ på 
medlemsstatsnivå, såsom Irlands Infomar-program.

3. Europaparlamentet betonar behovet av rättssäkerhet för företag som överväger att 
investera i havsområden. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
enas om en tydlig, enhetlig, transparent och praktisk fysisk planering för kust- och 
havsområden och planer för en integrerad förvaltning av kustområden.

4. Europaparlamentet noterar att havsbaserad energi från vind, tidvatten och vågor liksom 
temperaturgradientenergi samt den konventionella offshore-energisektorn har potential att 
skapa hållbara arbetstillfällen i kustområden, minska utsläppen och bidra till 
EU:s långsiktiga energimål. Parlamentet understryker att det kommer att behövas 
investeringar i nätanslutningar och överföringskapacitet för att dra nytta av denna 
potential.

5. Europaparlamentet understryker vattenbrukets roll när det gäller att främja den regionala 
utvecklingen i kustområden. Parlamentet noterar att 90 % av vattenbruksföretagen i EU är 
små eller medelstora företag, som tillhandahåller ca 80 000 arbetstillfällen. Parlamentet 
anser att innovativa metoder bör stödjas via Europeiska havs- och fiskerifonden för att 
främja utvecklingen av vattenbruk i djupa vatten vid vindkraftparker till havs.

6. Europaparlamentet inser att den blå biotekniken erbjuder enorma möjligheter när det 
gäller hanteringen av samhälleliga utmaningar på global nivå. Parlamentet efterlyser 
synergieffekter mellan regionalpolitiken och innovationspolitiken i syfte att utveckla 
forskningsinfrastruktur för att utnyttja denna sektor.

7. Europaparlamentet anser att turismen bör främjas och stödjas som en drivkraft för tillväxt 
och sysselsättning i kustområden. Parlamentet understyrker behovet av att tillhandahålla 
infrastruktur för sådana aktiviteter inom turismsektorn som har stor tillväxtpotential, 
såsom vattensport. Parlamentet välkomnar initiativ som främjar gränsöverskridande 
turismstrategier som är inriktade på ett visst havsområde.


