
Maritiem  beleid voorde  EU

Europese Com m issie

„Het milieu"

De zeeën en oceanen zijn de basis van het leven
Ze nemen meer dan tw eederde van de oppervlakte van 

de aarde in beslag, bevatten 97%  van al het w ater op 

deze planeet en zijn een onmiskenbaar onderdeel van 

de w atercydus. Ook spelen ze een belangrijke rol in het 

klim aat, vormen ze een veelzijd ige bron aan voedsel, 

grondsto ffen en energie en bieden ze een leefom geving 

aan planten en dieren. Meer dan de h e lft van de w ere ld 

bevolking w oon t v lakb ij de kust.

Het evenwicht is verstoord
De zeeën en oceanen worden in toenem ende mate ver

vu ild  door afval van de kustbevolking en -ac tiv ite iten , 

door ballastw ater dat vreemde soorten verspreidt in een 

nieuwe w aterom geving, door de rivieren die vervu iling  

van landinwaartse steden en landbouw afv loe iing  naar 

de zee dragen, door afval en lozingen van scheepvaart

verkeer, en ais gevolg van ongevallen in de scheepvaart.

Naar schatting 8 0%  van de zeevervuiling w ord t veroor

zaakt door activ ite iten  aan w al.

K lim aatveranderingen en de hierdoor veroorzaakte ver

anderingen in de w atertem pera tuur en de s tijg ing  van S andvig , D enem arken  

het zeewater hebben veel invloed op het evenw icht in picture-alliance/ZB  

het m ilieu en beïnvloeden de mariene bio logie, het pakijs 

op de noordpool en de erosie van de kust.

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs


De mariene fauna en flora lopen gevaar
Tweederde van alle visbestanden worden overbevist

en de verscheidenheid aan soorten w o rd t bedreigd.

Sommige vissoorten verdw ijnen u it hun oorspronkelijke

visgronden.

De uitdaging maakt de gelegenheid
• Het verbreken van het verband tussen economische 

on tw ikke ling  en m ilieuvervu iling  kan een bron van 

m ogelijkheden bieden, door het stim uleren van techno

logische vern ieuw ingen in m ilieuvriende lijke  systemen 

en procedures, die de samenleving behulpzaam kunnen 

zijn in het voorspellen en aanpakken van de invloed van 

klim aatveranderingen op menselijke activ ite iten , voor

nam elijk  in de kuststreken.

• Mariene wetenschap kan ons helpen om de mechanis

men van klim aatveranderingen beter te begrijpen -  en 

de gevolgen hiervan te verm inderen, door b ijvoor

beeld de w inn ing  van duurzame energie u it zee te 

ontw ikke len.

• Duurzame energie u it zee kan ook een rol spelen in 

het vervullen van de EU doelste lling  om het aandeel 

van duurzame energie in het to ta le  energ ieverbru ik te 

verhogen van de huidige 7 %  naar 20% . Ook kunnen 

nieuwe technieken on tw ikke ld  worden in het vastleg

gen van koolsto f om het koold ioxidegehalte  te verlagen 

en Europa een technologische voorsprong te geven op 

de w ere ldm arkt.

• Verbeteringen in de wetenschap en gevoeligere en u it- 

gebreidere controle kunnen een duide lijker beeld geven 

van waar aan de kust en in zee de economische a c tiv ite i

ten de b iod ivers ite it verm inderen, leefom gevingen w or

den geschaad, vervu iling  p laatsvindt o f niet-inheem se 

soorten verspreid worden.

• M aritiem e ru im te lijke  ordening kan de concurrerende 

belangen verzoenen en verschillende zones opzetten 

voor onverenigbare activ ite iten  zodat bijvoorbeeld het 

u itbaggeren van havenkanalen n iet in de buu rt van 

beschermde m ilieugebieden p laatsvindt, o f dat de 

aquacultuur geen natuurgebieden verstoord.

• Het on tw erp  en de bouw  van e ffic iën tere  vaartu igen met 

schonere m otoren, afbreekbare m ateria len o f het recy

cleren van ballastw ater kan het m ilieu beschermen en 

grote exportm ogelijkheden bieden aan EU industrieën.

• Een m ilieuvriende lijke  aanpak van de visserij kan de vis

bestanden laten herstellen en de toekom st van de vis

serij waarborgen.

• De luch tve rvu iling  veroorzaakt door schepen in de 

haven zal afnemen wanneer fiscaal beleid het gebru ik 

van e le k tric ite it in plaats van stookolie aantrekkelijker 

m aakt.

• Het schoonhouden van de zeeën is grotendeels a fhan

ke lijk van activ ite iten  die de ve rvu iling  op het land 

verm inderen.
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