
 

 
                    Понеделник, 30 октомври 2017 г. 
 

Всички клъстери на палубата за прехода на  Президиума на  Европейската 
мрежа на морските клъстери (ЕММК) 

 
Франсис Валат, първоначално съосновател и първи вицепрезидент на ЕММК 
(създадена през 2005 г. в неговия офис в Париж) и настоящ председател от 2011 г., 
реши да подаде оставка от председателството си на годишната среща, която се 
проведе в Елсинор, Дания от 25 до 26 октомври. 
След шест години в ръководството на мрежата той смята, че е време да даде на по-
млада и уважавана морска личност шанс да влее нови идеи и кръв в ЕММК. Всъщност 
няма изненада, тъй като преходът е подготвен внимателно от есента на 2016 г., т.е. 
когато Франсис Валат потвърди, че решението му е неотменимо. 
Дясната ръка на Франсис Валат и Генерален секретар (от 2011 г.) Пол Марсел, който 
наскоро подаде оставка като управител на Люксембургския морски клъстер с 
единодушното признание на членовете му, също ще се оттегли след кратък 
"технически" преходен период. 
Предишният дует дава силен нов тласък на ЕММК от години, като умножава усилията 
за по-добро свързване на националните клъстери помежду им, от една страна, както и 
на самата ENMC със съответните международни организации и с европейските органи, 
от друга. Той създаде ЕММК като добре призната заинтересована страна, високо 
уважавана от Европейската комисия и Интергрупата „Морета, острови, реки и 
крайбрежни зони“  на Европейския парламент. 
Франсис Валът заяви: "ЕММК има огромен потенциал да помогне за отключването на 
бъдещето на Синия Растеж и вече постигна много на различни важни фронтове. 
Европейската комисия е наясно с това, но въпреки многократните си ангажименти за 
разговор, не бе намерено решение,  за финансова подкрепа на нашите действия от 
страна на Европейския съюз. Това е пропусната възможност, но не и фатален изход. 
Сега знаем, че националните клъстери ще намерят необходимите ресурси, за да 
продължат напред. " 
След това членовете на ЕММК избраха ръководство на организацията. Г-н Aрен 
Ютендаал, председател на Nederland Maritiem Land - холандската организация за 
морски клъстери бе избран за председател  на ЕММК,  както и трима видни лидери за 
заместник-председатели: председателя на испанския морски клъстър г-н Алехадро 
Аснар; председателя на френския морски клъстър г-н Фредерик Монкани де Сен-Енян; 
и председателя на Италианската асоциация на корабостроителите и посланик г-н 
Винченцо Петроне. Новоизбраният председател на ЕММК Aрен Ютендаал, който също 
така има натрупан десетилетен опит в бизнеса с различни корабни компании сподели: 
"За мен е чест членовете на ЕММК  да ме изберат и да ми вярват да ръководя нашата 
организация в следващите години. Заедно с укрепване основата на ENMC, считам, че е 
важно да се насърчава и увеличава добавената стойност и влиянието на европейската 



морска индустрия. Освен това да донесе междусекторни морски възможности и 
(устойчиви) предизвикателства на сцената в Брюксел. " 
Франсис Валат, който беше избран за почетен председател по препоръка на новия 
председател и който ще остане член на борда на разположение на председателя (при 
поискване от него), изрази голямо удовлетворение и пълно доверие. "Изборът на Арен 
за ръководител на ЕММК е страхотна новина. Не се съмнявам, че ръководството му 
бързо ще покаже, че ЕММК е в изключително добри ръце ". 
 


