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De internationale omvang van de scheepvaart
Europa heeft enorm veel voordeel van het fe it dat het 
door de zeeën en oceanen met de hele wereld is verbon
den. En de internationale scheepvaartgemeenschap biedt 
veilig en concurrerend vervoer waar de hele wereld baat 
bij heeft.

Wereldwijde invloed
De globale aard van de zee vereist een internationale 
benadering inzake maritieme kwesties. Wat elders in de 
wereld gebeurt het afnemen van visbestanden, verande
ringen in het loon o f de vereisten voor beroepszeevaar
ders, het subsidiëren van concurrerende scheepswerven, 
piraterij, terrorisme o f milieuschade die to t klimaatveran
deringen kan leiden -  heeft ook invloed op Europa.

Europees leiderschap
Europa is een van de hoofdrolspelers op het gebied van 
scheepvaart, visserij, offshore energiewinning, onderwa
ter technologie, mariene onderzoek, milieubescherming 
en nog veel meer gebieden die samenhangen met de 
scheepvaart. Hierdoor heeft Europa aanzienlijke invloed 
op internationale forums. Het is daarom vooral van picture-alliance/ZB 

belang voor Europa om ervoor te zorgen dat in ternatio
nale beslissingen met betrekking to t maritieme kwestie 
van de hoogste kw alite it zijn.

Tweeledige doelstelling
Actie op internationaal niveau heeft een tweeledige 
doelstelling: het handhaven en stabiel houden van de 
wereldmarkt voor internationale overzeese handel en het
garanderen van een genivelleerde markt wereldwijd voor 
EU ondernemers in de scheepvaart.

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs
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Overeenkomsten en gesprekken tussen de EU en andere 
belanghebbenden in de scheepvaart, waaronder inter
nationale organisaties zoals de Internationale Maritieme 
Organisatie (International Maritime Organization -  IMO) 
of de Internationale Arbeidsorganisatie (International 
Labour Organization -  ILO), ondersteunen dit proces, wat 
ook enorme baat zou vinden bij een globale oplossing in de 
Wereld Handelsorganisatie (World Trade Organization -  
WTO) onderhandelingen. De EU is ook een koploper in het 
waarborgen van een wereldwijde milieubescherming.

EU beleid met internationale gevolgen
• Alle vaartuigen, ongeacht nationaliteit, delen dezelfde 

oceanen, dus een uitgebreid scheepvaartbeleid voorziet 
in het strenge optreden van de EU in het handhaven 
van de normen voor veiligheid in de scheepvaart en 
bescherming van het milieu in internationale onder
handelingen, buitenlandse betrekkingen, gesprekken 
met aangrenzende landen en in Europese ontw ikke
lingssamenwerking.

• Een geïntegreerd EU Maritiem Beleid is essentieel 
voor een succesvolle benadering van internationale 
onderhandelingen die bijdragen to t een genivelleerde 
wereldmarkt voor EU ondernemers, onder andere op het 
gebied van oneerlijke subsidies en toegang to t markten, 
en verdragen over de lonen en arbeidsomstandigheden 
van zeevaarders en efficiënte overeenkomsten voor vei
ligheid in de scheepvaart.

• Om te voorkomen dat de meerderheid van eerlijke 
vissers wordt benadeeld door een minderheid die de 
internationale regels negeert, zal het EU beleid een

belangrijke rol spelen in het bestrijden van illegale, 
ongeregistreerde en ongeregulariseerde visserij en het 
verminderen van visserijgebruiken die kwetsbare leef
gebieden vernietigen.

• Het is ook van belang dat EU maritiem onderzoek 
niet geschaad wordt door ontoereikende internatio
nale regels voor het commercieel en wetenschappelijk 
uitbuiten van de diepzee en de bescherming van de 
wereldwijde mariene biodiversiteit.

• Cohesiebeleid ondersteunt de zeven ultraperifere 
regio's van de EU, die vanwege hun strategische locatie 
een Europees bruggenhoofd vormen in het bevorderen 
van de handelsbetrekkingen met hun niet-EU buren, 
meestal minder ontwikkelde landen.

• De internationale omvang van het maritieme beleid is 
nauw verbonden aan het energiebeleid, gezien de doel
stelling van de EU om de efficiëntie van energie en het 
gebruik van duurzame energie te verhogen.

• Regels die op een internationaal niveau bepaald zijn 
dienen aangepast en gemoderniseerd te worden en 
dienen bovenal ingevoerd en nageleefd te worden een 
uitgebreid maritiem beleid zal de EU steunen om de 
middelen in te zetten die garanderen dat deze overeen
komsten hun vruchten zullen afwerpen.


