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„Kuststreken"

Een uitgestrekte kustlijn
De Europese kustlijn strekt zich u it over meer dan 70 000 
kilometers, omgeven door de Baltische Zee, de Noordzee, 
de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte 
Zee. Dankzij de ultraperifere gebieden, bezit de EU ook 
kustlijnen aan de Caribische Zee en de Indische Oceaan.

Steeds aantrekkelijker
De economie, het fraaie landschap en de toeristische 
bestemmingen aan de kust trekken steeds meer inwoners 
aan die hier komen wonen, werken en recreëren. Bijna de 
he lft van de Europese bevolking woont binnen een straal 
van 50 km van de kust en de bevolkingsgroei in de kust
streken en eilanden is twee keer hoger dan het EU gemid
delde van de laatste tien jaar.

Steeds meer actief
Ongeveer 70%  van de banen in de scheepvaartindustrie 
bevinden zich aan wal, in de scheepsbouw, scheeps- 
bouwkunde, wetenschap en techniek. Maritieme banen 
zijn ook te vinden in de energie, aquacultuur, toerisme, 
kustvisserij, hengelsport, duiken etc.

De convergentie van beleid
• De vele uiteenlopende belangen van de kuststreken ver

eisen een aanpak die op toepassende wijze de verschil
lende beleidsrichtlijnen omvat.

• Regionaal beleid levert een belangrijke bijdrage aan 
zowel de ontw ikkeling van het economische potentieel 
van de kuststreek ais de tegemoetkoming aan de speci
fieke behoeften van de vele economisch achtergestelde 
gebieden.
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De kwetsbaarheid van de kuststreken voor erosie, over
stroming en andere bedreigingen vereist ook actie op 
het gebied van beleid met betrekking to t het milieu, 
bescherming van de burgers, beveiliging, veiligheid en 
surveillance van het scheepvaartvervoer.

Op de lange term ijn zullen de uitdagingen van het s tij
gende zeeniveau, toenemende watertemperaturen en 
veranderde zeestrommgen alleen aangepakt kunnen 
worden met een bredere actie die de effecten van de 
klimaatveranderingen ten einde brengt of vermindert.

Milieu-, onderzoeks-, en visserijbeleid spelen een rol 
In het Identificeren, stopzetten en terugdraaien van de 
afnemende mariene biodiversiteit waar zoveel kustge- 
meenschappen van afhankelijk zijn.

De bevolkingsgroei, de ontwikkeling van grote stedelijke 
gebieden, de uitbreiding van havens en de toename van 
kustactiviteiten zoals aquacultuur en offshore explora
tie beïnvloeden de levensstandaard In de kuststreken en 
een verbeterde Inzameling van en toegang to t gegevens 
zijn nodig om de juiste oplossingen te kunnen vinden.

• Bepaalde kuststreken staan vooral bloot aan m igratie
druk van andere landen; een uitgebreid EU m igratiebe
leid gericht op het aanpakken van illegale immigratie 
op een solidaire manier en een gestructureerde samen
werking met andere landen is nodig om dit probleem 
op te lossen.

• De ontwikkeling van duurzaam toerisme kan banen 
scheppen, maar kan ook nieuwe druk uitoefenen op de 
kuststreken en gaat niet a ltijd prettig samen met de 
groei van handelshavens, aquacultuur of het opzetten 
van zware industrie.

• De vele concurrerende behoeften van de kuststreken 
kunnen het best tegemoet gekomen worden door het 
ontwikkelen van hulpmiddelen zoals maritieme ruim 
telijke ordening en een geïntegreerd beheer van de 
kustzones. Hierdoor kunnen gebruikers zowel op het 
land ais op zee baat vinden bij de integratie In een alge
meen ordenlngsproces dat met alle gebruikers rekening 
houdt.


