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Some general figures:
Portugal has a coastline of 1,187 km•	 1 and one of the largest 
Exclusive Economic Zones (EEZ) in Europe covering more than 
1,700,000 km² (more than 18 times the country’s terrestrial 
area).2 This is in no small part due to the fact that the Portuguese 
territory stretches out to the outermost regions of Azores and 
Madeira.
76 % of the Portuguese population lives in coastal areas.•	
The country has a rich history of seafaring and discovery.•	

Most significant maritime activities:
Coastal tourism is the most important sector of the Portuguese •	
maritime activities. The coast attracts 90 % of foreign tour-
ists. Tourism is responsible for 11 % of the Gross Domestic 
Product (GDP) of the country and approximately 10 % of total 
employment. 
The Portuguese fishing fleet is made up of about 8,700 vessels •	
(4th largest in EU) amounting to total tonnage of about 106,800 
GT (6th largest in EU). Some 1,170 vessels are registered in the 
outermost regions of Azores and Madeira. Approximately 7,500 
of the remaining continental vessels are non-trawlers under 12 
metres in length. The total production of fisheries products, 
including aquaculture, amounts to about 220,000 tonnes/year. 
Portugal has the highest per capita consumption of fisheries 
products in the EU with 56.5kg per head per year (EU average 
22.7kg/head/year).
In 2006, Portugal set up a National Strategy for the Oceans, •	
whose central objective is to make better use of the ocean and 
coastal resources, by promoting sustainable economic and social 
development through efficient, responsible and committed co-
ordination that actively contributes to the International Oceans 
Agenda. 

EU Maritime Policy:  
Facts and Figures – Portugal

Employment in maritime activities3:
Coastal tourism4: 38,894 jobs 
Fisheries5: 33,743 jobs
Navy: 14,745 jobs 
Shipbuilding: 4,336 jobs
Maritime transport: 3,206 jobs
Recreational boating: 2,480 jobs
Seaports and related services: 2,002 jobs 

Costa de Galé on the Atlantic coast 
Picture-Alliance

1  Eurosion Study: Calculation of coast length based on cartography of all conti-
nental and insular coasts excluding islands less than 1 km2 and with a popu-
lation less than 50 persons, inland shores, fjords etc where the mouth is less 
than 1 km wide.

2 Main land 327,667 km², Azores Islands 953,633 km², Madeira Islands 
446,108 km², total: 1,727,408 km².

3 Employment data sources: European Commission, DG Fisheries and Maritime 
Affairs studies: “Employment trends in all sectors related to the sea or using 
sea resources” and “Employment in the fisheries sector”. As the methodology 
for data collection and the definition of maritime sectors vary from country 
to country, the employment figures on this fact sheet should be regarded as 
indicative.

4 Data comprises only employment in hotels and other accommodation facili-
ties in the coastal regions.

5 Data comprise employment in fishing, fish processing and aquaculture.



Potential for development:
Portugal has a strong potential for renewable energies, espe-•	
cially solar, wind, hydro and biomass. The share of renewable 
energies in electricity consumption was 36 % in 2003, coming 
close to the target of 39 % established by the EU for Portugal for 
2010. Portugal is also at the forefront of wave energy and work 
is under way for an innovative commercial wave energy project 
to tap the power of the ocean.
There is the possibility that the zones under Portuguese sover-•	
eignty or jurisdiction will be extended to exceed the present EEZ. 
The Portuguese Task Group for the Extension of the Continental 
Shelf will submit a proposal on the extension to the Commission 
on the Limits of the Continental Shelf (created under the United 
Nations Convention on the Law of the Sea) by May 2009.
One of the strengths of the Portuguese coastal tourism sector is •	
its infrastructure base. In addition, the country has rich and di-
verse natural resources (forest, wildlife, landscapes etc) and un-
exploited development potential. Portugal contributes consider-
ably to the EU marine and coastal tourism, which is foreseen to 
grow by 3 % per year during the period 2005–2009.

Some challenges:
A significant percentage of the Portuguese continental Atlantic •	
coast faces a growing threat of coastal erosion. Most of the 
Portuguese sandy shorelines are affected by coastal erosion with 
retreat rates that, in some locations, reach a few meters per year.
Portuguese islands face climate change impacts in a particular •	
and dramatic way. Not only are islands particularly vulnerable to 
rising sea levels, increased strength and frequencies of extreme 
weather events but they also suffer from salination and loss of 
fresh water resources in the face of rising average temperature. 
The geostrategic position of the Portuguese maritime space also •	
presents major challenges in the area of national defence, secu-
rity and surveillance, such as: illegal immigration, the prevention 
of pollution, support to navigation and the safe-guarding of hu-
man lives at sea.

Importance of maritime policy:
A number of proposals for actions outlined in the Communication 
from the Commission on a Maritime Policy for the European Union 
are particularly relevant for Portugal, including:

ensuring the sustainability of the fisheries and aquaculture sec-•	
tors in harmony with marine ecosystems;
supporting sustainable development of the coastal and marine •	
tourism, e. g. through the promotion of maritime heritage and 
facilitating sustainable development of leisure ports and the 
cruise sector, as well as by investigating ways to reconcile the 
needs of the tourism industry with the demands of other mari-
time activities;

addressing the problem of a limited maritime space and conflicts •	
between different sea-related activities arising from it, so that 
the expansion of one sector does not hamper the growth of the 
others, e. g. by setting up a system for best practice exchange 
between authorities engaged in maritime spatial planning and 
Integrated Coastal Zone Management (ICZM);
facilitating and optimising the support for maritime regions un-•	
der the range of EU funding instruments already available;
aiming at reducing the impact of climate change, including ex-•	
treme weather events, on the coastal zones and addressing other 
risks faced by the coastal regions, such as coastal erosion, or pol-
lution from ships.

Further information:
http://europa.eu

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/study_employment_en.html

http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_en.htm

http://www.europa.eu/comm/eurostat

http://www.eea.europa.eu/

http://www.eurosion.org

http://www.dha.lnec.pt/nec/english/studies/video-monit/paper2.pdf

http://www.portugal.gov.pt

http://www.emam.mdn.gov.pt 

http://www.cnads.pt 

http://www.imarpor.pt

http://www.portugal.org

Sources: 
“Employment in the fisheries sector: current situation”, European Commission, •	
DG Fisheries and Maritime Affairs, 2006
“Employment trends in all sectors related to the sea or using sea resources”, •	
European Commission, DG Fisheries and Maritime Affairs, 2006
“EU-25 Fishing Fleet in 2006”, Eurostat, Data in focus 11/2007•	
“The European Environment, State and Outlook 2005”, The European •	
Environment Agency
Eurostat database•	
“Facts and Figures on Common Fisheries Policy”, European Commission, DG •	
Fisheries and Maritime Affairs, 2006
“Living with Coastal Erosion in Europe: Sediment and Space for Sustainability”, •	
Results from the Eurosion Study, European Commission, DG Environment, 
2004
“Evaluation of Coastal Defence Strategies in Portugal”, National Civil •	
Engineering Laboratory 
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A major employer 
The sea-related sectors provide about 5 million jobs across 
Europe – in shipping, shipbuilding, and related services 
and fields, ranging from cargo handling and coastal tourism 
to off-shore energy fields, fishing and aquaculture.

Mostly on-shore 
Some 70 % of shipping-related jobs are onshore – in ship-
building, naval architecture, navigation, science, engi-
neering, electronics, cargo handling and logistics, energy, 
aquaculture, tourism, inshore fishing, angling, diving ... 

Tourism 
Leisure ports and cruise shipping have huge potential for 
economic growth with low environmental impact. With 
a growth forecast of 3 % per year for 2005-2009, coastal 
and maritime tourism can make a significant contribution 
to overall GDP, and to the economy of coastal areas and 
islands. 

Realising the potential
The promising prospects for further growth will be real-
ised all the more fully with a single European vision of the 
importance of the maritime sector.

The development of marinas, suitable ports, and appro-
priate accommodation and leisure facilities in destina-
tions will depend on spatial planning delivering a stable 
regulatory environment to attract investment. It will also 
require sensitivity to the need to preserve the environ-
ment while allowing adequate access.

Hamburg, Germany 
picture-alliance/dpa

Thematic Fact Sheet 
“Jobs”



Employment openings in technical fields – shipbuilding, 
offshore services, marine engineering, blue biotechnol-
ogy – will depend on the health of these sub-sectors, 
themselves reliant on conducive industrial and research 
policy, and the availability of skilled recruits will depend 
on the provision of appropriate training and education, 
and the attractiveness of future employment. 

It will become easier to overcome the chronic shortages 
of recruits to sea-going professions if a thriving shipping 
sector is able to offer attractive wages and conditions, 
and if coherent career paths can be offered through suit-
able training and enhanced possibilities for job mobility 
across the maritime sector

Employment conditions for seafarers will also be improved 
through reviewing social and working conditions at 
European and international level, and through EU pres-
sure towards establishing universal quality shipping. The 
EU support to the new consolidated maritime convention 
of the International Labour Organisation will represent a 
major step forward in that regard. 

Young people will be more disposed to work in the sector 
if its profile is raised and its image improved through a 
stronger European sense of identity with maritime affairs 
and an appreciation of maritime heritage – which will 
also create further jobs in the education and tourism 
sector.

Sustaining jobs in fisheries will depend on the successful 
integration with environmental and research policies that 
preserve fish stocks, and social and regional policies can 
help re-training of individuals and improving the safety 
and working conditions on board of fishing vessels. They 
also contribute to diversification of the economy of fish-
ing communities.

Coordination between industrial, transport, research, 
social, training and education policies will be the key to 
maximising the employment potential of the maritime 
sector, and of meeting growing demand for skilled staff.
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Thematic Fact Sheet 
“Shipping”

The European Union is a world leader 
There are over 9,000 merchant ships (of 500gt and over) 
under EU flags, totalling some 240 million deadweight 
tons, nearly a quarter of world tonnage. The European 
shipping industry controls a further 4,000 vessels flying 
foreign flags.

Crucial to Europe’s foreign trade 
Shipping moves 90 % of Europe’s trade and 40 % of all 
intra-EU trade in tonne-kilometres. Seaborne trade has 
grown fourfold in the past 40 years. Container shipping 
has grown considerably since 2000 and is expected to tri-
ple by 2020.

Linking Europeans with one another, at home and 
across the globe 
Europe’s ferry and cruise ships serve 350 million pas-
sengers every year, and shipping links Europe with its 
remoter regions and islands and with its outermost ter-
ritories in other oceans.

An environmentally-friendly form of transport  
Shipping consumes only a tenth of the fuel per tonne-
mile that road transport requires. Short-sea shipping 
has the potential to create alternative clean routes along 
“motorways of the sea” between EU ports.

A booming recreational and leisure market  
The recreational boating industry in Europe is growing at 
more than 5 % a year, and the European cruise industry 
shows two-digit annual growth. 

picture-alliance/dpa 



Targeted support for EU research can generate tech-•	
nological innovations that keep down the cost of fleet 
renewals required by tighter environmental and safety 
standards, and boost pioneering EU development of 
high-tech leisure and specialised vessels.

Short-sea shipping’s potential as an environmental and •	
economic alternative to land transport in Europe will be 
all the more attractive if shipments between EU ports 
are handled as internal rather than international traffic. 
And a single approach will help reconcile inconsisten-
cies in sectoral EU regulations that relate to shipping 
– such as overlaps in environmental and health rules on 
gassing of containers, or divergent rules on ballasting, 
or quarantine rules on meat products that conflict with 
regulations for depositing ship-borne waste.

A sector in need of a comprehensive policy
Shipping is still one of Europe’s great industries. But the •	
right conditions for sustainable success will not be cre-
ated with just a sectoral focus.

Higher traffic volumes and larger vessels are creating •	
bottlenecks at Europe’s ports, which can be eased only 
by enhanced access and increased capacity. The solu-
tions depend also on policies and regulations related 
to environment, planning and investment, as well as to 
new developments in logistics, navigation, and vessel 
monitoring.

Europe’s shipping fleet still faces unfair competition •	
from substandard vessels and operators, and defections 
to flags that do not observe their obligations under 
international law. Through its external relations, the EU 
should press for tighter compliance with agreed rules, 
and its industrial, fiscal and competition policy can play 
a role in levelling the playing field.

The chronic shortage of skilled manpower in the mari-•	
time sector can be overcome with a social policy review 
regarding working conditions, facilitating job mobility 
by closer links between training, research, and indus-
trial policies, and by raising the profile and attractive-
ness of the maritime sector, especially in the areas of 
shipping and fisheries.
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Thematic Fact Sheet 
“Ports”

Europe’s ports provide prosperity 
90 % of Europe’s trade in goods (and 40 % in tonne-kilo-
metre of all EU intra-trade) passes through its ports, and 
the volume continues to grow. Seaborne trade has quad-
rupled in the past 40 years, and container shipping has 
grown considerably since 2000 and is expected to triple 
by 2020.

Central to the logistics chain 
Many of Europe’s 1,200 ports have become major logistics 
centres for reception, storage and processing of materials 
and goods, and related services. Their access to Europe’s 
regions make them crucial for the strategic supply of 
energy and raw materials required by EU industries and 
citizens, and for the export of goods to Europe’s trad-
ing partners. Furthermore, 350 million passengers pass 
through Europe’s ports every year to use ferry and cruise 
services.

Economic hubs 
Many ports have become major economic and employ-
ment hubs, driving local and regional development on 
the basis of maritime-related industries such as high-
tech shipbuilding, ship-broking, cargo handling and port 
services, offshore energy, fisheries, and marine research. 
Commercial shipping and port operations account for a 
third of the economic value of the maritime cluster and 
are seen as important new growth areas for employment, 
notably in the field of logistics.

Rotterdam, The Netherlands 
laif, (c) Peter Hilz



Servicing “motorways of the sea” 
The potential of short sea shipping in Europe gives many 
ports a new importance as links in a chain of environ-
mentally friendly transport – as well as offering scope 
for easing congestion in ports currently close to satura-
tion. Simplification of procedures in Short Sea Shipping is 
considered fundamental for achieving the goal of shifting 
traffic load from land to maritime transport.

Multiple roles 
Many ports have developed other specialisations – catering 
for the offshore energy sector or for aquaculture, for new 
cruise markets, for heritage and tourism, and for the rap-
idly growing recreational boating sector. Annual growth 
in coastal and maritime tourism is forecast of 3 % per 
year for 2005–2009.

The merits of a comprehensive maritime policy
A comprehensive maritime policy can provide the perspec-
tive to get the balance right among the numerous distinct 
pressures that govern the future of Europe’s ports. 

Operators demand infrastructure, better access, and 
skilled workforces. Authorities require security. Investors 
in port development are seeking predictability. And local 
populations are anxious to preserve their quality of life, 
local employment opportunities and a clean environ-
ment. Planning, anticipation and harmonisation among 
often competing aims require innovation in research, 
technology, decision-making and governance.

A comprehensive maritime policy can help ensure that 
adequate port provision meets not only logistic, but also 
environmental, social and territorial issues, and guar-
antees attention to inter-modal facilities and inland 
connections. 

It can promote faster decision-making, and avoid bot-
tlenecks that could raise prices of imports or lose export 
opportunities, or threaten the port cities with environ-
mental degradation, and consequently antagonise local 
communities. 

A broader vision could help build consensus behind adap-
tations in port usage and identity, and encourage skills 
development and diversification to counteract the effects 
of industrial change. 
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COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO 
CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ 

DAS REGIÕES 

Conclusões da consulta sobre uma política marítima europeia 

1. INTRODUÇÃO 

A consulta de um ano sobre a política marítima da União Europeia foi lançada em 7 
de Junho de 2006, com a adopção do Livro Verde sobre a política marítima. 

O processo de consulta, sintetizado no presente documento, teve um eco sem 
precedentes, evidenciado pela elevada taxa de participação e pelo alto nível das 
contribuições. Para além das contribuições de todas as instituições europeias, vários 
parlamentos nacionais e alguns regionais apresentaram directamente à Comissão as 
suas observações sobre o Livro Verde. Entre os interessados e os cidadãos que 
apresentaram observações, são de referir governos de países terceiros, cidadãos a 
título individual, representantes dos meios científicos e académicos, empresas 
individuais, organizações não-governamentais e representantes do sector empresarial. 
Foram enviadas observações pormenorizadas por um grande número de redes ou 
organizações de projectos activas que se dedicam à elaboração de projectos costeiros 
e marítimos, bem como por cidades e regiões costeiras interessadas em questões 
específicas (nomeadamente o turismo). 

Foram recebidas mais de 490 contribuições e organizados mais de 230 eventos em 
que se debateu a política marítima com os interessados. 

Para obter mais informações sobre essas contribuições, incluindo referências 
precisas, consultar: 

• Um relatório circunstanciado sobre o processo de consulta, que estará disponível 
no site Web dos Assuntos Marítimos (http://ec.europa.eu/maritimeaffairs); 

• O texto das próprias contribuições, disponíveis no site Web dos Assuntos 
Marítimos (http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/post_green_en.html). 
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2. TEMAS DO PROCESSO DE CONSULTA 

2.1. Uma política marítima integrada: a procura de valor acrescentado 

Os interessados são favoráveis a uma abordagem integrada da política marítima na 
União Europeia, uma vez que tal abordagem permite atender às necessidades e 
preocupações de sectores conexos, actualmente abordadas no âmbito de políticas 
distintas. Esta situação pode originar medidas contraditórias ou gerar receios de que 
os interessados num sector não são tidos em consideração num outro sector. A este 
propósito, o sector portuário cita o exemplo particularmente ilustrativo do impacto 
das medidas de protecção ambiental na expansão dos portos. A maioria dos 
interessados considera que uma melhor integração das políticas terá repercussões 
positivas. 

Outro argumento a favor da abordagem holística consiste na possibilidade de reunir 
diferentes intervenientes e interessados. Estes últimos referem exemplos concretos de 
integração no terreno.  

As autoridades regionais descrevem a cooperação existente. Estas autoridades 
congratulam-se com as oportunidades de estabelecer mais contactos e aumentar a 
cooperação entre os níveis regional, nacional e comunitário e pedem que seja dada 
maior visibilidade às preocupações das regiões. 

O processo de consulta confirma o interesse em desenvolver as relações entre os 
indivíduos que vivem e trabalham diariamente em contacto com os mares, 
nomeadamente os marítimos e os pescadores, e aqueles que estão ligados a outros 
sectores económicos conexos. Confirma igualmente o potencial para desenvolver 
uma responsabilidade conjunta em matéria de sustentabilidade. Refira-se, a título de 
exemplo, o papel dos pescadores, cuja ligação ancestral ao mar pode ser alargada e 
redefinida graças ao seu envolvimento noutras actividades, como o turismo ou a 
protecção do ambiente.  

Em determinados domínios, os interessados realçam as vantagens económicas da 
integração. Os instrumentos destinados a integrar a recolha e a utilização dos dados 
podem constituir uma verdadeira mais-valia. Os operadores salientam a necessidade 
da integração de sistemas e normas no domínio do controlo e vigilância marítimos. 
Os investigadores chamam a atenção para os benefícios económicos de uma 
utilização combinada de recursos dispendiosos necessários para o seu trabalho. 

Embora a noção de abordagem integrada seja amplamente consensual, há quem 
estabeleça uma distinção entre a abordagem e os instrumentos, apelando a que o 
desenvolvimento de uma abordagem integrada não leve a União Europeia a 
regulamentar ou centralizar demais. Numerosos são aqueles que não querem que 
uma política integrada venha a alterar as competências existentes.  
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2.2. Quem faz o quê? Subsidiariedade significa responsabilidade 

O Livro Verde sobre a política marítima consagra a subsidiariedade como um dos 
pilares da sua abordagem integrada. Tal significa que as decisões e as medidas 
devem ser adoptadas o mais perto possível das pessoas e das zonas em causa e que as 
competências existentes devem ser consultadas no âmbito do processo de tomada de 
decisões.  

A reacção ao Livro Verde confirma a opinião da Comissão de que uma política 
marítima europeia deve assentar na repartição actual das competências na União 
Europeia. Considera-se que o papel da União Europeia é mais o de facilitar do que o 
de integrar. 

O debate acerca do ordenamento espacial é um bom exemplo desta posição. Muitos 
interessados, em todos os sectores, estão de acordo quanto à utilidade global de tal 
ordenamento. A maioria precisa que o ordenamento espacial é da competência dos 
Estados-Membros, mas sublinha a necessidade de assegurar a continuidade e a 
difusão das boas práticas além fronteiras. 

Outro exemplo é o debate em torno das actividades offshore dos Estados: embora a 
ideia de uma guarda costeira europeia não seduza, há interesse numa cooperação 
baseada na utilização comum dos recursos dos Estados-Membros a fim de atingir 
objectivos semelhantes, sem todavia proceder a uma transferência de competências. 

Foi salientada a necessidade de melhorar a execução das políticas e quadros 
regulamentares existentes e de tornar mais coerentes as interacções entre ambos, o 
que passa por dar uma maior atenção à avaliação do impacto. Além disso, apelou-se 
à adopção de medidas regulamentares específicas destinadas a colmatar lacunas na 
legislação comunitária. 

O processo de consulta põe em evidência a complexidade das actividades marítimas 
da Europa. Tal complexidade requer, simultaneamente, uma visão holística e 
soluções adaptadas que tenham em conta as especificidades regionais, as 
necessidades de interessados específicos e as respectivas competências. 

As regiões costeiras são directamente afectadas pelas políticas marítimas. A vasta 
participação dos organismos públicos locais e regionais demonstra uma grande 
vontade de aprender uns com os outros, partilhar experiências e contribuir com 
ideias.  

O sector industrial pede menos regulamentação e mais auto-regulação. Na sua 
opinião, apesar de a auto-regulação não ser sempre a melhor solução, os efeitos 
positivos resultantes da recompensa pelos bons resultados e boas práticas podem 
contribuir para a execução das regras existentes e preparar terreno para o 
melhoramento das normas que, uma vez propostas, serão aceites pela maioria. 

O processo de consulta realça a importância da execução e do controlo da aplicação 
das normas. O sentimento de apropriação, bem como o sentido de uma 
responsabilidade comum, pode estimular a aplicação e a execução, o que permite 
concluir que a subsidiariedade e a participação dos interessados desempenharão um 
papel essencial nas futuras iniciativas da política marítima da União Europeia.  
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O debate tornou patente que os interessados encaram como suas as peças do puzzle 
marítimo que lhes cabem. A política marítima europeia deve procurar garantir que 
todas as peças do puzzle encaixem umas nas outras, sem contudo redesenhar cada 
uma delas. 

Em suma, ao revelar o empenho de todos os interessados na parte correspondente da 
política marítima europeia, o debate sobre as competências confirma a asserção que 
está no âmago do Livro Verde. Uma política marítima europeia só pode ser bem-
sucedida se explorar este empenho – garantindo que cada interessado assuma a sua 
quota-parte de responsabilidade e sinta que participa no processo. 

2.3. Planeta Oceano: problemas e responsabilidades globais 

Durante o processo de consulta, ficou patente a natureza global das actividades 
marítimas, como o transporte marítimo e a pesca. Muitos interessados consideram 
que a União Europeia deve promover medidas destinadas a proteger o ecossistema 
mundial, incluindo no alto mar. 

Em relação a este aspecto, a maioria dos interessados concorda com a necessidade de 
adoptar regras e normas multilaterais e de assegurar a sua aplicação e execução. As 
opiniões divergem, porém, quanto à forma de alcançar este objectivo. Alguns 
interessados insistem em elaborar normas apenas num contexto multilateral e opõem-
se a que a União Europeia tome a iniciativa de o fazer primeiro. Contudo, um grande 
número de interessados considera que a União Europeia tem um importante papel a 
desempenhar, mostrando o caminho a seguir. 

Todos estão de acordo quanto às vantagens de a União Europeia dar o bom exemplo. 
No entanto, os interessados cuja competitividade depende da existência de condições 
de concorrência equitativas opõem-se a que a União Europeia tome medidas 
reguladoras se as mesmas não forem simultaneamente adoptadas pelos organismos 
internacionais. 

O processo de consulta confirma que a dimensão internacional e multilateral dos 
assuntos marítimos é incontornável. A União Europeia deve ter em conta as 
organizações internacionais e as regras que delas emanam. Os interessados 
concordam com uma abordagem integrada da vertente internacional da política 
marítima da União Europeia, mas insistem numa discussão de cada caso, em função 
das suas particularidades. Apoiam a ideia de partir dos instrumentos e métodos 
existentes e desenvolver, se for caso disso, soluções que confiram valor 
acrescentado. 

Dar o exemplo significa também adoptar um comportamento correcto, pautado pelo 
cumprimento das regras, caso estas tenham já sido estabelecidas. Os interessados 
referem como igualmente importante a necessidade de reforçar a aplicação e a 
execução das regras internacionais por parte dos Estados-Membros e dos países 
terceiros. Daqui resultaram propostas de diálogo, de apoio e de reforço das 
capacidades, no que se refere aos vizinhos da União Europeia e a outros parceiros. 
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A política europeia de vizinhança foi destacada em especial, mas não 
exclusivamente, por aqueles com um interesse no Mediterrâneo. Muitos interessados 
aprovam a afirmação contida no Livro Verde sobre a importância de incluir os 
vizinhos nos trabalhos relativos a uma política marítima integrada.  

Por conseguinte, o processo de consulta confirma a importância de desenvolver uma 
vertente internacional da política marítima europeia. Os interessados querem 
assegurar-se de que, antes de se tentarem novas soluções, o sistema actual seja 
utilizado até ao limite das suas potencialidades.  

2.4. Utilização sustentável dos recursos: o significado de uma boa gestão 

A ligação explícita estabelecida no Livro Verde entre competitividade e 
sustentabilidade foi confirmada no processo de consulta. A consulta demonstrou 
também que os interessados estão conscientes de que esta ligação tem de ser positiva, 
caso se pretenda garantir uma utilização continuada dos oceanos e mares sem reduzir 
o seu valor para os europeus e para a humanidade. 

2.4.1. Competitividade 

O processo de consulta mostra até que ponto a prosperidade da Europa depende da 
disponibilidade de serviços de transporte marítimo seguros e eficientes. A sua 
eficiência é crucial para a competitividade da União Europeia num mundo cada vez 
mais global. 

Os interessados admitem que os serviços de transporte marítimo e os portos 
marítimos europeus são sectores com um elevado potencial de crescimento e 
elementos fulcrais da Estratégia de Lisboa, que visa tornar a Europa a potência 
comercial mais competitiva do mundo. 

Os interessados reconhecem igualmente que as prestações internacionais e internas 
da União Europeia nos sectores marítimos devem partir da vontade de fornecer uma 
qualidade elevada - e não preços mais baixos. 

O êxito das empresas marítimas da União Europeia depende da sua capacidade para 
inovar, quer se trate da construção naval, da logística, do fabrico de equipamentos ou 
de serviços conexos. A capacidade de inovação é igualmente importante noutros 
sectores marítimos como o turismo, que também contribui para o bem–estar 
económico das regiões costeiras. 

A comunicação entre as diferentes empresas marítimas melhorou na sequência do 
estabelecimento de clusters marítimos em toda a União Europeia, que estimularam o 
desempenho da economia marítima. 

Neste capítulo, a ciência e a investigação têm um importante papel a desempenhar. A 
comunidade científica participou muito activamente na elaboração de propostas 
destinadas a estabelecer ligações mais estreitas entre, por um lado, a ciência marítima 
e os organismos de investigação e, por outro, a tecnologia e a inovação. 
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As tecnologias do futuro (como o desenvolvimento das energias renováveis e, em 
especial, da energia eólica e das ondas) serão elementos cruciais de uma economia 
mais sustentável. Os mercados de ponta, como as biotecnologias marinhas, baseiam-
se em fundamentos científicos sólidos. 

Quem diz conhecimento diz dados. O processo de consulta revelou um vasto apoio a 
uma melhoria da recolha e da utilização de dados (em tempo real, entre outros) sobre 
os oceanos e os mares e sobre as actividades que neles se desenrolam, bem como de 
dados socio-económicos e estatísticos relativos às regiões costeiras e à economia 
marítima. 

Os interessados confirmam que as normas são uma das suas grandes preocupações. 
São necessárias normas estritas, que assegurem uma qualidade superior e, por 
conseguinte, a competitividade, mas também normas que favoreçam a 
sustentabilidade. O sector industrial assinala que a competitividade com base em 
normas estritas só funcionará se essas normas forem aplicadas universalmente, 
garantindo assim condições de concorrência equitativas. Assinala ainda que as 
abordagens voluntárias produzem, por vezes, resultados melhores do que as 
regulamentações prescritivas. Muitos interessados observam que para obter normas 
mais rigorosas ao nível mundial, a União Europeia poderá ter de tomar a iniciativa. 
Outros salientam que, embora alguns operadores possam ser fiáveis, muitos são 
menos escrupulosos, e que a aplicação e o controlo das regras continua a ser uma 
necessidade. 

A consulta chamou a atenção para os efeitos inesperados da regulamentação, como a 
utilização de navios tradicionais para o turismo ou os custos inúteis para as 
companhias marítimas europeias decorrentes do facto de as deslocações dos navios 
de um porto de um Estado-Membro para outro serem sempre consideradas viagens 
internacionais, mesmo quando a carga transportada consiste em bens 
desalfandegados no mercado interno. 

Normas mais estritas requerem também normas mais rigorosas no que se refere ao 
pessoal qualificado. Numerosos operadores comunitários têm um comportamento 
excelente em matéria de recrutamento e condições de trabalho, mas muito pode ainda 
ser feito para melhorar a situação do pessoal do sector marítimo a fim de alcançar um 
outro objectivo: empregos de qualidade superior para um pessoal de qualidade 
superior. Os interessados indicam que é possível melhorar as competências e a 
formação e combinar as competências marítimas tradicionais com as modernas. As 
opiniões divergem no respeitante à questão de saber se as exclusões na legislação 
social comunitária aplicáveis aos sectores marítimos se justificam (e, em caso 
afirmativo, quais), mas há acordo quanto à necessidade de contribuir para condições 
de concorrência equitativas ao nível mundial e quanto ao papel que a legislação da 
União Europeia pode desempenhar neste contexto. 

Um grande número de contribuições advoga que a mobilidade inter-sectorial, 
apoiada por formações e qualificações baseadas nas necessidades do sector, assim 
como perspectivas de carreira mais atractivas e multissectoriais, são essenciais para a 
competitividade dos sectores marítimos europeus. 
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A independência dos operadores económicos é referida enquanto argumento contra o 
apoio financeiro público às actividades económicas. Todavia, os interessados 
insistem na necessidade de dispor de um quadro de trabalho adequado, pelo que se 
regozijam com o apoio das autoridades públicas, por exemplo, no caso das normas 
mais estritas, para garantir a manutenção de condições de concorrência equitativas e 
recompensar os comportamentos correctos ou as acções que beneficiem a 
comunidade.  

2.4.2. Sustentabilidade 

A necessidade de criar zonas marinhas protegidas é, de um modo geral, admitida, 
mas já a sua designação é controversa. Cada parte nesta discussão quer fazer valer o 
seu ponto de vista, o que confirma a necessidade de coordenação e planificação a 
montante em matéria de ordenamento do espaço. 

O estado do ambiente marinho é muito preocupante. Entre as ameaças que sobre ele 
pendem incluem-se o grau de exploração dos recursos biológicos resultante de uma 
pesca excessiva e as alterações climáticas. A interface entre os oceanos e o clima é 
considerada uma parte essencial da política climática da União Europeia. 

O desenvolvimento da biotecnologia azul ou de outras utilizações de recursos 
genéticos é encarado como uma oportunidade, demonstrando a necessidade de uma 
abordagem que ligue a investigação, a sustentabilidade e a adopção de regras à escala 
internacional.  

Os interessados precisam que cerca de 80% da poluição do ambiente marinho tem 
origem em terra e pedem que sejam tomadas novas medidas neste domínio. Este 
aspecto é particularmente sublinhado pelas organizações com interesses no mar 
Báltico. Vários interessados solicitam que os riscos ambientais herdados, como os 
causados por destroços ou restos de munições de guerra, sejam tomados em 
consideração aquando da planificação de novos projectos.  

Alguns interessados realçam a importância da estratégia temática para o meio 
marinho enquanto pilar ambiental da política marítima da União Europeia. É assim 
sublinhada a necessidade de adoptar rapidamente a proposta de directiva sobre a 
estratégia para o meio marinho.  

É referida a importância das ligações entre os instrumentos ambientais existentes e a 
aplicação da estratégia temática para o meio marinho. A coerência e a 
compatibilidade são consideradas elementos essenciais para a aplicação de todos 
estes instrumentos. Alguns interessados salientam a necessidade de ir além da 
estratégia temática para o meio marinho, a fim de incorporar objectivos de protecção 
do ambiente mais vastos, enquanto outros querem garantir que os impactos das 
medidas e da legislação ambientais tenham devidamente em conta as prioridades 
económicas. 
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Para assegurar uma gestão sustentável do mar e dos espaços costeiros, é essencial 
trabalhar com base nos ecossistemas e nas eco-regiões. Os interessados destacam a 
necessidade de cooperação entre as regiões costeiras e os Estados-Membros vizinhos, 
mas também com os países vizinhos. As características de cada ecossistema e de 
cada região devem ser tomadas em consideração. O papel fundamental das 
convenções marítimas regionais é assim confirmado. 

Os operadores sublinham as vantagens dos transportes marítimos para o ambiente e o 
potencial para uma maior utilização dos transportes por vias navegáveis interiores e 
da intermodalidade, comparativamente a outros modos de transporte. Contudo, os 
interessados reconhecem que a poluição atmosférica causada pelos navios e pelo 
desmantelamento destes, assim como a poluição causada pelos navios no mar, são 
problemas preocupantes, estando de acordo quanto aos objectivos a atingir, mas não 
quanto às soluções. Os operadores favorecem soluções em contextos internacionais, 
aceitando muitas vezes tacitamente que tal pode conduzir a atrasos ou a respostas 
menos eficazes. 

As autoridades regionais, especialmente nas regiões periféricas, estão plenamente 
cientes de que a prosperidade e sustentabilidade futuras de sectores como o turismo e 
a pesca - seja esta industrial ou de recreio - dependem da capacidade de preservar o 
litoral e a saúde dos ecossistemas marinhos. 

Várias vozes se levantam para defender uma maior integração das preocupações 
ambientais na política da pesca, combinada com uma maior integração desta última 
na política marítima. É ainda sublinhada a necessidade de ter mais em conta os 
pareceres científicos aquando da fixação das quotas para as unidades populacionais 
de peixe objecto de exploração comercial e de aplicar mais afincadamente à pesca a 
abordagem baseada nos ecossistemas. Uma gestão sustentável da pesca exige um 
sistema racional e eficiente de vigilância, controlo e aplicação. Ao estabelecer uma 
relação entre a investigação ambiental e a investigação no domínio da pesca é 
provável que se consiga obter resultados melhores e mais sustentáveis. Os 
interessados afirmam que é necessário compreender melhor o impacto da aquicultura 
no ecossistema em geral. 

Um outro aspecto é a necessidade de melhorar a formação, as condições de trabalho 
e as oportunidades de emprego dos pescadores. Segundo os interessados, sem 
progressos neste domínio não é realista desenvolver uma abordagem sustentável da 
pesca: grandes problemas internacionais, como a pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada, estão ligados tanto ao emprego e às condições de trabalho como ao 
cumprimento da regulamentação. 

Um grande número de interessados apela para o desenvolvimento de instrumentos 
destinados a avaliar os impactos transsectoriais e ambientais de actividades 
económicas, a fim de permitir uma organização e um planeamento mais sustentáveis 
dessas actividades. Muitos interessados sublinham que o sector está cada vez mais 
exposto aos riscos e impactos das alterações climáticas.  
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2.5. Gestão marítima: instrumentos comuns para uma política comum 

2.5.1. Ordenamento espacial 

Os interessados realçam a necessidade de uma gestão e um planeamento coordenados 
das utilizações concorrentes dos mares. Face a uma actividade económica crescente e 
cada vez mais interactiva e ao número crescente de instrumentos utilizados para 
garantir a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável da nossa relação com os 
oceanos e os mares será muito mais difícil de alcançar sem instrumentos de 
planeamento e de gestão integrados. A maioria dos interessados admite que o 
ordenamento do espaço marítimo seria um bom instrumento a aplicar em toda a 
União Europeia, mas considera que esta competência deveria permanecer ao nível do 
Estado-Membro.  

As opiniões variam substancialmente quanto ao conceito, ao seu âmbito e às ligações 
com os instrumentos existentes (por exemplo, a gestão integrada da zona costeira e a 
directiva "Estratégia para o meio marinho" proposta). A maior parte dos interessados 
concorda que a abordagem baseada nos ecossistemas deve servir de fundamento para 
a planificação e a gestão dos nossos mares. 

2.5.2. Dados e vigilância 

A iniciativa relativa ao desenvolvimento de uma rede europeia de dados é, de modo 
geral, considerada positivamente, tendo sido feitas várias propostas quanto aos 
aspectos práticos da sua realização.  

Uma proposta consiste em disponibilizar esses dados através de um instrumento 
interactivo que informe os europeus sobre todos os aspectos das relações da Europa 
com os mares. Além disso, os dados relativos à localização dos sítios de património, 
por exemplo, podem também reduzir o risco para os promotores de projectos, que 
podem planear os sítios a evitar ou tratar.  

Uma vigilância e um controlo mais eficazes do tráfego marítimo podem garantir que 
as regras sejam efectivamente aplicadas. Poucos interessados contestam o ponto de 
vista segundo o qual a normalização, a interligação e a comunicação entre os 
sistemas sectoriais existentes podem permitir poupanças de custos. 

2.5.3. Financiamento 

O processo de consulta realçou a dificuldade em identificar a parte das despesas 
estruturais da União Europeia que contribui para os objectivos da política marítima. 

Daí que os interessados a nível regional, incluindo o Comité das Regiões, solicitem a 
adopção de abordagens específicas e orientadas em matéria de financiamento nas 
regiões costeiras, baseadas numa maior transparência, e na ligação entre os 
instrumentos financeiros existentes, no âmbito de um fundo europeu para as zonas 
costeiras. 
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2.6. Os europeus e o mar: participação e envolvimento 

O processo de consulta acerca da política marítima da União Europeia beneficiou de 
uma adesão inesperada por parte dos interessados no domínio dos assuntos 
marítimos.  

As contribuições preconizam consulta e diálogo, mas também uma melhor 
informação de todos os afectados pela política marítima. 

Os intervenientes económicos congratulam-se com o princípio de uma abordagem 
integrada e esperam que esta abordagem induza uma maior transparência e eficiência 
na elaboração das políticas e na actividade de regulamentação no âmbito da União 
Europeia. Inscrevem a elaboração de uma política marítima integrada no contexto de 
uma economia marítima florescente e de transportes marítimos e portos em crescente 
actividade, apelando para relações fortes entre os sectores e as actividades conexas 
sob a forma de clusters, incluindo à escala comunitária. 

As regiões defendem entusiasticamente uma abordagem integrada. Sublinham o 
papel das regiões costeiras enquanto centros da economia marítima, parte do meio 
costeiro e marítimo e zonas dependentes de uma gestão costeira sustentável. Esperam 
tirar proveito, por um lado, da ligação estabelecida entre a acção ao nível 
comunitário e as actividades no terreno nas regiões costeiras e, por outro, do reforço 
do envolvimento dos governos dos Estados-Membros neste processo. 

Os Estados-Membros são favoráveis ao princípio da gestão integrada dos assuntos 
marítimos. Encaram a proposta de uma política marítima integrada no contexto do 
seu interesse em assegurar um desenvolvimento estável e sustentável das respectivas 
economias marítimas e regiões costeiras e desejam que uma nova política marítima 
mantenha os mecanismos que funcionam bem, servindo de catalisador de boas 
práticas. 

As instituições e organismos comunitários têm-se mostrado totalmente favoráveis e 
estão a envidar esforços no sentido de superar os obstáculos sectoriais nos seus 
procedimentos a fim de dar uma resposta coordenada ao Livro Verde. Inscrevem o 
projecto da política marítima europeia no contexto da globalização, da crescente 
utilização dos mares e oceanos, das alterações ambientais e climáticas e da 
necessidade de uma participação plena das comunidades costeiras e marítimas. 
Algumas das propostas apresentadas pelas instituições vão mais longe do que o Livro 
Verde. 

Os cidadãos individuais e a sociedade civil reagem de forma ambivalente. Há quem 
tema que a União Europeia interfira com competências nacionais ou locais, mas, em 
geral, as reacções mostram que o público está preocupado com o ecossistema 
marinho do planeta e que tem a impressão de que os governos não tomam as medidas 
necessárias para pôr termo às práticas que o prejudicam. 
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As ONG ambientais apelam para uma acção comunitária no domínio do 
ordenamento do espaço marítimo e costeiro, a fim de assegurar a execução de uma 
gestão baseada nos ecossistemas. A integração de políticas sectoriais é uma forma de 
assegurar a integração dos objectivos ambientais em todos os sectores. Os 
interessados realçam sistematicamente a necessidade de se fazerem ouvir ao longo de 
todo o processo, incluindo aquando da futura elaboração e execução da política 
marítima da União Europeia. 

O lançamento de uma consulta sobre a política marítima despertou igualmente o 
interesse daqueles que desejam informar e dar a conhecer elementos sobre os nossos 
mares e oceanos. O conhecimento, por parte dos cidadãos europeus, das nossas 
costas e do que está para além delas é considerado como um sustentáculo, tanto das 
economias marítimas, cujo êxito depende da sua atractividade, como do nosso 
ambiente marinho, cuja preservação depende da sensibilização dos cidadãos para esta 
questão. Contudo, todos estão de acordo quanto à necessidade de melhorar a imagem 
global dos sectores marítimos. São inúmeras as sugestões relacionadas com a 
organização de trocas de boas práticas, conferências, participação de peritos no 
mundo do mar, como os pescadores, ou projectos de pequena escala destinados a 
informar as comunidades locais ou os turistas. 

Em suma, o processo de consulta deu azo a um manancial de ideias e estimulou o 
desejo de participar num projecto que a maioria entende ser a longo prazo, baseado 
na aprendizagem e no desenvolvimento iterativo permanentes. Este processo não só 
veio introduzir uma nova abordagem integrada da gestão dos assuntos marítimos, 
como abriu alas a uma nova forma de fazer política. 

"O debate político acerca da elaboração de uma política marítima da União 
Europeia constitui a melhor oportunidade nos últimos anos para que o significado 
mundial e local dos oceanos e os resultados da investigação e inovação marinhas 
sejam devidamente apreciados pela sociedade", declarou Peter Heffernan, director 
executivo do Irish Marine Institute em Galway, na Irlanda. 
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Síntese 

Em Junho de 2006, a Comissão publicou um Livro Verde sobre a futura política marítima da 
União Europeia. Esse documento chamava a atenção para a importância estratégica dos mares 
e oceanos para a economia europeia e sublinhava a urgência de garantir que as futuras 
evoluções tivessem em conta a necessidade de manter a competitividade, preservando, 
simultaneamente, o ambiente marinho e protegendo o bem-estar e os modos de vida daqueles 
que dependem da economia marítima ou vivem no litoral. Seguiu-se um período de consulta 
de um ano, durante o qual foram organizados cerca de 230 eventos e apresentadas mais de 
490 contribuições escritas. Muitas destas contribuições escritas - de governos nacionais, 
grupos industriais e organizações não governamentais de protecção do ambiente - eram elas 
próprias o fruto de aturados processos de consulta interna.  

A grande maioria dos interessados está de acordo quanto ao facto de a União Europeia não 
poder continuar a gerir a sua política para os oceanos e os mares através de uma série de 
políticas sectoriais estanques. O processo de tomada de decisão é lento, as sinergias potenciais 
não são aproveitadas e ninguém dispõe da autoridade necessária para resolver conflitos inter-
sectoriais, fazer face aos efeitos cumulativos ou ter uma visão de conjunto. O comércio 
comunitário e a competitividade dos portos da União Europeia encontram-se ameaçados pela 
extrema lentidão do processo de planeamento, o crescimento intensivo e rápido das 
actividades económicas nas regiões costeiras e no mar põe em perigo o ambiente marinho, os 
europeus estão a abandonar as profissões marítimas, os dados recolhidos sobre o estado do 
ambiente marinho, as actividades marítimas de origem humana e a saúde da economia 
costeira são fragmentados e em grande medida inacessíveis e as diversas autoridades 
encarregadas da protecção dos nossos mares contra a poluição, a pesca ilegal e os traficantes 
estão a desenvolver, independentemente umas das outras, sistemas semelhantes para detectar 
e identificar comportamentos anómalos. 

Tendo em conta estas reacções, a Comissão propôs uma política marítima global com os 
seguintes objectivos: (1) maximização da utilização sustentável dos oceanos e mares; (2) 
construção de uma base de conhecimentos e inovação para a política marítima; (3) 
maximização da qualidade de vida nas regiões costeiras; (4) promoção da liderança europeia 
nos assuntos marítimos internacionais; (5) promoção da visibilidade da Europa marítima. 

No imediato, a Comissão pretende alcançar estes objectivos através, em primeiro lugar, da 
introdução de um quadro de governação que aplique a abordagem integrada e, em segundo 
lugar, do estabelecimento de instrumentos políticos horizontais e transsectoriais para a 
elaboração de uma política integrada. A Comissão criará uma estrutura interna para melhorar 
a coordenação entre as iniciativas políticas oriundas de sectores específicos, ligadas aos 
assuntos marítimos. Por outro lado, um plano de acção define um elenco de iniciativas 
concretas, que serão adoptadas como primeiros passos para uma política marítima da União 
Europeia mais coerente e integrada. 

No final de 2008, já deverão sentir-se alguns resultados – maior compreensão recíproca entre 
políticas e sectores, identificação precoce de conflitos eventuais resultantes de iniciativas 
sectoriais, aproveitamento de sinergias, troca de ideias mais rápida entre diferentes regiões 
sobre as boas práticas, maior convicção de que as políticas sectoriais individuais se baseiam 
nos melhores conhecimentos disponíveis no respeitante ao sector marítimo e maiores 
oportunidades para os indivíduos e os grupos de interesse de fazer ouvir a sua própria voz. 
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Os efeitos positivos concretos das acções preparatórias sobre os dados marinhos, o 
ordenamento espacial e a vigilância marítima não serão imediatamente perceptíveis, 
materializando-se apenas aquando da execução de outras medidas. Contudo, esses benefícios 
potenciais são tais que justificam as modestas despesas. A longo prazo, os benefícios são os 
seguintes: um desenvolvimento acelerado de serviços comerciais de valor acrescentado 
baseados em dados de fácil acesso, uma maior eficiência das instituições públicas, incluindo 
laboratórios europeus de investigação marinha e organismos académicos europeus, uma 
redução significativa das incertezas actuais sobre a alteração do ambiente no mundo, a 
integração - no âmbito de um esforço consolidado - de iniciativas actualmente fragmentadas e 
limitadas no tempo relativas ao acesso aos dados, normas mais claras sobre os direitos e as 
restrições nas águas marinhas, uma resolução mais fácil dos problemas relativos ao 
planeamento transfronteiriço, uma utilização mais eficaz dos recursos disponíveis em matéria 
de comunicação e vigilância e a possibilidade de partilhar no futuro sistemas de vigilância 
comuns.  

Os benefícios a curto prazo da coordenação das políticas e de uma aprendizagem colectiva, 
bem como os potenciais benefícios a mais longo prazo das acções preparatórias, terão um 
impacto positivo nos principais objectivos da política marítima, a saber, maximizar a 
utilização sustentável dos oceanos e dos mares, construir uma base de conhecimentos e 
inovação para a política marítima, melhorar a qualidade de vida nas regiões costeiras, 
promover a liderança da Europa em matéria de assuntos marítimos internacionais e aumentar 
a visibilidade da Europa marítima. 
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Um mar de oportunidades: a Comissão propõe uma 
política marítima integrada para a UE 

A Comissão adoptou hoje uma comunicação em que define a sua visão de 
uma política marítima integrada para a UE, juntamente com um plano de 
acção pormenorizado que estabelece um ambicioso programa de trabalho 
para os próximos anos. As descobertas científicas, a rápida evolução 
tecnológica, a globalização, as alterações climáticas e a poluição marinha 
estão a alterar rapidamente o relacionamento da Europa com os mares e 
oceanos, com todas as oportunidades e desafios implícitos nesse processo. 
Uma política marítima integrada permitirá à União enfrentar esses desafios. 
A proposta baseia-se numa vasta consulta pública concluída em Junho 
passado e resulta dos trabalhos de um Grupo de Orientação com a 
participação de 10 Comissários, presidido por Joe Borg. A comunicação e o 
plano de acção são acompanhados de um relatório sobre os resultados da 
consulta pública, que revelam um forte apoio das partes interessadas em 
relação à iniciativa da Comissão.  

O Presidente da Comissão, José Manuel Barroso, que lançou a nova abordagem da 
política marítima, afirmou: "Estou convencido de que o nosso futuro reside, em 
grande medida, no potencial ainda não utilizado dos oceanos. A nossa proposta de 
política marítima integrada foi concebida para gerar crescimento, emprego e 
sustentabilidade e para promover o interesse comum europeu e aproveitar todas as 
oportunidades oferecidas pelos oceanos, actuando de modo sustentável. Constitui 
parte integrante da nossa estratégia de modernização e de preparação da Europa 
para o mundo globalizado". 

O Comissário responsável pelas pescas e assuntos marítimos, Joe Borg, 
acrescentou: "As partes interessadas pronunciaram-se e nós estivemos à escuta. 
Este é um primeiro passo fundamental para os mares e oceanos da Europa – 
aproveitar totalmente o potencial existente e enfrentar os desafios de uma Europa 
marítima será o nosso objectivo comum. Dessa forma, conseguiremos aproveitar ao 
máximo o nosso potencial marítimo e ajudar a Europa a enfrentar alguns dos 
maiores desafios com que se confronta". 

Até agora, as diferentes actividades e políticas relacionadas com os oceanos têm 
sido geridas em termos basicamente sectoriais. Uma política marítima integrada 
mudará a forma como as políticas são formuladas e as decisões tomadas nos 
sectores marítimos, no pleno respeito do princípio da subsidiariedade. Permitirá que 
as autoridades competentes possam analisar as interacções entre os diferentes 
sectores e áreas políticas em causa e tomá-las em consideração a todos os níveis, 
de modo a desenvolver instrumentos comuns que permitam explorar as sinergias e 
evitar os conflitos.  

A nova política assentará nos pontos fortes da Europa em termos de investigação, 
tecnologia e inovação no domínio marítimo e estará intimamente ligada à Agenda de 
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Lisboa para o crescimento e emprego, bem como ao compromisso global assumido 
pela UE no sentido de garantir que o desenvolvimento económico não seja 
alcançado à custa da sustentabilidade ambiental.  

A comunicação e o plano de acção que a acompanha estabelecem uma lista de 
acções concretas a lançar durante o actual mandato da Comissão. Essas acções 
cobrem uma vasta gama de questões, dos transportes marítimos à competitividade 
das empresas do sector, passando pelo emprego, pela investigação científica, pelas 
pescas e pela protecção do ambiente marinho. Podem citar-se: 

- Um espaço de transporte marítimo europeu sem barreiras 
- Uma estratégia europeia de investigação marinha 
- Políticas marítimas nacionais integradas a elaborar pelos Estados-Membros 
- Uma rede integrada de vigilância marítima  
- Um guia para o ordenamento do espaço marítimo pelos Estados-Membros 
- A eliminação da pesca pirata e das práticas destrutivas de arrasto pelo fundo 

no mar alto  
- A promoção de uma rede europeia de clusters marítimos. 
- Uma revisão das isenções previstas na legislação laboral da UE para os 

sectores do transporte marítimo e da pesca. 
- Uma rede europeia de observação e de dados sobre o meio marinho. 
- Uma estratégia para atenuar os efeitos das alterações climáticas nas regiões 

costeiras. 
O plano de acção começou hoje a ser lançado, com a apresentação pelo 
Comissário Spidla de uma análise das isenções previstas na legislação laboral para 
o sector marítimo e com a publicação pelo Comissário Pielbags de um relatório 
sobre as interligações entre a política energética da UE e a nova política marítima 
integrada, que só poderá ser bem sucedida com o empenhamento e apoio 
continuado de todos os envolvidos e de todas as partes interessadas no sector. A 
Comissão continuará a trabalhar em conjunto com essas partes interessadas e com 
as autoridades a nível europeu, nacional e regional, para conseguir transformar a 
sua visão em realidade. 

Nas próximas semanas serão lançadas novas iniciativas no domínio das políticas 
portuária, das pescas e da protecção do ambiente marinho.  

O pacote completo de medidas, bem como outras informações sobre os assuntos 
marítimos, pode ser consultado no seguinte endereço:  

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html 

Ver igualmente MEMO/07/403 
 
Mireille Thom:   02/299 16 30 

Lone Mikkelsen:   02/296 05 67 

Daniel Pitta
Highlight
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Política marítima integrada da União Europeia: perguntas e respostas 
  

Para que precisa a UE de uma política marítima?  

Alguns sectores marítimos já funcionam bem, nomeadamente o transporte marítimo. Para que precisa este sector de uma política 
marítima europeia?  

Que efeitos terá uma política marítima integrada nos portos europeus?  

Que efeitos terá a política marítima integrada no emprego?  

Para que são necessárias uma política marítima integrada e uma estratégia temática para o meio marinho?  

Pode a política marítima favorecer a inovação?  

Pode uma política marítima integrada contribuir para satisfazer as necessidades energéticas da Europa?  

Que eficácia poderá ter uma política marítima integrada no plano internacional?  
 

 

Para que precisa a UE de uma política marítima? 

Os mares que circundam o continente europeu constituem um recurso natural vital, assim como um importante 
vector de crescimento, emprego, competitividade e prosperidade para a Europa. Novos desafios e 
possibilidades estão, todavia, a alterar o nosso relacionamento secular com os oceanos. Consequentemente, 
importa definir uma nova política que permita abordar, de forma coerente e global, o desenvolvimento das 
actividades da UE ligadas ao mar, que actualmente são tratadas sector a sector. Essa nova política deverá 
permitir à UE tirar pleno partido das possibilidades oferecidas pelos mares e oceanos, assegurando 
simultaneamente a exploração sustentável dos recursos marinhos. Uma melhor coordenação entre sectores 
deverá contribuir para prevenir conflitos, minimizar incoerências, evitar a duplicação de esforços e assegurar o 
máximo contributo das diferentes políticas para os objectivos gerais da União: crescimento, emprego e 
desenvolvimento sustentável. 

 

 

Alguns sectores marítimos já funcionam bem, nomeadamente o transporte marítimo. Para que 
precisa este sector de uma política marítima europeia? 

A questão não é saber se um determinado sector precisa de uma política marítima. Todos os sectores 
beneficiarão dela. Uma política marítima integrada terá as seguintes vantagens para o transporte marítimo: 

• Dará maior relevância às actividades marítimas e aos benefícios ambientais provocados por transportes 
marítimos mais eficazes do ponto de vista energético;  

• evidenciará a importância de uma abordagem global das questões marítimas, garantindo 
simultaneamente que a Europa desempenhe um papel de liderança no plano internacional, servindo de 
exemplo a seguir;  

• contribuirá para inverter a tendência para a diminuição do número de pessoas interessadas em dedicar-
se profissionalmente às actividades marítimas.  

O papel primordial do transporte marítimo na Europa no contexto de um mundo cada vez mais globalizado tem 
sido alvo de uma atenção particular no âmbito da política marítima. Esta tem por objectivo optimizar os 
benefícios da interligação entre os diferentes aspectos das actividades marítimas europeias. O transporte, 
enquanto componente estratégica do sector marítimo, contribui significativamente para a criação de emprego, 
as trocas comerciais e a actividade económica da União Europeia. 

Uma política marítima integrada deve apoiar-se neste ponto forte para promover a construção e a engenharia 
naval de alta tecnologia, de modo a transferir para o transporte marítimo de curta distância o congestionado 
tráfego rodoviário e facilitar os contactos com as ilhas e as regiões ultraperiféricas. Simultaneamente, deve 
contribuir para encontrar o justo equilíbrio entre o transporte marítimo e a segurança, por um lado, e a protecção 
do ambiente, por outro. 

Além disso, a posição de liderança da UE no transporte marítimo mundial não deve ser considerada como um 
dado adquirido. A União está confrontada com uma crescente concorrência estrangeira e com importantes 
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desafios internos. Os armadores europeus só investirão na renovação das respectivas frotas se acreditarem na 
viabilidade do sector, o que depende de vários factores, nomeadamente das capacidades dos portos da UE, da 
disponibilidade de pessoal qualificado, da situação do comércio externo e do crescimento do transporte 
marítimo de curta distância no interior da UE. No plano internacional, o consenso alargado sobre a importância 
dos assuntos marítimos reforçará a posição da UE nas negociações para assegurar a igualdade das condições 
de concorrência em matéria de qualidade e segurança e de cumprimento de rigorosas normas ambientais pelo 
transporte marítimo, bem como em matéria de acesso ao mercado por parte dos serviços de transporte 
marítimo da UE. Todos estes factores são abordados nas propostas da Comissão. 

 

 

Que efeitos terá uma política marítima integrada nos portos europeus? 

A nova política contribuirá para o desenvolvimento dos 1 200 portos europeus, permitindo aumentar o seu 
contributo para a prosperidade e a qualidade de vida, não só no litoral europeu, como também nas regiões 
interiores da Europa. 

A perspectiva coerente e de longo prazo introduzida pela política integrada contribuirá para o ordenamento e o 
desenvolvimento dos portos europeus. Permitirá aumentar as capacidades necessárias para as trocas 
comerciais por via marítima, que se encontram em pleno desenvolvimento, proporcionando um enquadramento 
regulamentar previsível para os investidores e infra-estruturas logísticas capazes de assegurar a continuidade 
do tráfego. Promoverá sinergias com tecnologias avançadas em matéria de transporte marítimo de curta 
distância, utilização de contentores, gás natural liquefeito, engenharia naval especializada, ferries de grande 
velocidade, sistemas de navegação e de vigilância de alta tecnologia, produção de energia ou aquicultura 
offshore, bem como formação e investigação nestes domínios. A política marítima integrada apoiará o papel dos 
vários portos em matéria de desenvolvimento local e regional e de criação de emprego. O estabelecimento de 
laços mais estreitos com o ordenamento do território permitirá orientar a ajuda necessária para a reestruturação 
e a reconversão dos portos em crise. 

Simultaneamente, uma política marítima integrada permitirá assegurar que o desenvolvimento das actividades 
portuárias integre devidamente as considerações sociais e ambientais (redução das emissões de gases nos 
portos, conservação do litoral). Essa política proporcionará o contexto para apoiar as comunidades locais de 
pescadores, a conservação do património marítimo e a promoção das marinas de recreio e do mercado dos 
cruzeiros, propondo actividades ligadas ao turismo marítimo. Com efeito, sem uma abordagem integrada de 
todas as questões marítimas e costeiras, como seria possível conciliar estes diferentes aspectos? 

 

 

Que efeitos terá a política marítima integrada no emprego? 

As actividades marítimas já representam cerca de 5 milhões de postos de trabalho em toda a Europa - nos 
sectores do transporte marítimo e da logística, da pesca, das ciências marinhas e da engenharia naval, das 
energias off-shore e do turismo. A política marítima contribuirá para assegurar que o potencial de crescimento 
deste sector seja gerador de mais empregos. 

Uma política marítima integrada contribuirá para inverter a tendência de declínio do emprego no sector marítimo 
e para a manutenção e melhoria do nível de qualificações neste sector, estabelecendo novas relações entre a 
formação e a mobilidade profissional e exercendo pressão a nível internacional para a adopção de normas mais 
rigorosas para o transporte marítimo e melhorias das condições de trabalho no sector. Este aspecto já foi 
demonstrado na comunicação apresentada pelo Comissário Vladimír Špidla, juntamente com o pacote de 
medidas em matéria de política marítima sobre a revisão de determinadas derrogações que afectam os direitos 
dos trabalhadores marítimos na legislação laboral europeia. Além disso, a melhoria das qualificações dos 
trabalhadores marítimos europeus torná-los-á mais atractivos para um sector que utiliza tecnologias cada vez 
mais sofisticadas. 

Também em terra - onde se situam mais de dois terços dos postos de trabalho do sector marítimo - essas 
qualificações têm cada vez mais procura. A nova política favorecerá as indústrias e as tecnologias marítimas 
inovadoras, privilegiando a formação e a reconversão dos trabalhadores dos sectores marítimos onde o 
emprego está a diminuir, nomeadamente a pesca. A atenção especial que esta política concederá à interligação 
entre a protecção do ambiente, a biologia marinha e a biotecnologia marinha ("azul"), por um lado, e as 
alterações climáticas e a atenuação das suas consequências, por outro, gerará novos empregos nos domínios 
da ciência, do ordenamento e da engenharia. 
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Para que são necessárias uma política marítima integrada e uma estratégia temática para o 
meio marinho? 

A estratégia temática da Comissão para a protecção e conservação do meio marinho é uma componente 
essencial da nova política marítima integrada, dado que cria um contexto mais vasto de modo a assegurar uma 
estreita relação entre as acções destinadas à conservação do ambiente marinho e todos os outros domínios de 
acção com ela relacionados. Deste modo, aumentam-se as possibilidades de a estratégia para o ambiente 
marinho atingir o objectivo de melhorar o estado dos mares da UE até 2021. 

O objectivo da nova política - assegurar que o potencial económico dos oceanos e dos mares seja explorado em 
harmonia com o meio marinho - é perfeitamente complementar do objectivo da estratégia para o meio marinho. 
Possuindo um âmbito global, a nova estratégia não só favorece o crescimento, o emprego e a qualidade de 
vida, como também contribui para chamar a atenção para o papel fundamental que os oceanos e os mares 
desempenham para manter a vida na terra e regular o clima. 

Assim, a fim de combater a poluição marinha, a nova política procurará associar os interesses das populações 
costeiras e das actividades marítimas e as actividades causadoras de poluição situadas a montante, bem no 
interior (cidades, indústrias e escoamento de águas com produtos químicos utilizados na agricultura), 
favorecendo o ordenamento, a investigação e as tecnologias destinadas a reduzir ou atenuar os danos 
ambientais. A inovação daí resultante não só contribuirá para melhorar o ambiente marinho e aumentar a 
qualidade de vida, como também para aumentar as exportações e o emprego na Europa. Da mesma forma, a 
promoção do transporte marítimo de curta distância entre portos comunitários permitirá reduzir o 
congestionamento e a poluição nas estradas europeias, enquanto o apoio à produção de energias renováveis 
em alto mar ou a investigação sobre a captação e retenção submarina de carbono contribuirá para a realização 
dos objectivos definidos em matéria de política energética e de combate às alterações climáticas. 

A nova política marítima integrada reforçará também o papel da UE nas discussões internacionais sobre as 
normas de segurança aplicáveis ao transporte marítimo, a gestão das pescas, os direitos e obrigações em 
matéria de exploração dos fundos marinhos, área que está a evoluir rapidamente, assim como no âmbito das 
negociações sobre a forma de prevenir o aquecimento do planeta e as alterações climáticas. 

 

 

Pode a política marítima favorecer a inovação? 

A Europa ocupa hoje o primeiro lugar nos domínios da inovação e das tecnologias marítimas. Sem inovação, 
não é possível dissociar o crescimento das actividades marítimas da degradação do ambiente. É por este 
motivo que a Comissão atribui tanta importância à ciência, à investigação e ao conhecimento enquanto 
elementos essenciais para a abordagem integrada das questões marítimas. É indiscutível que as muitas 
possibilidades do sector para registar progressos nos domínios da ciência, da investigação e do 
desenvolvimento tecnológico e industrial podem ser optimizadas através de uma política marítima global. 

As competências europeias – em matéria de luta contra a poluição, tecnologias não poluentes, recursos 
marinhos renováveis, exploração sustentável de hidrocarbonetos offshore ou engenharia costeira – são uma 
componente fundamental da política marítima integrada. Estas competências poderão ser mais desenvolvidas, 
através da investigação e do investimento, assim como da conciliação das ciências naturais com as ciências 
sócio-económicas, tanto a nível do sector público como do sector privado. As inovações europeias permitirão 
igualmente efectuar escolhas estratégicas com conhecimento de causa, prevenir a degradação do ambiente 
marinho, combater os efeitos das alterações climáticas e, de uma forma geral, melhorar a qualidade de vida 
numa sociedade com perspectivas mais amplas. 

O conceito de uma rede integrada de dados da política marítima integrada e o estreitamento dos laços entre os 
decisores políticos, o sector industrial e a comunidade científica permitirá superar a fragmentação da 
investigação no domínio marítimo e ajudar a Europa a optimizar as oportunidades em domínios tão diversos e 
prometedores como o transporte marítimo de alta tecnologia ou as biotecnologias marinhas. Assim se 
promoverá a inovação a fim de reduzir a poluição marinha e prevenir os acidentes marítimos, proporcionará 
maiores capacidades de análise, previsão e resolução de problema das regiões costeiras da Europa, permitirá 
explorar tecnologias assentes em energias renováveis de origem marinha e criar novos empregos e mais 
riqueza graças a novas actividades de lazer e de turismo relacionadas com o mar. 
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Pode uma política marítima integrada contribuir para satisfazer as necessidades energéticas 
da Europa? 

Há cada vez mais possibilidades de criar novas sinergias entre a política energética e a política marítima. 
Ambas procuram integrar o desenvolvimento económico e a protecção do ambiente e, juntas, permitem uma 
melhor exploração do valor geopolítico dos oceanos e dos mares, assegurando a segurança e a 
sustentabilidade do abastecimento energético. 

Além disso, os mares que circundam a Europa permitem diversificar as rotas de transporte da energia 
(transporte marítimo, redes de gasodutos e de oleodutos submarinos e interligações eléctricas), reduzindo 
assim a dependência da Europa face aos seus fornecedores externos. O transporte marítimo constitui um modo 
de transporte flexível e energeticamente económico para a maior parte das trocas comerciais com países 
terceiros, assim como para a maior parte das importações europeias de energia. Actualmente, mais de 80% da 
produção europeia de petróleo e gás provém de perfurações efectuadas no mar. As zonas marítimas europeias 
são importantes para a produção de energia sem libertação de carbono, dado o rápido desenvolvimento das 
fontes de energias renováveis a partir do mar e as possibilidades oferecidas pelos fundos marinhos para a 
captação e retenção submarina de carbono. 

Por outro lado, o sector da energia tem efectuado enormes investimentos nas altas tecnologias marítimas e nas 
inovações e investigação subjacentes, o que contribui para desenvolver as competências, assim como o 
crescimento e o emprego no sector marítimo europeu. A política marítima integrada promoverá a realização dos 
grandes investimentos de longo prazo que são necessários às infra-estruturas e aos recursos energéticos 
marinhos – em especial quando estes envolvem diversos Estados membros e tecnologias inovadoras - 
procurando disponibilizar dados sobre o impacto e a avaliação dos riscos desses investimentos, a partir das 
redes de observação e de ordenamento do espaço marítimo. 

 

 

Que eficácia poderá ter uma política marítima integrada no plano internacional? 

Uma das principais justificações para uma política marítima integrada consolidada e abrangente reside no 
carácter universal dos mares. Aquilo que acontece em qualquer lugar do mundo – redução dos recursos 
pesqueiros, diminuição dos salários ou qualificações dos trabalhadores marítimos, concessão de subvenções a 
estaleiros navais concorrentes, pirataria, terrorismo, degradação do ambiente, alterações climáticas – tem 
igualmente impacto na Europa. Por conseguinte, a Europa deve tirar partido do facto de ser um actor 
determinante em diversos sectores marítimos, exercendo a sua influência nas instâncias internacionais. 
A Europa deve assegurar a qualidade das decisões internacionais sobre as questões marítimas, a navegação, 
a pesca, a exploração offshore, a tecnologia submarina, a investigação marinha, a protecção do ambiente, 
assim como no que respeita a vários outros sectores estreitamente ligados aos assuntos marítimos. 

A nova política contribuirá para que a Europa atinja um duplo objectivo: manter o mercado mundial estável e 
aberto ao tráfego marítimo internacional e assegurar aos operadores de transporte marítimo da UE igualdade de 
tratamento em qualquer parte do mundo. Os recursos europeus em matéria de negociações internacionais, 
política de relações externas, diálogo com os países vizinhos e cooperação para o desenvolvimento 
desempenharão um papel crucial no âmbito de uma estratégia marítima clara, permitindo definir as normas em 
matéria de segurança marítima e de protecção do ambiente marinho, eliminar as subvenções desleais no sector 
da construção naval e prevenir a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, assim como diminuir as 
capturas devolvidas ao mar. 

Ligações relacionadas 

• Sítio web da Comissão Europeia sobre assuntos marítimos: 
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html 
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COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO 
CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ 

DAS REGIÕES 

Uma política marítima integrada para a União Europeia 

1. SÍNTESE 

Os mares são a seiva da Europa. Os espaços marítimos e as costas da Europa, essenciais para 
o seu bem-estar e prosperidade, oferecem rotas comerciais, funcionam como um regulador do 
clima e representam uma fonte de alimento, de energia e de recursos e um lugar privilegiado 
de residência e lazer para os cidadãos.  

As nossas interacções com o mar são mais intensas e variadas do que nunca, criando para a 
Europa uma mais-valia sem precedentes. No entanto, começam a sentir-se tensões. A nossa 
relação com os oceanos encontra-se numa encruzilhada.  

Por um lado, a tecnologia e o know-how permitem-nos retirar cada vez mais riquezas do mar e 
o número de pessoas que aflui às costas europeias para tirar proveito de tais riquezas é cada 
vez maior. Por outro lado, o efeito cumulado de toda esta actividade conduz a conflitos de 
utilização e à deterioração do ambiente marinho, de que tudo o resto depende.  

A Europa tem de responder a este desafio; num contexto marcado pela rápida globalização e 
pelas alterações climáticas, a necessidade de agir é premente.  

A Comissão Europeia, reconhecendo a importância desta questão, lançou um vasto processo 
de consulta e análise sobre a forma como a Europa se relaciona com o mar1, a que os 
interessados responderam em massa. As reacções mostram claramente o enorme potencial dos 
mares e a dimensão do desafio que temos pela frente caso pretendamos realizar esse potencial 
de uma forma sustentável. A consulta providenciou ainda um manancial de ideias sobre a 
forma como a Europa pode vencer tal desafio. 

Partindo dessas valiosas contribuições, a Comissão propõe uma política marítima 
integrada para a União Europeia, baseada no reconhecimento inequívoco de que todas 
as questões relativas aos oceanos e mares estão interligadas e de que, para podermos 
colher os resultados desejados, todas as políticas ligadas ao mar devem ser elaboradas de 
uma forma articulada.  

Esta abordagem integrada e inter-sectorial foi fortemente apoiada por todos os interessados. A 
sua aplicação exige o reforço da cooperação e uma coordenação efectiva de todas as políticas 
relacionadas com os mares aos diferentes níveis de decisão.  

Uma política marítima integrada reforçará a capacidade de resposta da Europa face aos 
desafios da globalização e da competitividade, das alterações climáticas, da degradação do 

                                                 
1 Ver o relatório sobre o processo de consulta COM(2007) 574. Ver igualmente o Livro Verde sobre a 

futura política marítima da União Europeia: uma visão europeia para os oceanos e os mares. 
COM(2006) 275. 
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ambiente marinho, da segurança marítima e protecção do transporte marítimo e da segurança 
e sustentabilidade energéticas. Tal política deve basear-se na excelência nos domínios da 
investigação, da tecnologia e da inovação marinhas e será ancorada na Agenda de Lisboa para 
o crescimento e o emprego e na Agenda de Gotemburgo para o desenvolvimento sustentável. 

Uma política marítima integrada da União Europeia deve: 

• Alterar o modo de elaboração das políticas e da tomada de decisões - seja a que nível 
for, a compartimentação na elaboração das políticas e na tomada de decisões deixou de ser 
adequada. É necessário compreender as interacções e tê-las em consideração, é necessário 
desenvolver instrumentos comuns, identificar e aproveitar sinergias e evitar ou resolver os 
conflitos.  

• Elaborar e apresentar um programa de trabalho – a acção desenvolvida no âmbito das 
diferentes políticas sectoriais deve emanar de um quadro político coerente. O plano de 
acção que acompanha a presente comunicação dá uma ideia clara da diversidade e da 
dimensão do trabalho que temos pela frente. Revestem-se de especial importância os 
seguintes projectos: 

– Um espaço marítimo europeu sem barreiras; 

– Uma estratégia europeia para a investigação marinha; 

– A elaboração pelos Estados-Membros de políticas marítimas nacionais integradas; 

– Uma rede europeia de vigilância marítima;  

– Um guia para o ordenamento do espaço marítimo pelos Estados-Membros;  

– Uma estratégia para atenuar os efeitos das alterações climáticas nas regiões 
costeiras; 

– A redução das emissões de CO2 e da poluição causadas por navios; 

– A eliminação da pesca pirata e das práticas destrutivas de arrasto pelo fundo no 
alto mar;  

– Uma rede europeia de clusters marítimos; 

– Um reexame das exclusões previstas na legislação laboral da União Europeia para 
os sectores do transporte marítimo e da pesca. 

A presente comunicação estabelece os alicerces do quadro de governação e os instrumentos 
transsectoriais necessários para uma política marítima integrada da União Europeia e define 
as principais acções que a Comissão deve desenvolver durante este mandato. Tais acções 
serão orientadas pelos princípios da subsidiariedade e da competitividade, pela abordagem 
baseada nos ecossistemas e pela participação dos interessados. 
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2. CONTEXTO 
A Europa possui 70 000 km de orla costeira, que se estendem ao longo de dois oceanos e 
quatro mares: o oceano Atlântico e o oceano Árctico, o mar Báltico, o mar do Norte, o 
Mediterrâneo e o mar Negro. A União Europeia concentra nas regiões marítimas cerca de 
40% do seu PIB e 40% da sua população.  

O bem-estar da União Europeia está pois inextrincavelmente ligado ao mar. A construção 
naval e o transporte marítimo, os portos e as pescas continuam a ser actividades marítimas 
fundamentais, mas as energias offshore (incluindo petróleo, gás e energias renováveis), bem 
como o turismo costeiro e marítimo, geram igualmente rendimentos consideráveis. Os portos 
e o transporte marítimos permitem à União Europeia beneficiar do crescimento rápido do 
comércio internacional e assumir um papel de liderança na economia global, enquanto a 
exploração dos recursos minerais, a aquicultura, a biotecnologia azul e as tecnologias 
submarinas emergentes oferecem perspectivas comerciais cada vez mais importantes. 
Igualmente importantes são as utilizações recreativas, estéticas e culturais que fazemos dos 
mares e os serviços ecossistémicos que estes proporcionam. 

Para que estes sectores sejam competitivos, é indispensável garantir previamente uma 
utilização verdadeiramente sustentável do ambiente marinho. A vulnerabilidade crescente das 
zonas costeiras, o congestionamento cada vez maior das águas costeiras, o papel fundamental 
desempenhado pelos oceanos no sistema climático e a incessante deterioração do ambiente 
marinho exigem uma maior dedicação aos nossos oceanos e mares.  

Intimamente ligada às alterações climáticas, a sustentabilidade dos oceanos constitui, 
actualmente, um dos maiores desafios à escala global.  

A crescente concorrência pelo espaço marinho e o efeito cumulativo das actividades humanas 
nos ecossistemas marinhos inviabilizam a actual fragmentação do processo de tomada de 
decisão em matéria de assuntos marítimos e requerem uma abordagem pautada por uma maior 
colaboração e integração. Há demasiado tempo que as políticas em matéria de, por exemplo, 
transporte marítimo, pescas, energia, vigilância e policiamento dos mares, turismo, ambiente 
marinho e investigação marinha são elaboradas separadamente, o que leva por vezes a 
ineficiências, incoerências e conflitos de utilização.  

Com base nesta constatação, a Comissão preconiza uma política marítima integrada que 
abranja todos os aspectos da nossa relação com os oceanos e os mares. Esta abordagem 
inovadora e holística propiciará um quadro político coerente, que permitirá um 
desenvolvimento óptimo e sustentável de todas as actividades relacionadas com o mar.  

3. QUADRO DE GOVERNAÇÃO E INSTRUMENTOS PARA UMA POLÍTICA MARÍTIMA 

Uma política marítima integrada exige um quadro de governação que aplique a abordagem 
integrada a todos os níveis, bem como instrumentos políticos horizontais e transsectoriais. 
Exige igualmente uma sólida base financeira, que tenha em conta os resultados das acções 
preparatórias. 
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3.1. Aplicação da abordagem integrada à governação marítima 

A Comissão criou uma função de “Política Marítima”, cuja tarefa é analisar os assuntos 
marítimos e as políticas que os afectam, assegurar a coordenação entre as políticas sectoriais, 
garantir que as interacções entre elas sejam tidas em conta e pilotar o desenvolvimento de 
instrumentos políticos transsectoriais. Por outro lado, a Comissão começou a reunir as 
agências da União Europeia que desempenham funções ligadas às actividades marítimas, para 
que contribuam conjuntamente para a elaboração da política marítima.  

Na elaboração das suas políticas em matéria de assuntos marítimos, a Comissão orientar-se-á, 
desde o início, pelos princípios de uma melhor regulamentação: assim, a identificação das 
principais iniciativas relacionadas com os assuntos marítimos nos instrumentos de 
planificação e programação anuais, a consulta da sociedade civil e das partes interessadas, as 
avaliações de impacto e os grupos de trabalho inter-serviços contribuirão para garantir que a 
Comissão possa conceber e apresentar propostas verdadeiramente integradas.  

Também outras instituições e intervenientes comunitários são convidados a examinar a 
melhor forma de aplicar, de modo sistemático, a abordagem integrada aos assuntos marítimos. 
Alguns Estados-Membros já começaram a desenvolver mecanismos de coordenação no 
âmbito da elaboração das suas políticas marítimas. Todos os interessados devem participar no 
processo de governação e é-lhes pedido que continuem a chamar a atenção da Comissão para 
qualquer regulamentação comunitária que considerem ser contraproducente para atingir os 
objectivos de uma política marítima integrada. 

• A Comissão: 

• Instará os Estados-Membros a definirem políticas marítimas nacionais 
integradas em colaboração estreita com os interessados, especialmente as 
regiões costeiras;  

• Proporá, em 2008, um conjunto de orientações aplicáveis às referidas 
políticas marítimas nacionais integradas e apresentará, a partir de 2009, 
relatórios anuais sobre as acções da União Europeia e dos Estados-Membros 
neste domínio; 

• Criará uma estrutura de consulta dos interessados, que contribuirá para a 
evolução da política marítima e permitirá a troca de boas práticas. 

3.2. Instrumentos para uma política integrada 

Um quadro de governação integrado para os assuntos marítimos exige instrumentos 
horizontais de planificação que sejam comuns às políticas sectoriais ligadas ao mar e apoiem 
a elaboração conjunta de políticas. Os três instrumentos que se seguem são especialmente 
importantes: a vigilância marítima - crucial para uma utilização segura do espaço marinho -, o 
ordenamento do espaço marítimo - um instrumento de planificação essencial para uma 
tomada de decisão sustentável - e uma fonte exaustiva e acessível de dados e informação.  

3.2.1. Uma rede europeia de vigilância marítima  
A vigilância marítima reveste-se da maior importância para garantir a utilização segura do 
mar e para a protecção das fronteiras marítimas da Europa. O melhoramento e optimização 
das actividades de vigilância marítima, bem como a interoperabilidade ao nível europeu, são 
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importantes para que a Europa possa fazer face aos desafios e ameaças ligados à segurança da 
navegação, à poluição marinha, ao cumprimento da lei e à segurança em geral.  

As actividades de vigilância são assumidas pelos Estados-Membros, mas a maioria das 
actividades e ameaças a vigiar têm carácter transnacional. Na maior parte dos Estados-
Membros, as actividades de vigilância respeitantes à pesca, ao ambiente, ao policiamento dos 
mares ou à imigração são da responsabilidade de diferentes autoridades que actuam 
independentemente umas das outras. Daqui resulta, com frequência, uma subutilização de 
recursos já escassos.  

Por conseguinte, a Comissão preconiza uma maior coordenação em matéria de vigilância 
marítima, através de uma maior cooperação entre as guardas costeiras dos vários Estados-
Membros e outras autoridades competentes.  

A introdução gradual de uma rede integrada de sistemas de localização dos navios e de e-
navegação para as águas costeiras da Europa e o alto mar, incluindo a vigilância por satélite e 
sistemas de localização e identificação de longo alcance (long range identification and 
tracking - LRIT) permitirá igualmente fornecer um instrumento precioso às autoridades 
públicas.  

• A Comissão: 

• Promoverá o reforço da cooperação entre as guardas costeiras dos Estados-
Membros e os serviços adequados; 

• Promoverá a maior interoperabilidade do sistema de vigilância, através da 
congregação dos actuais sistemas de vigilância e localização utilizados para 
garantir a segurança marítima e a protecção do transporte marítimo, a 
protecção do ambiente marinho, o controlo das pescas, o controlo das 
fronteiras externas e outras actividades de fiscalização do cumprimento da 
legislação. 

3.2.2. Ordenamento do espaço marítimo e gestão integrada das zonas costeiras (GIZC) 

Os quadros de ordenamento existentes incidem essencialmente na vertente terrestre e 
raramente abordam a forma como o desenvolvimento costeiro pode afectar o mar e vice-
versa. Temos de fazer face aos problemas resultantes das crescentes utilizações concorrentes 
do mar, que vão do transporte marítimo à produção de energia offshore e outras formas de 
exploração do leito marinho, passando pela pesca e aquicultura e pelas actividades de lazer.  

O ordenamento do espaço marítimo é um instrumento fundamental para o desenvolvimento 
sustentável das zonas marinhas e das regiões costeiras e para a restauração da saúde ambiental 
dos mares europeus.  

Na sequência de uma recomendação da União Europeia2, os Estados-Membros começaram a 
utilizar a GIZC para regulamentar a distribuição espacial das actividades económicas e para 
criar sistemas de ordenamento espacial para as águas costeiras da Europa. Ambos os 

                                                 
2 Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 2002, relativa à execução da 

gestão integrada das zonas costeiras na Europa 2002/413/CE. 
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instrumentos contribuem para respeitar os compromissos decorrentes da estratégia temática 
para a protecção e conservação do meio marinho3 e conferem aos operadores uma maior 
previsibilidade para poderem planear os seus futuros investimentos. Será criado um sistema 
de troca de boas práticas entre autoridades implicadas no ordenamento do espaço marítimo e 
na GIZC. 

Neste domínio, a competência decisional é dos Estados-Membros. Ao nível europeu, é 
necessário um compromisso em torno de princípios e orientações comuns, a fim de fazer 
avançar este processo de forma flexível e assegurar o respeito dos ecossistemas marinhos 
regionais que se estendem para além das fronteiras marítimas nacionais. 

• A Comissão: 

• Elaborará, em 2008, um guia para promover um maior ordenamento do 
espaço marítimo por parte dos Estados-Membros. 

3.2.3. Dados e informações 

A disponibilidade e a facilidade de acesso a um vasto leque de dados relativos aos factores 
naturais e à actividade humana nos oceanos constituem a base para a tomada de decisões 
estratégicas no domínio da política marítima. Dada a vasta quantidade de dados coligidos e 
armazenados em toda a Europa para fins muito diversos, é de extrema importância estabelecer 
uma infra-estrutura adequada para recolher os dados e informações sobre o ambiente marinho.  

Estes dados devem ser compilados no âmbito de um sistema global e compatível e 
disponibilizados enquanto instrumento que permite assegurar uma melhor governação, a 
expansão de serviços com valor acrescentado e um desenvolvimento marítimo sustentável. 
Trata-se de um projecto ambicioso, com várias dimensões, que terá de ser desenvolvido 
segundo um plano claro e coerente durante anos. 

• A Comissão: 

• Tomará medidas, em 2008, com vista à criação de uma rede europeia de 
observação e de dados sobre o meio marinho4 e promoverá uma cobertura 
cartográfica multidimensional das águas dos Estados-Membros, a fim de 
melhorar o acesso a dados de alta qualidade. 

4. DOMÍNIOS DE ACÇÃO PARA UMA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA DA UNIÃO 
EUROPEIA 

Uma política marítima integrada da União Europeia incidirá principalmente nos cinco 
domínios seguintes:  

                                                 
3 Ver Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro de acção 

comunitária no domínio da política para o meio marinho Directiva “Estratégia para o meio marinho” - 
COM(2005) 505. 

4 Partindo designadamente da iniciativa GMES. 
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4.1. Maximização da utilização sustentável dos oceanos e mares 
O principal objectivo de uma política marítima integrada da União Europeia é criar as 
melhores condições para a utilização sustentável dos oceanos e mares, permitindo o 
desenvolvimento dos sectores marítimos e das regiões costeiras.  

Em muitos Estados-Membros, o desenvolvimento recente da economia marítima foi superior 
ao da economia no seu conjunto, sobretudo em regiões activas no domínio da logística 
marítima. O transporte marítimo de contentores aumentou consideravelmente a partir de 2000, 
esperando-se que triplique até 2020. Por outro lado, regiões activas noutros mercados de forte 
crescimento, como o equipamento marítimo, a energia eólica offshore, a náutica de recreio ou 
o sector dos cruzeiros, continuarão a colher benefícios deste crescimento. Graças à forte 
especialização da Europa no campo das tecnologias marinhas, as indústrias europeias têm 
também um grande potencial para desenvolver produtos marítimos de ponta, susceptíveis de 
assumir uma posição liderante nos mercados mundiais. 

Contudo, há muito potencial por aproveitar. Para garantir o crescimento sustentável de 
actividades ligadas ao mar e assegurar, ao mesmo tempo, que as actividades marítimas se 
desenvolvam de forma a não comprometer a saúde do ecossistema, é indispensável ter uma 
visão estratégica actualizada que permita o desenvolvimento competitivo e seguro do 
transporte marítimo, dos portos e dos sectores conexos.  

O transporte marítimo é vital para o comércio internacional e interno da Europa e continua a 
ser a espinha dorsal do cluster marítimo. Contudo, este sector só continuará a prosperar se a 
União prosseguir os seus esforços com vista a atingir um nível elevado de segurança marítima 
e protecção do transporte marítimo, contribuindo para proteger as vidas humanas e o ambiente 
e, simultaneamente, favorecer condições de concorrência equitativas ao nível internacional.  

Embora seja uma importante fonte de poluição atmosférica e de emissões de CO2, o 
transporte marítimo continua a ser bastante mais eficiente em termos energéticos do que o 
transporte rodoviário. Por este motivo, e dada a necessidade de reduzir o número de camiões 
que circulam nas estradas congestionadas da Europa, uma política marítima integrada 
favorece fortemente a promoção de transportes marítimos seguros e fiáveis. Os programas 
actuais da União Europeia (RTE-T e MARCO POLO) continuarão a apoiar a criação de auto-
estradas marítimas e redes de transporte marítimo de curta distância. Por outro lado, o 
desenvolvimento futuro das RTE deve ter inteiramente em conta as utilizações cada vez mais 
intensas do mar no capítulo da energia. 

No entanto, o transporte marítimo está em desvantagem comparativamente com outros meios 
de transporte, que beneficiam de maiores investimentos do sector público. Além disso, um 
navio que circule entre dois portos da União Europeia é objecto de procedimentos mais 
complexos e mais longos do que os que se aplicam a um camião, dada a inexistência de um 
verdadeiro mercado interno para o transporte marítimo na Europa. Para desenvolver todo o 
potencial do sector do transporte marítimo europeu, é necessário eliminar esta desvantagem 
comparativamente aos outros modos de transporte, simplificando as formalidades 
administrativas e aduaneiras para os serviços marítimos intra-comunitários. 

• Para melhorar a eficiência do transporte marítimo na Europa e assegurar a sua 
competitividade a longo prazo, a Comissão: 

• Proporá um espaço europeu do transporte marítimo sem barreiras; 
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• Preparará uma estratégia global para o transporte marítimo para 2008-2018. 
Os portos marítimos europeus são outro elo essencial na cadeia logística de que depende a 
economia europeia. São centros de actividade económica, que desempenham um papel 
determinante na qualidade do meio urbano e natural em que se inserem.  

Com a globalização, assistimos a um aumento sem precedentes do comércio internacional. 
Dado que 90% do comércio externo da Europa e quase 40% do seu comércio interno passam 
pelos seus portos, fácil é perceber a dimensão do desafio que os portos europeus terão de 
vencer para poder lidar com uma procura cada vez maior. O desenvolvimento da sua 
capacidade deve ser paralelo ao crescimento do comércio interno e internacional europeu e 
processar-se de uma forma compatível com os objectivos das políticas comunitárias, 
nomeadamente os objectivos ambientais e de competitividade. 

• A Comissão: 

• Proporá uma nova política portuária, que tome em consideração os múltiplos 
papéis dos portos e o contexto mais vasto da logística europeia; 

• Apresentará propostas destinadas a reduzir os níveis de poluição atmosférica 
causada pelos navios nos portos, nomeadamente suprimindo as desvantagens 
fiscais associadas ao fornecimento de electricidade a partir da rede terrestre; 

• Formulará orientações relativas à aplicação da legislação ambiental 
comunitária pertinente ao desenvolvimento dos portos.  

A cadeia logística marítima europeia requer também a existência de estaleiros da construção e 
reparação naval e de empresas de equipamento marítimo na ponta do progresso. A União 
Europeia apoiar-se-á na experiência de iniciativas bem sucedidas5 para promover o 
desenvolvimento dessas empresas e, especialmente, das pequenas e médias empresas.  

O aumento dos investimentos na investigação e tecnologia marinhas é fundamental para 
assegurar o crescimento económico sem agravar a degradação do ambiente. Esses 
investimentos criarão também novas oportunidades. Graças a tecnologias respeitadoras do 
ambiente que permitem a prosperidade das actividades marítimas sem comprometer o 
ambiente marinho, as empresas europeias poderão manter a sua posição de liderança à medida 
que as normas mundiais se tornarem mais estritas e que as indústrias novas e promissoras, 
como a biotecnologia azul, as energias renováveis offshore, a tecnologia e o equipamento 
subaquáticos e a aquicultura marinha, forem desenvolvidas.  

A tecnologia permite à Europa beneficiar de todas as potencialidades oferecidas pelo mar 
enquanto fonte de petróleo e gás6, bem como de energias renováveis e, também, enquanto 
lugar de transporte de energia, que permite diversificar as vias de transporte de energia e 
aumentar, deste modo, a segurança do abastecimento. A situação energética da Europa indica 
que as possibilidades de sinergias entre as políticas energética e marítima irão aumentar7. A 

                                                 
5 Como a Waterborne Platform e LeaderShip 2015. 
6 Segundo a OGP, 40% do petróleo e 60% do gás actualmente consumidos na Europa são extraídos 

offshore. 
7 Ver documento de trabalho da Comissão intitulado Política energética e política marítima: assegurar 

uma melhor compatibilidade. 
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este propósito, a Comunicação da Comissão de Janeiro de 20078 sobre uma estratégia 
energética para a Europa reconheceu a necessidade de dinamizar a utilização dos oceanos e 
dos mares para promover os objectivos comunitários em matéria de energia.  

A integração e a competitividade das empresas no sector marítimo são fortemente potenciadas 
pela formação de clusters multissectoriais9. Esses clusters contribuem para conservar o know-
how marítimo da Europa, pelo que são fundamentais para a política marítima. A cooperação 
entre os sectores público e privado em centros de excelência marítima cria também um 
contexto favorável para compreender e programar adequadamente as interacções entre 
diferentes indústrias e sectores. 

• A Comissão incentivará a formação de clusters multissectoriais e de centros 
regionais de excelência marítima e promoverá uma rede europeia de clusters 
marítimos. 

A Comissão deseja igualmente aumentar o número e a qualidade dos empregos marítimos 
para os cidadãos europeus. A tendência para o declínio do emprego marítimo é preocupante e 
tem de ser invertida, uma vez que a experiência dos marítimos é fundamental também para as 
actividades que se desenrolam em terra.  

Para atrair os europeus para o sector, é necessário um melhoramento da política de pessoal e 
das condições de trabalho (incluindo saúde e segurança), acompanhado por um esforço 
concertado de todos os interessados do sector marítimo e por um quadro regulamentar eficaz 
que tenha em conta o contexto global. A Comissão subscreve inteiramente o diálogo social 
sobre a transposição para a legislação comunitária das disposições da Convenção da OIT 
sobre o trabalho marítimo. A Comissão promoverá igualmente a concepção de um sistema 
que ofereça aos europeus perspectivas profissionais melhores e mais vastas no âmbito do 
cluster marítimo. Para esse efeito, será necessário alargar a gama de estudos marítimos e 
revalorizar as competências e as qualificações das profissões marítimas. 

• A Comissão: 

• Reexaminará, em estreita colaboração com os parceiros sociais, as partes da 
legislação laboral da União Europeia de que os sectores marítimos estão 
excluídos10; 

• Promoverá um certificado de excelência marítima. 
Apesar dos esforços desenvolvidos no passado, o aumento da actividade económica nas 
regiões costeiras e nos mares da Europa tem sido associado à deterioração da qualidade do 
ambiente marinho. A Comissão já propôs uma estratégia para o meio marinho da União 
Europeia, que incluía uma proposta de directiva11 com o objectivo de travar e inverter esta 
tendência e estabelecer um quadro de acção comunitária para alcançar um bom estado 
ecológico do ambiente marinho num contexto de desenvolvimento sustentável. 

                                                 
8 Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: Uma política energética para a 

Europa – COM(2007) 1.  
9 Ver documento de trabalho dos serviços da Comissão anexo à presente comunicação. 
10 Comunicação “Reavaliar a legislação social na pespectiva da criação de mais e melhores empregos nas 

profissões marítimas na UE” – COM(2007) 591.  
11 COM(2005) 504 e COM(2005) 505. 
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A estas dificuldades vêm juntar-se as graves consequências que as alterações climáticas terão 
provavelmente nas regiões costeiras. A armazenagem de carbono no subsolo marinho é uma 
actividade inovadora com grande potencial para atenuar as alterações climáticas. A União 
Europeia deve permanecer na vanguarda desta tecnologia e definir um quadro regulamentar 
coerente para realizar inteiramente este potencial. 

Por este motivo, torna-se necessário atingir os objectivos fixados na legislação ambiental da 
União Europeia, em especial na directiva “Habitats”12 e na directiva “Estratégia para o meio 
marinho” proposta. O acervo da Comunidade no domínio da segurança marítima e da 
prevenção da poluição causada pelos navios também é relevante neste aspecto. A rápida 
adopção das propostas contidas no terceiro pacote marítimo constituirá um importante 
contributo para este acervo. 

• A Comissão: 

• Lançará acções-piloto para reduzir o impacto das alterações climáticas nas 
zonas costeiras e para se adaptar a tais alterações; 

• Apoiará activamente os esforços internacionais para diminuir a poluição 
atmosférica causada pelos navios e apresentará propostas ao nível europeu 
caso esses esforços não surtam efeito; 

• Apoiará activamente os esforços internacionais para reduzir as emissões de 
gases com efeitos de estufa causadas por navios e considerará as opções 
possíveis de intervenção comunitária neste domínio caso tais esforços não 
surtam efeito; 

• Tendo devidamente em conta o trabalho em curso ao nível internacional, 
apresentará propostas para que o desmantelamento dos navios obsoletos seja 
efectuado de forma eficiente, segura e sustentável do ponto de vista 
ambiental. 

No âmbito da gestão das pescas, há que ter mais em conta o bem-estar das comunidades 
costeiras, o ambiente marinho e a interacção entre a pesca e outras actividades. A recuperação 
das unidades populacionais de peixes será prosseguida com determinação, o que exigirá 
informações científicas sólidas e uma consolidação da viragem para um planeamento 
plurianual. A Comissão tomará medidas para garantir que a política comum das pescas 
reflicta a abordagem ecossistémica prevista na estratégia para o meio marinho e esforçar-se-á 
por acabar com a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada nas suas águas e no alto 
mar.  

A gestão das unidades populacionais de peixes segundo o princípio dos rendimentos máximos 
sustentáveis propiciará um melhor futuro à comunidade piscatória europeia e assegurará a sua 
contribuição para a segurança alimentar da Europa. Este objectivo deverá ser atingido até 
2015, em conformidade com os compromissos assumidos à escala internacional.  

                                                 
12 Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e 

da fauna e da flora selvagens. 
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Há também que examinar a melhoria da segurança dos pescadores no local de trabalho no 
contexto mais vasto das condições de trabalho e da política social no sector marítimo, 
devendo a experiência e conhecimentos que os pescadores têm do mar ser mobilizados em 
prol da sociedade no seu conjunto.  

O desenvolvimento da aquicultura, com o objectivo de dar resposta ao aumento da procura, a 
nível mundial, de produtos do mar deve realizar-se num quadro regulamentar que favoreça o 
espírito empresarial e a inovação e assegure o cumprimento de normas rigorosas no domínio 
do ambiente e da saúde pública. 

• A Comissão: 

• Adoptará medidas enérgicas para eliminar as devoluções13 e as práticas de 
pesca destrutivas, como o arrasto pelo fundo no alto mar em habitats 
sensíveis14; 

• Adoptará medidas enérgicas para eliminar a pesca ilegal, não declarada e 
não regulamentada15; 

• Promoverá o desenvolvimento, na Europa, de um sector aquícola inócuo para 
o ambiente.  

4.2. Construção de uma base de conhecimentos e inovação para a política marítima 

A ciência, a tecnologia e a investigação marinhas são cruciais para o desenvolvimento 
sustentável das actividades marítimas. 

Ao ajudarem-nos a compreender mais profundamente os impactos das actividades humanas 
nos sistemas marinhos, a investigação e a tecnologia marinhas fornecem a chave para romper 
a ligação entre o desenvolvimento das actividades marítimas e a degradação do ambiente.  

O reforço da abordagem multidisciplinar da ciência marinha pode contribuir para uma melhor 
compreensão das interacções entre as actividades marítimas, sendo, portanto, uma 
componente indispensável de uma política marítima integrada. Este reforço será igualmente 
fundamental caso se pretenda prever e atenuar tanto quanto possível os efeitos das alterações 
climáticas. 

A investigação marinha e marítima tem custos elevados, pelo que não podemos permitir faltas 
de eficiência. Para poder utilizar os recursos europeus da melhor forma, é necessário definir 
uma estratégia clara que articule as prioridades a nível político e a nível de investigação, 
responda a desafios transsectoriais, potencie as sinergias entre os esforços dos Estados-
Membros e os da Comunidade, evite as duplicações e melhore o diálogo entre os 
intervenientes. A Europa deve também explorar o modo como a investigação pode contribuir 
melhor para a inovação e como transformar mais eficazmente o conhecimento e as 
competências em produtos e serviços industriais. 

                                                 
13 Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: Uma política destinada a reduzir as 

capturas acessórias indesejadas e a eliminar as devoluções nas pescarias europeias - COM(2007) 136. 
14 Comunicação e proposta de regulamento previstas para 17 de Outubro. 
15 Comunicação e proposta de regulamento previstas para 17 de Outubro. 
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O desenvolvimento de uma rede europeia de observação e de dados sobre o meio marinho16 
será um instrumento importante para esta estratégia. 

• A Comissão: 

• Apresentará, em 2008, uma estratégia europeia para a investigação marinha 
e marítima;  

• Publicará convites à apresentação de propostas que cubram vários domínios 
no âmbito do Sétimo Programa-Quadro de Investigação para promover uma 
abordagem integrada e melhorar a compreensão dos assuntos marítimos;  

• Apoiará a investigação sobre a previsão e a redução do impacto das 
alterações climáticas nas actividades marítimas, no ambiente marinho, nas 
zonas costeiras e nas ilhas e sobre a adaptação às mesmas;  

• Apoiará a criação de uma parceria europeia relativa à ciência marinha, a fim 
de estabelecer um diálogo concertado entre a comunidade científica, o sector 
industrial e os decisores políticos. 

4.3. Maximização da qualidade de vida nas regiões costeiras 

Na última década, o crescimento demográfico nas regiões costeiras e insulares foi duas vezes 
superior ao crescimento demográfico médio na União Europeia. As comunidades costeiras 
são também o destino da maioria dos turistas na Europa, pelo que a necessidade de reconciliar 
o desenvolvimento económico, a sustentabilidade do ambiente e a qualidade de vida nessas 
regiões se coloca aí com maior acuidade.  

As autoridades regionais e as comunidades costeiras têm um importante papel a desempenhar 
na regulação das actividades costeiras e marítimas. O Comité das Regiões, as regiões costeiras 
e as suas redes são, por conseguinte, parceiros essenciais no quadro da elaboração de uma 
política marítima integrada da União Europeia.  

Os portos e os sectores marítimos conferem a estas regiões uma importância estratégica para a 
Europa no seu conjunto. Oferecem importantes serviços ao seu hinterland e funcionam como 
base para o policiamento das fronteiras marítimas e das águas costeiras. Daqui resulta uma 
forte pressão sobre as infra-estruturas, o que deve ser tomado em consideração na atribuição 
de recursos comunitários. As regiões costeiras são também particularmente afectadas pelas 
alterações climáticas e a gestão dos riscos pode assumir proporções dramáticas nos 
orçamentos e economias destas regiões. 

O mar é determinante para o turismo costeiro e marítimo, que foi um importante catalisador 
do desenvolvimento económico das zonas costeiras europeias. A Comissão trabalhará mais 
activamente com os interessados na elaboração de uma política de turismo sustentável que 
tenha em conta o turismo costeiro e marítimo. 

Embora existam fontes de financiamento, os interessados consideram que têm um acesso 
insuficiente à informação. A Comissão esforçar-se-á por optimizar o apoio aos projectos 

                                                 
16 Ver secção 3.2.3. 
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marítimos nas regiões costeiras e insulares, no âmbito dos vários instrumentos financeiros 
comunitários disponíveis.  

A necessidade de obter melhores dados socioeconómicos sobre os sectores marítimos e as 
regiões costeiras é também evidente, tendo em conta que a dificuldade em obter tais 
informações está a limitar a capacidade dos interessados a nível regional no respeitante ao 
desenvolvimento de planos e investimentos racionais a longo prazo.  

Por outro lado, a colaboração inter-regional é essencial para permitir o desenvolvimento das 
regiões costeiras europeias que tenha em conta a sua diversidade e especificidade. Por 
conseguinte, a Comissão utilizará plenamente o programa de cooperação territorial para 
apoiar o desenvolvimento marítimo inter-regional. 

As regiões ultraperiféricas e as ilhas estão sujeitas a desvantagens económicas consideráveis, 
mas dispõem de um elevado potencial no que se refere às actividades marítimas e à 
investigação marinha. As suas extensas zonas marítimas oferecem serviços ligados aos 
ecossistemas de grande interesse para a União. No quadro da recente Comunicação sobre as 
regiões ultraperiféricas da União Europeia, a Comissão promoverá o desenvolvimento do seu 
potencial marítimo e a sua cooperação com os vizinhos regionais. 

• A Comissão: 

• Promoverá o turismo costeiro e marítimo, no âmbito da próxima iniciativa 
sobre o turismo;  

• Preparará uma base de dados sobre o financiamento comunitário disponível 
para os projectos marítimos e as regiões costeiras e desenvolverá, até 2009, 
uma base de dados socioeconómicos para os sectores marítimos e as regiões 
costeiras; 

• Proporá uma estratégia comunitária de prevenção das catástrofes, que 
sublinhe os riscos a que estão expostas as regiões costeiras; 

• Promoverá o desenvolvimento do potencial marítimo das regiões 
ultraperiféricas e das ilhas. 

4.4. Promoção da liderança europeia nos assuntos marítimos internacionais 

A União Europeia continuará a envidar esforços com vista a assegurar uma governação 
internacional dos assuntos marítimos mais eficiente e a fazer cumprir o direito marítimo 
internacional, instando os Estados-Membros a ratificar os instrumentos pertinentes. Neste 
contexto, promoverá a coordenação dos interesses europeus nas principais instâncias 
internacionais.  

O acesso das indústrias e serviços marítimos europeus aos mercados internacionais, a 
exploração comercial e científica sustentável das águas profundas, a protecção da 
biodiversidade marinha mundial, a melhoria da segurança marítima e da protecção do 
transporte marítimo, as condições de trabalho, a redução da poluição causada pelos navios e a 
luta contra as actividades ilegais nas águas internacionais constituirão as prioridades da 
política marítima integrada da União a nível das relações externas.  
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Deverá igualmente prestar-se atenção às implicações geopolíticas das alterações climáticas. 
Neste contexto, a Comissão apresentará, em 2008, um relatório sobre as questões estratégicas 
ligadas ao oceano Árctico. 

Por outro lado, os assuntos marítimos serão regularmente tema de debates com os parceiros da 
União Europeia que já adoptaram medidas a favor de uma abordagem marítima integrada, 
nomeadamente a Austrália, o Canadá, o Japão, a Noruega e os Estados-Unidos, mas também 
com outros parceiros, como o Brasil, a China, a Índia e a Rússia. 

A União Europeia fomentará ainda uma responsabilidade partilhada relativamente aos mares 
que partilha com os seus vizinhos. Concretamente, a União Europeia apresentará propostas no 
sentido de aumentar a cooperação no que se refere à gestão do Mediterrâneo e do mar Negro. 
Promoverá a cooperação em matéria de assuntos marítimos no quadro da Dimensão 
Setentrional da sua política de relações externas e colocará estes assuntos no programa de 
cooperação com os países em desenvolvimento, incluindo os pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento. Neste contexto, apoiará o reforço das capacidades dos países em 
desenvolvimento no que se refere à política marítima e ao direito do mar.  

A Comissão proporá um acordo de aplicação da UNCLOS17 no que respeita à biodiversidade 
marinha nas zonas fora da jurisdição nacional e envidará esforços para concluir com êxito as 
negociações internacionais sobre as zonas marinhas protegidas no alto mar. 

• A Comissão: 

• Promoverá a cooperação no quadro das políticas europeias do alargamento e 
da vizinhança, bem como da Dimensão Setentrional, a fim de abranger as 
questões relativas à política marítima e à gestão dos mares partilhados; 

• Proporá uma estratégia para a projecção externa da política marítima da 
União mediante um diálogo estruturado com os principais parceiros. 

4.5. Promoção da visibilidade da Europa marítima 

Os interessados exprimiram claramente a opinião de que o processo de elaboração de uma 
política marítima comunitária permitiu a aquisição de uma nova consciência pública da 
importância da economia e património marítimos e está a criar entre eles o sentimento de 
partilharem um objectivo e identidade comuns.  

Uma política marítima integrada deve procurar aumentar a visibilidade da Europa marítima e 
melhorar a imagem das actividades marítimas e das profissões ligadas ao mar. 

Deve ainda promover o património marítimo europeu, apoiando as comunidades marítimas, 
incluindo as cidades portuárias e as comunidades piscatórias tradicionais, os seus produtos 
artesanais e as suas técnicas tradicionais, e fomentando a criação de ligações entre elas que 
incrementem o seu conhecimento e visibilidade. 

                                                 
17 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 
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• A Comissão: 

• Criará um Atlas europeu dos mares como instrumento pedagógico e como 
forma de chamar a atenção para o nosso património marítimo comum; 

• Proporá a celebração anual de um dia marítimo europeu a partir de 2008, a 
fim de aumentar a visibilidade dos assuntos marítimos e promover ligações 
entre as organizações que se ocupam do património marítimo, os museus e os 
aquários.  

5. CONCLUSÃO 

O Conselho Europeu de Junho de 2007 congratulou-se com o vasto debate acerca da futura 
política marítima, que teve lugar na Europa. Os Chefes de Estado e de Governo convidaram a 
Comissão a elaborar um plano de acção europeu a apresentar em Outubro. Atendendo ao 
princípio da subsidiariedade, este plano de acção tem por fim explorar, de uma forma 
sustentável para o ambiente, o pleno potencial das actividades económicas orientadas para o 
mar. 

A presente comunicação e o plano de acção anexo, que têm em conta as opiniões expressas 
pelas outras instituições europeias, pelos governos dos Estados-Membros, pelos parlamentos e 
por um grande número de interessados, constitui a resposta da Comissão ao pedido do 
Conselho Europeu. 18 

A Comissão convida o Conselho Europeu, o Conselho de Ministros e o Parlamento Europeu, 
bem como o Comité Económico e Social e o Comité das Regiões, as autoridades nacionais e 
regionais e outros interessados a desempenhar um papel pro-activo no âmbito desta política. 

                                                 
18 Ver informações pormenorizadas nas conclusões da consulta sobre uma política marítima europeia - 

COM(2007) 574 de 10.10.2007. 
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1. INTRODUCTION 

The Commission has put forward1 the main elements of a new European integrated maritime 
policy, including its founding principles and main objectives, the required governance 
framework and appropriate tools for integrated policy-making.  

All together, this represents the delivery of a new vision for Europe's oceans and seas as 
decided in the European Commission's Strategic Objectives for 2005-2009.  

The new integrated maritime policy will truly encompass all aspects of the oceans and seas in 
a holistic, integrated approach: we will no longer look only at compartmentalised maritime 
activities, but we will tackle all economic and sustainable development aspects of the oceans 
and seas, including the marine environment, in an overarching fashion.  

The integrated approach is not only innovative, it is also strongly endorsed by all stakeholders 
who participated in the wide debate throughout Europe, during the consultation process 
following the launching of the Green Paper on a Future Maritime Policy for the Union. 

The integrated maritime policy with its overarching strategy provides an analytical framework 
and a selection of objectives to allow us to define the actions needed to attain both these 
objectives and the overall goals of the new policy. 

This Action Plan enumerates a set of actions that the European Commission proposes to take 
as a first step towards the implementation of a new, integrated maritime policy for the 
European Union. 

In line with the proposed integrated, collaborative approach these actions are the result of the 
collective efforts of a number of Commissioners and services of the European Commission, 
working together for over two years. They reflect the new integrated approach to maritime 
affairs, covering a wide spectrum of issues related to sustainable development ranging from 
maritime transport, to the competitiveness of maritime businesses, employment, scientific 
research and the protection of the marine environment.  

The actions proposed by the Commission will help the European Union move towards the 
attainment of the key objectives of the EU's integrated maritime policy, i.e. maximising the 
sustainable use of the oceans and seas, building a knowledge and innovation base for 
maritime policy, delivering the highest quality of life in coastal regions, promoting Europe's 
leadership in international maritime affairs, and raising the visibility of Maritime Europe.  

The coordinated development of current sectoral policies also calls for integrated and cross-
cutting actions to create the necessary links between them. Tools such as spatial planning, an 
integrated approach to data collection processing and delivery, and the coordination of 
surveillance and monitoring activities and processes are examples of such actions and will be 
the first measures proposed under this Action Plan. 

                                                 
1 Communication: An Integrated Maritime Policy for the European Union - COM(2007) 575, 

10.10.2007. 
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2. MARITIME GOVERNANCE 

An integrated maritime policy requires a governance framework that applies the integrated 
approach at every level, as well as horizontal and cross-cutting policy tools.  

2.1. Action towards integration of Maritime Affairs across the EU 

Background 

The Commission has set up a maritime policy function, with the task of analysing maritime 
affairs and the policies affecting them, coordinating between sectoral policies, ensuring that 
interactions between them are taken into account, and piloting the development of common 
policy tools. It has also started bringing together the EU agencies involved in maritime 
activities, with a view to ensuring that they collectively contribute to the development of 
maritime policy. 

Some Member States have started developing co-ordination mechanisms in their maritime 
policy-making. 

Action 

The Commission recommends that Member States take further steps to embrace a more 
integrated governance approach, and invites them to draw up their own integrated national 
maritime policies, based on a series of common principles and working closely with their 
stakeholders, in particular the coastal regions. 

To this end, the Commission will issue in 2008 a set of guide lines on common principles and 
stakeholder involvement for maritime policies and will report on the Member States 
actions by 2009. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 
A Maritime Policy for Europe requires a number of common arrangements to be agreed at 
European level. It will realise its potential only if analogous arrangements are also adopted by 
Member States, in line with the subsidiarity principle, to provide for the improved 
coordination of all maritime-related affairs.  

2.2. Regulatory obstacles 

Background 

The Green Paper on Maritime Policy identifies: 

• unintended impacts of sectoral regulations 

• regulatory simplification and streamlining 

as potential areas for action in a cross-cutting maritime policy.  
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Action 

A list containing examples of such regulatory obstacles will be compiled. Such a list will 
provide the basis for further reflection on possible regulatory amendments in the future. 

Examples of regulatory barriers include those that inhibit maritime heritage activities. The 
Commission will produce a first report on this subject in 2008, with proposals for consultation 
on appropriate regulatory changes. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

An integrated approach to maritime policy should develop policies and legislative proposals 
that are coherent and mutually compatible. One of its tools should be a list of existing 
obstacles or inconsistencies, in order to allow the streamlining and improvement of a coherent 
regulatory framework. 

2.3. Collective learning – exchange of best practice 

Background 

The development of the new modes of thought and innovative mechanisms required by an 
integrated Maritime Policy for the European Union will depend to a large extent on its 
capacity to integrate experiences and best practices. The effective organisation of such a 
policy therefore should include the development of tools for collective learning and linkages 
between networks. 

Action 

The Commission will move forward with proposals in 2008 to promote the establishment of 
networks of best practices between maritime stakeholders, for example between maritime 
clusters, between coastal regions and islands, between Member States in spatial planning, on 
linking maritime heritage with other activities, or between ports and port cities. The 
Commission will also promote cross-fertilisation between these networks and the broad 
participation of interested stakeholders in each of them. 

This activity will require the active participation of stakeholders for it to be a success. In 
accordance with the principle of subsidiarity, the collective learning process should be driven 
by local experiences. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

A holistic approach to the development of maritime policy will benefit greatly from 
stakeholder involvement. The conditions for such involvement include the opportunity to 
exchange information, best practice and learning from experiences. 

3. TOOLS FOR INTEGRATED POLICY-MAKING 

A new integrated governance framework for maritime affairs requires cross-cutting tools to 
help policy makers and economic and environmental actors to join up their policies, interlink 
their activities and optimise the use of the marine and coastal space in an environmentally 
sustainable manner.  
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These tools, as set out in the Integrated Maritime Policy Communication comprise: the 
development of a more integrated network of surveillance systems for European waters, the 
development of maritime spatial planning, assisted by a road map drawn up by 
Commission, and an EU Marine Observation and Data Network (EMODNET) to optimise 
and bring coherence to the current fragmented initiatives that gather data on oceans and seas.. 
Indeed, the improvement in data and information, in planning, and in the monitoring and 
surveillance of our oceans and seas will facilitate cross-fertilisation between all maritime 
policy activities, ultimately leading to a more integrated approach. 

The actions on surveillance, spatial planning and data, presented below will contribute 
towards the development of the tools for integrated policy-making, as set out in the Integrated 
Maritime Policy Communication. The Commission will launch preparatory/pilot projects with 
a view to evaluating needs and options for future legislation and possible financial impacts. 
The outcome of these actions will thus contribute to determining future actions of the 
Commission in this context. 

3.1. Surveillance Activities  

Background 

The Green Paper on Maritime Policy in the EU raises the question of how offshore activities 
by governments in the EU could be organised better with a view to creating synergies and 
improving efficiencies. Under existing EU maritime safety legislation tools are being 
developed, notably with the technical assistance of the European Maritime Safety Agency 
(EMSA), to improve ships' identification and traffic monitoring in EU waters. 

In the Communication on Reinforcing the Management of the EU’s Southern Maritime 
Borders2, the Commission proposed to establish a permanent Coastal Patrol Network for the 
southern maritime external borders and to create a European Surveillance System for Borders. 
Following the conclusions of the European Council of 14/15 December 2006 on these 
matters, the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External 
Borders of the Member States of the EU (FRONTEX) coordinated the setting up of the 
European Patrols Network (EPN), which is covering defined areas of the Mediterranean Sea 
and the Atlantic Ocean since May 2007.  
In February 2008, the Commission will adopt a Communication on a European Border 
Surveillance System (EUROSUR). In several phases, the existing reporting and surveillance 
systems and mechanisms at Member States level should be interlinked, common tools and 
applications for border surveillance should be developed and implemented at EU level and a 
common information sharing environment for the maritime domain, covering in a first step 
the Mediterranean Sea and the Black Sea, should be created. Such a "system of systems" 
should enhance the co-operation between Member States' authorities and thereby increase the 
internal security by preventing illegal immigration, trafficking of human beings, etc., but also 
should reduce considerably the tragic death toll of illegal immigrants by rescuing more lives 
at sea. 

Space applications can contribute significantly to the surveillance of activities at sea, and a 
strategy under GMES-Security is currently being defined in cooperation with relevant 

                                                 
2 COM (2006)733, 30.11.2006. 
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Commission and Council services. The GALILEO system will provide an advanced 
technological platform for the development of satellite-based surveillance applications. 

Action 

The Commission will propose specific actions to take forward an integrated approach to 
maritime surveillance at EU level, which brings together and makes interoperable the various 
surveillance systems which are in place or planned, such as the European data centre for long-
range identification and tracking. It will build on the ongoing technical work by the EMSA, 
FRONTEX, and the Communities Fisheries Control Agency. The Commission will work with 
Member States and the High Representative to determine how naval assets and systems could 
most effectively contribute to this process. 

The Commission will publish in October 2007 a set of working documents prepared by 
Commission services to describe the organisation of offshore activities in each littoral 
Member State and the existing cooperation and coordination in each of the maritime areas: 
Black Sea, Mediterranean Sea, Atlantic Ocean, North Sea, and Baltic Sea, and to identify the 
surveillance, monitoring and reporting systems currently in place in the EU.  

In the 2nd half of 2008, the Commission will announce, in the form of a Communication, a 
detailed work plan for further steps towards the integration of all European maritime 
surveillance systems, thus covering all the above mentioned maritime areas and also non-
border related aspects.  

This project will progress more rapidly the more Member States move towards more 
integration between their own systems and agencies engaged in or using maritime 
surveillance. The work plan may envisage the inclusion of new technologies and applications 
derived from GMES-Security. Further important contributions to be considered will be the 
linkage with private sector work in this area, and the integration of systems developed or 
operating at regional level. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

This is the second area where a clear need exists for the integration of existing or planned 
actions. If surveillance and monitoring systems can be made more efficient and more 
compatible, ultimately allowing government agencies in the Member States access to a fully 
integrated, single picture with complete information on ship movement and activities, all 
government activities concerned will benefit. This would also help the Member States to carry 
out search and rescue activities more efficiently, thus preventing loss of life at sea. 

3.2. Maritime Spatial Planning and integrated coastal zone management 

Background 

The Green Paper on Maritime Policy identifies the increase in often competing activities on 
coasts and seas as a source of potential conflict that needs to be managed. As part of an 
overall integrated management approach, spatial planning is seen as a potential aid in this 
regard.  

Action 
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Building on existing EU initiatives with a strong maritime spatial planning dimension, 
including the ICZM Recommendation and the proposed Marine Strategy Directive, which 
introduces elements of maritime spatial planning, the Commission will propose a road map in 
2008 to facilitate and encourage the further development of maritime spatial planning in the 
Member States. 

In 2008, it will examine the needs and different options, including for zoning, to making 
compatible different maritime activities, including the maintenance and strengthening of 
biodiversity.  

In 2009, the Commission will also set up of a system for the exchange of best practice among 
authorities in maritime spatial planning and integrated coastal zone management. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

This is a key planning instrument that has been identified as a suitable tool for integrated 
maritime policy development. Integrated maritime spatial planning across EU waters is a 
fundamental requirement for the continued sustainable development of maritime economic 
activities, because it provides a neutral tool to arbitrate between conflicting or competing 
activities or interests. 

However, it will yield its full benefits only if all coastal Member States introduce such 
systems, that they use compatible and comparable systems, and learn from each other's 
experiences. 

3.3. European Marine Observation and Data Network 

Background 

Data on oceans and seas are available from many sources but assembling them for particular 
applications takes considerable effort and there is no overall policy for keeping them for 
posterity. The objective here is to integrate existing, but fragmented initiatives in order to 
facilitate access to primary data for public authorities, maritime services, related industries 
and researchers. 

The European Marine Observation and Data Network should open up opportunities for high-
technology commercial companies in the maritime sector, improve the efficiency of activities 
such as marine observation, management of marine resources and marine research in 
European laboratories. Integrated with GEOSS and GMES, it will increase the precision of 
estimates of the magnitude and impact of climate change. 

Action 

The European Commission, with the support of a specially constituted advisory group, will 
prepare by 2009 an EU action plan to make progress in this area on the basis of a road map to 
be published in 2008. It will provide an overview of the main data and information service 
categories to be covered and some of their sources and uses, as well as examples of benefits 
and added value of better integration, and clarify how this initiative relates to other initiatives. 
In the second half of 2008 it will also propose a programme for the development of mutually 
compatible and multi-dimensional mapping of seas in Member States' waters. Further 
initiatives will follow, including the development of an integrated socio-economic database 
aiming at supporting Maritime Policy actions. 
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The active participation of Member States and other actors will be essential to the success of 
this project. The Commission will set up the appropriate consultation mechanisms to this end. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

The integration and linkage of data sources and supply mechanisms is closely related to 
marine environmental protection, science and research, and technology development. It is one 
of the cornerstones of an integrated approach: integrated access to data will enable better use 
of data and the provision of customised services to different users, thus facilitating progress in 
many other areas. 

4. MAXIMISING THE SUSTAINABLE USE OF THE OCEANS AND SEAS 

Europe is intimately linked to the seas and oceans that surround it. It is not just the shipping or 
fisheries industries and their related activities. It is also shipbuilding and ports, marine 
equipment and offshore energy, maritime and coastal tourism, aquaculture, submarine 
telecommunications, blue biotech and the protection of the marine environment. Many of 
these activities are growing fast keeping Europe as a world leader in the global maritime 
economy, with its large fleet and vibrant shipping services industry, its cutting-edge cruise 
liners and its numerous ports. Nevertheless, in the fierce competition of today's globalised 
economy Europe's leadership cannot be taken for granted.  

Europe should therefore not only focus on maintaining the competitiveness of existing sea-
related industries and activities but should also actively promote their development over the 
long term and the creation of more and better jobs. In line with the Lisbon Strategy, this is 
what the Commission intends to pursue with the aim of maximising the use of Europe's 
oceans and seas.  

This use, however, needs to be sustainable as the marine environment is the base resource for 
all maritime economic activities. The question of sustainability is a critical one in the 
Commission's vision for our oceans and seas, and is therefore central to both the Integrated 
Maritime Policy and the Thematic Strategy for the Marine Environment that is its 
environmental pillar. Indeed, the very scale of the oceans and seas has traditionally led people 
to perceive them as an inexhaustible source of wealth. Nevertheless, the current fragmented 
approach to maritime activities and their sectoral policies has not allowed us to decouple 
economic development from environmental degradation. Huge strides in technology, climate 
change impacts and the growing coastal population have combined to create added pressures 
on available resources, particularly in relation to fishing, transport, recreational navigation 
and the exploitation of oil and gas as well as the marine environment itself.  

Good governance and an integrated approach require us to move towards a more overarching 
strategy that joins up sectoral policies for maritime activities and environmental policy 
relating to Europe's seas. The Commission intends to follow this path with the aim of 
maximising the sustainable use of the oceans and seas. 

With this objective in mind, the Commission is proposing a number of actions covering 
maritime transport; ports and logistics; the development of multisectoral clusters enhancing 
the competitiveness of Europe's maritime companies; the strengthening of careers and 
employment in the maritime sectors; sustainable maritime tourism; reduction of air pollution 
from ships; ship dismantling; mitigation and adaptation to climate change; and the protection 
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of the high seas; these will be accompanied by action strengthening the ecosystem approach 
to maritime activities and to fisheries in particular.  

4.1. Development of multisectoral clusters and regional centres of maritime 
excellence 

Background 

Local and regional clusters bringing together different sectors and different stakeholders to 
develop synergies between their activities are a promising development in the European 
maritime community. These clusters contribute to better quality and higher standards for 
European maritime products and services, and enhance the integration of the maritime 
economy. They thus contribute to economic growth and employment as well as the 
sustainability of the maritime economy overall. Their success will depend largely on 
innovative action by the private sector, and other stakeholders, particularly in the case of 
regional clusters. However, the EU can provide a framework to facilitate this. 

Action 

In October 2007, the European Commission will present a staff working document on 
Maritime Clusters that will take stock of the situation with regard to maritime clusters in the 
EU with a view to building a bridge between Maritime and Cluster Policies, identifying some 
of the drivers and characteristics of successful European Maritime Clusters and outlining 
upcoming initiatives and future work in this area, including the promotion of a European 
network of maritime clusters. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

Clustering works particularly well for many maritime businesses, as their activities (e.g. 
shipping, shipbuilding and ports) are often closely inter-related. The benefits are numerous, 
ranging from increased awareness of market developments via better connections between 
research and technology development to the strengthening of employment through targeted 
training and better mobility. That is why the development of an integrated maritime policy 
that creates the right framework conditions for integrated maritime clusters can help them 
become engines of value creation and prosperity. 

4.2. Maritime Transport 

Background 

Maritime transport is vital for Europe’s trade, both within the European Union and with our 
trading partners across the world. Almost 90% of the European Union’s external trade and 
over 40% in tonne/km of its internal trade goes by sea. 

A strategic vision for this transport mode, looking at the development of shipping, ports and 
related sectors over the short, medium and long term is therefore essential, especially at a time 
when sustainable and competitive alternatives to road transport need to be developed. 

The Community legislative acquis on maritime safety and pollution prevention will be 
reinforced with the adoption of the measures included in the third maritime safety package. In 
addition, the constant monitoring, with the assistance of the European Maritime Safety 
Agency, of the measures in place, will be essential to maintain a high level of maritime safety. 
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The human element is a key factor in maritime safety and the protection of the environment. 
This should be reflected the training and certification of seafarers and appropriate labour 
conditions for those working on board ships.  

Shipowners in deep sea shipping markets traditionally cooperate. The Commission will 
provide additional guidance to the sector on the limits of this cooperation under EU 
competition rules. 

Short Sea Shipping differs from Deep Sea Shipping as it is engaged in fierce competition with 
land transport. However, short sea shipping has lower externalities than land transport, has a 
high potential for maintaining European technological know-how in maritime transport and is 
essential in order to create jobs for European seafarers. 

However, voyages by ship from a port of one EU Member State to another are always 
considered international even when cargo transported is internal market-cleared goods. A 
vessel is considered to leave the customs territory when it leaves a Community port as part of 
the external border. This has implications for the efficient operation of shipping and business 
around the EU, among other things in terms of the time taken to complete the necessary 
clearances, with additional costs for operators. This also impacts the development of Short 
Sea Shipping (SSS) and Motorways of the Sea (MoS) as an alternative to road transport, for 
voyages within the Community. 

The effective implementation of Single Market concepts in a European Maritime Space 
Without Barriers will require changes to the existing regulatory and administrative 
framework. 

Action 

Before the end of 2007, the European Commission will launch a wide-ranging study to assess 
trends and shipping scenarios over the period 2008-2018. The study will aim to prepare a 
European strategy for maritime transport. A European conference is also planned in this 
regard during the first half of 2008.  

In October 2007, the Commission will launch a consultation of stakeholders on the concept 
of a European Space for Maritime Transport without barriers and the options to implement it. 
A t the same time, the Commission will present a staff working document indicating the state 
of play and future orientations for the Motorways of the Sea. 

The Commission aims at adopting a proposal before the end of 2008 on the establishment of 
the European Space for Maritime Transport without barriers as well as a White Paper on the 
EU Maritime Transport strategy in the horizon 2018. 

In 2009, a complementary policy document focusing on the deployment of e-maritime 
services, based on open standards for maritime value-added broadband applications integrated 
with other on-board and land-based monitoring and communication systems, will propose 
ways to improve the integration of shipping in the various logistic chains, simplification of 
paperwork on board ships (e.g. e-learning, telemedicine, office and personal 
communications). 

In September 2007 the Commission published draft Guidelines on the application of EC 
competition rules (Article 81) to liner and tramp shipping conferences for an eight week 
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public consultation3. The final Guidelines are due to be adopted before October 2008. The 
Commission will also launch a review of the block exemption regulation for liner shipping 
consortia with a view to its revision before April 2010. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

The development of maritime transport policy is of interest not only to the sector itself but 
also for the further development of the European Maritime economy in coastal regions. 
Eliminating obstacles to Short Sea Shipping in the EU will both benefit growth and economic 
development, and strengthen the integration of transport policy with environment policy by 
facilitating the modal shift from road to sea. 

4.3. Strengthening careers and employment in the maritime sectors 

(a) Promotion of employment for Seafarers 

Background 

The competitiveness of the maritime sector and its sustainable development will depend on its 
ability to attract a high-quality workforce and to improve working conditions at sea.  

What is needed is action to create an attractive seafaring profession, while exploring the 
potential of increased professional mobility as a tool to improve employment levels and make 
up for shortages of qualified personnel in the industry.  

Action 

The Commission will work with Member States, the social partners, the maritime clusters and 
the maritime academic institutions to enhance the status of seafaring careers and provide 
young Europeans with more attractive prospects for a life-long career in the maritime clusters 
and facilitate mobility between sea- and land-based jobs. All skilled activities, including 
navigation, engineering, and electronics, will be covered. 

A set of actions will be put forward to meet the above mentioned goals by the end of 2009. 

At the same time the Commission will continue to support the European Community 
Shipowners' Association (ECSA) and the European Transport Workers' Federation (ETF) in 
their current negotiations to reach a European agreement transposing certain elements of the 
2006 ILO Maritime Labour Convention. If and when agreement is reached and the Social 
Partners so request, a proposal for a directive on the basis of Article 139 ECT could be 
envisaged, possibly in 2008. 

Subject to such agreement being reached, the Commission will also examine the possibility of 
presenting a proposal for a directive on the basis of Article 80.2 ECT concerning the 
enforcement of provisions in respect of maritime labour standards on board ships calling at 
Community ports. 

                                                 
3 Draft Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to maritime transport services (OJ C 

215, 14.9.2007, p. 3). 
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The Commission also envisages presenting a proposal for a Council decision authorising and 
encouraging prompt ratification by the EU Member States of the 2007 ILO convention on 
work in the fishing sector. The Commission will explore, in close cooperation with social 
partners, the current situation and the way forward concerning the implementation of its 
standards (this action is linked with Action 4.8). 

(b) Qualifications of seafarers 

Background 

Given the cost structure in the industry, European seafarers cannot compete on wage levels. 
However, given the increasingly high-tech nature of the shipping industry, there are 
significant benefits for employers in recruiting highly qualified personnel whose skills can 
guarantee the safe running of today's complex ships and the protection of the environment. 
This will also contribute to developing shipowners' reputation for quality. 

The aim is to raise the quality and skills of European seafarers to ensure safety at sea and the 
protection of the environment, take account of the prerequisites and needs of the industry and 
raise the status of seafaring professions. Furthermore, European seafarers would be able to 
compete on the job market despite their higher wages. 

In the aftermath of the Maritime Labour Convention adopted by the International Labour 
Organisation in 2006, and following a specific Communication by the Commission, the EU 
social partners have decided to engage in negotiations with the objective of reaching an 
agreement transposing certain elements of this Convention. The social partners aim to 
conclude negotiations by the end of 2007. 

Action 

The Commission will, in full co-operation with Member States, social partners, the maritime 
clusters and maritime educational and training institutions, work towards establishing a 
Certificate of Maritime Excellence, to be endorsed on a voluntary basis, with the aim of 
supplying highly knowledgeable personnel to the shipping industry and the maritime clusters 
The Commission will also ensure that with respect to seafaring, this Certificate of Maritime 
Excellence is intended to enhance the skills and competencies of seafarers. 

It will propose an Action Plan in this regard by the end of 2009. 

(c) Exclusions of maritime professions from EU social legislation and working 
conditions. 

Background 

Maritime sectors are excluded from the scope of some EU social legislation. In addition, other 
legislation allows the Member States to introduce or maintain exclusions. 

Action 

The Commission will reassess the situation concerning exclusions of maritime professions 
from EU social legislation and working conditions in a communication to be launched in 
October 2007 (this action is linked with Action 4.8). 
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Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

Maritime development will only be genuinely sustainable if it is socially acceptable and 
allows the maritime professions to share in the benefits of the EU social model. Seafarers in 
the European Union, and the maritime clusters, would benefit from a more integrated 
approach to employment ; this type of work will require not only coordination of all actors in 
the maritime cluster, but also linkages between a number of EU policies including 
employment, transport, fisheries and education policies. The different levels of competence 
also mean that a successful approach in this area will require the support and active 
participation of Member State and regional authorities and institutions. 

In all of the above areas of maritime employment, action by Member States and their support 
in their areas of competence will be crucial to ensure the successful development and 
implementation of the proposed actions. 

4.4. Ports policy 

Background 

Ports and port cities are part of the worldwide logistics chain. They are also confronted with 
problems undermining their good functioning, such as insufficient inland connections 
inadequate service quality, administrative bottlenecks, or a lack of adaptation to new forms of 
transport organisation. 

To achieve growth, ports and port cities need to adapt, and expand their capacity at the same 
time; a challenge but also an opportunity. The planning process, public policy and the legal 
framework will have to facilitate sustainable port expansion and better use of the European 
ports network against a background of increasing competition for space in and around ports. 
There is a need to see how sustainability and environmental protection can be ensured while 
allowing port capacity to develop in line with these requirements. 

Action 

In October 2007, the European Commission will adopt a Communication on Ports. 

The Commission will also develop guidelines on the application of the relevant Community 
environment legislation to port development. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

The development of ports and ports cities in harmony with their environment requires dealing 
above all with the logistics aspects first, but there are linkages to many other areas. These 
include tourism, environmental protection and spatial planning. In addition, many ports are 
not destined to play an expanding role in the logistics function but rather to specialise in other 
activities, including fishing. The action described here will be developed with the linkages to 
other areas in mind as well as the need to ensure joined-up policy development regarding all 
aspects of ports, including their contribution to the culture and tourist potential of port cities. 
This broader view of the multifunctional role of ports will need to be developed in close 
consultation with all stakeholders.  
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4.5. Air Pollution by Ships 

Background 

Ship emissions of substances such as Sulphur or NOX and particulate matter are still too high 
and must be further reduced, as well as emissions of greenhouse gases. These contribute to 
problems with air quality, especially in ports and coastal areas, and to global warming. This is 
a global issue and should best be addressed at global level, for example in IMO or UNFCCC 
in the case of Greenhouse Gas emissions.  

A linked issue is the important impact that emissions from ships have on ports and ports 
cities. The results of the implementation of Recommendation 2006/339 on the promotion of 
shore-side electricity for use by ships at berth in EU ports will be an important factor in 
determining further action. 

Initiatives such as the Clean Ship Project can improve knowledge and develop cutting edge 
technology to reduce air pollution from ships, improve their efficiency (enhancing hull form 
to improve operating efficiencies, engine design, etc) or use of alternative fuel. Alongside 
international and EU action, stakeholders themselves through voluntary initiatives can 
contribute significantly to progress in this area. 

Action 

The Commission is following closely the IMO discussions on the revision of MARPOL 
Annex VI and if it concludes that the results are insufficient it will consider alternative 
proposals for action. 

The Commission will take action to further promote the use of shore-side electricity by ships 
at berth in EU ports at EU level, including the revision of Directive 2003/96/EC to apply total 
or partial exemptions from electricity taxes to ships using shore electricity from the harbour 
so that it is competitive with untaxed bunker fuel. 

The Commission will further evaluate the economic, technical, legal and administrative 
aspects of options for EU legislation to reduce greenhouse gas emissions from maritime 
transport, and will consult with stakeholders thereon..  

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

The potential benefits of action in this area will range from better fuel economy to increased 
use of renewables and a cleaner environment in and around ports – including for tourism. The 
development of proposals on reduction of air pollution by ships should thus be seen both in 
the context of the EU's action on the environment and climate change, and in the context of a 
joined-up approach to ports and port cities and the quality of life in coastal regions. 

Finally, addressing air pollution by ships is part of an overall drive for the development of the 
quality shipping concept, which itself is part of the two concepts of a quality maritime 
economy and a quality coastal state and is a key element of a strategy to keep European 
shipbuilding and shipping competitive. 

4.6. Ship dismantling 

Background 



 

EN 17   EN 

On 22 May 2007, the European Commission adopted a Green Paper on ship dismantling, 
requesting stakeholders' contributions for 30 September 2007. The Commission's work in this 
area is linked to the draft international Convention on the Safe and Environmentally Sound 
Recycling of Ships which is being discussed in the IMO and scheduled for adoption in 2009. 
Discussions are also ongoing in the context of the Basel Convention on transboundary waste 
and its disposal, which may lead to exemption of end-of-life ships, provided the IMO Ship 
Recycling Convention establishes an "equivalent level of control" to that for waste shipments 
under the Basel Convention. At the same time, projects for technical assistance to developing 
countries where shipbreaking takes place are being carried out or planned under the auspices 
of ILO, IMO and the Basel Convention, as well as by several Member States. The Green 
Paper on better ship dismantling proposes EU participation. 

A study by COWI/DHI on "Ship dismantling and pre-cleaning of ships" was concluded in 
June 2007. On this basis, a study on the use of EU certification schemes for ship recycling 
was launched by EMSA in the summer of 2007. 

Action 

Taking account of environmental, social and economic aspects, the Commission is developing 
an EU strategy for ship dismantling which will be based on the results of the consultation 
launched in 2007, and presented as a Communication on ship dismantling in mid 2008. 
Options currently considered are: 

• Exploring possibilities for technical assistance to developing countries to improve 
ship dismantling facilities 

• Promoting voluntary action by industry on clean ship dismantling, e.g. by 
distribution of information on "green" facilities and by developing certification 
and award schemes 

• Promoting research on ship dismantling 

In parallel, the European Commission will continue to participate in the work of the IMO on a 
Ship Recycling Convention, and in the work of the Basel Convention on the same subject. 

Furthermore the European Commission will propose to promote better implementation of EU 
legislation on shipments of hazardous waste as well as to improve respect of the current 
international legal framework under the Basel Convention. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

The coordination of action involving all international partners as well as EU policies in 
various sectors will lead to a solution that takes into account the interests of the shipping 
industry, dismantling operators and host countries, and will benefit the environment. 

4.7. Action on marine-based energy infrastructures and resources 

Background 

Europe's energy situation and policy imply more reliance on oceans, seas and ports. Firstly, 
maritime transport of energy in European waters (oil and gas tankers, undersea pipelines and 
electricity interconnectors) is projected to grow considerably in the next years, with the 
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development of the internal energy market, the growth in global energy trade and European 
imports, and the development of offshore energy technology and resources. Secondly, marine 
energy resources, both fossil and renewables, will be important in the diversification of 
Europe's energy supply. In this context, the Commission, in its Communication4 on an Energy 
Policy for Europe, declared that it will be necessary to develop further the use of oceans and 
seas to promote the EU's energy goals, given their potential to support the generation of 
energy and to diversify energy transport and methods. 

As in the TEN-E guidelines, the Priority Interconnection Plan and endorsed by the European 
Council in March, European coordinators have been nominated to monitor and facilitate the 
implementation of the most critical identified priority projects. One such project is off shore 
wind connections in the Baltic and North Sea areas.  

Action 

A Commission Services Working Document "Energy policy and maritime policy: ensuring a 
better fit", prepared in the context of the package on maritime policy, looks at the connections 
and synergies between Europe's energy policy and maritime policy.  

The Guidelines for Trans-European Energy Networks (Decision No 1364/2006/EC of the 
European Parliament and of the Council of 6 September 2006) will be revised, along the lines 
set out in the Priority Interconnection Plan (COM(2006)846), and supporting the energy 
policy targets agreed by the European Council in March 2007. Marine-based energy 
infrastructures and resources will be considered, including Liquified Natural Gas and offshore 
wind.  

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

A long term and stable maritime policy will, for example, facilitate the high-quality 
investments in marine-based energy infrastructures and resources which need to be made over 
the next years. Geared to the European market as a whole or at least to large regions within it, 
these investments will normally be large-scale and involve the territories of several Member 
States; and are likely to encompass innovative technologies. Clear, stable regulations and 
transparent, predictable permitting, underpinned by good knowledge of impacts and 
assessment of risks, will be essential. 

In the framework of Europe's energy policy, regulatory and other cooperation is already being 
developed to facilitate cross-border and other common interest energy infrastructure 
investments. As many of these involve undersea connections and offshore resources, 
experience with marine-based energy projects is growing. A clear, coherent approach to 
maritime affairs will therefore certainly help. 

4.8. Action on developing the situation of fishermen at sea 

The current situation of European fisheries cannot be deemed as satisfactory. Efforts to 
achieve capacity reduction, and the conservation and restoration of fish stocks must go hand-
in-hand with improving the social well-being of those active in the sector.  

Background 

                                                 
4 COM(2007) 1. 
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Fishing is one of the most dangerous professions. Working conditions, the regulations 
affecting the fishermen’s workplace at sea, and other elements need to be reviewed in order to 
improve this situation. For example, although EU health and safety at work legislation covers 
all sectors of economic activity, and thus applies to the fishing sector, the requirements for 
fishing vessels to be considered as and thus subject to these safety rules exclude boats below 
15 meters in length. A large number of European fishermen work on fishing boats that fall 
below this length threshold. 

At the same time, the role of fishers in the current approach to the sector isolates them from 
many related maritime activities. "Reconversion" efforts are being undertaken, but these 
remain piecemeal. 

Action 

A Report of the Commission on the practical implementation of the provisions of the 
Directive 93/103/EC concerning the minimum safety and health requirements for work on 
board fishing vessels is due for adoption in 2008. This Report will provide a thorough 
analysis of the impact of the Directive on the protection of the health and safety of European 
fishermen and allow identifying the needs for action with regard to both the EU regulatory 
framework and the practical implementation of the provisions of the Directive on the ground 
which will indubitably trigger a public debate on fishermen's safety and working conditions 
(this action is linked with Action 4.3).. 

The Commission will further explore options for a more comprehensive approach to the 
future of fishing communities, including the development of local labelling initiatives. In 
addition, a working document will be published on the potential role of fishers as Guardians 
of the Sea, performing environmental and other services to the community, in 2008. 

In order to be able to develop adequate proposals in this area, accurate and detailed 
information from Member States, in particular on accident statistics in fisheries based on the 
European Statistics on Accidents at Work (ESAW) methodology will be crucial. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

The integration of fishermen into the broader maritime economy can be beneficial, both for 
their job prospects, and for the overall development of the conditions under which they work 
and under which their sector operates. In addition the well-being of traditional fishing 
communities is an important element of the quality of life in coastal areas. The Commission's 
joined-up approach to maritime policy is needed to ensure that the necessary linkages are 
developed. Close consultation with fisheries communities and their representatives will also 
be necessary. 

4.9. Implementation of the Eco-System Approach in European Fisheries 

(a) Strengthening the implementation of the Eco-System Approach in the 
Common Fisheries Policy 
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Background 

One of the objectives of the Basic Common Fisheries Policy Regulation of 20025 is the 
progressive implementation of an eco-system approach to fisheries management.  

Several steps have been taken to ensure the progressive implementation of an ecosystem 
approach in fisheries, such as legislation on the by-catch of cetaceans, the protection of 
vulnerable habitats, the progressive move to more long-term approaches in fisheries 
management or the recently adopted MSY strategy. This is continuously being pursued, but a 
coherent overview and approach is still missing. Since an ecosystem approach to managing 
the seas must be a cross-sectoral approach, and since the proposed Marine Strategy Directive 
constitutes the general basis for the ecosystem approach to the marine environment, sector 
policies such as the CFP must be linked to this framework.  

Moreover, an ecosystem approach to fisheries management should also integrate the issue of 
impacts due to climate change and responses to prevent and mitigate these impacts and adapt 
to them. It should be based on current impacts and projections of expected impacts on the 
marine environment, and in particular its living marine resources, with a view to prepare 
efficient climate change adaptation strategies urgently. 

Action 

In 2008, the Commission will adopt a Communication on the overall application of the eco-
system approach to the Common Fisheries Policy. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

This action is part of an overall approach towards the eco-system-based management of 
maritime activities, and part of an integrated marine environment strategy to ensure a 
seamless and coherent approach to the sustainability of the EU's maritime economy. 

(b) Implementation of a policy to progressively eliminate discards in European 
fisheries 

Background 

The dumping overboard of dead, unwanted fish caught as by-catch is a serious issue that 
needs to be addressed as a priority by the Common Fisheries Policy. In its Communication of 
March 20076, the Commission set out the principles of a policy for the progressive 
elimination of discards. 

Action 

The principles for implementing the policy to progressively eliminate discards and reduce 
unwanted by-catch in EU Fisheries will be discussed with Member States, and with 
stakeholders in the course of 2007. 

                                                 
5 Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the conservation and sustainable 

exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy. 
6 COM(2007) 136. 
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In 2008, the Commission will present a roadmap for the preparation of relevant legislation 
and will indicate first concrete examples of the new policy. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

The reduction of the environmental impacts of human activities on the seas has a significant 
fisheries component, and a number of linked actions are proposed to ensure that the CFP 
plays its part in increasing the sustainability of these human activities. In this context, the 
proposed action for the progressive elimination of discards is one of a series of actions aimed 
specifically at reducing the environmental impact of fisheries, thus strengthening the eco-
system approach to the management of maritime activities. 

4.10. Proposals on the protection of fisheries resources in international waters 

(a) Action to eliminate Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing 

Background 

Action against IUU Fishing has been ongoing for some time, including a European 
Commission Action Plan adopted in 20027. International work in this area is also continuing, 
both in the UN (FAO) context, and within regional fisheries management organisations. 

Action 

The European Commission is preparing a regulatory instrument - a draft Regulation on 
combating IUU Fisheries – to tackle those aspects of IUU that can be covered by EU legal 
instruments. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

This action is part of an integrated approach towards the protection and sustainable 
management of marine resources, and is linked to actions for the protection of the high seas, 
the integration of the eco-system approach within fisheries policy, and the regulation of 
destructive fishing practices  

(b) Action on Destructive Fishing Practices 

Background 

Scientific evidence has demonstrated the very damaging effects of certain fishing practices, 
including bottom trawling, on the marine environment. Coherent action is required in EU 
waters, Regional Fisheries Organisations and also in the high seas. For the latter, the 
European Commission has been playing a lead role in the discussions of this subject in 
international fora.  

Action 
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The Commission will continue its work on the implementation of relevant UN resolutions. It 
will come forward, in October 2007, with a legislative proposal to regulate destructive 
fishing practices on the High Seas by EU fishing vessels. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

This action is also part of an overall approach towards the eco-system-based management of 
maritime activities, and part of an integrated marine environment strategy to ensure a 
seamless and coherent approach to the sustainability of the EU's maritime economy. 

5. BUILDING A KNOWLEDGE AND INNOVATION BASE FOR THE MARITIME POLICY 

An integrated maritime policy has to be based on sound knowledge of how the oceans and 
seas work, and how they can best be managed.  

While our understanding of the factors affecting the sustainability of the marine environment 
is increasing all the time, intensive scientific research is still needed to ensure the preservation 
of its ecosystems. We also need to be able to deal with the cumulative impacts we make on 
the oceans and seas and not continue dealing with them separately. This is another key reason 
to change the current governance framework of maritime affairs by introducing a new and 
more integrated maritime policy.  

European companies are continually developing further know-how in pollution control, 
renewable marine resources, oceanographic research, deep-sea exploration and maritime 
works and coastal engineering. Such innovative knowledge constitutes an opportunity for 
Europe's economy and deserves to be supported. Indeed, science and technology are one of 
the keys to reconciling the economic growth of sea-based activities with environmental 
sustainability. 

Therefore, in the context of the Integrated Maritime Policy Communication, we need to take a 
qualitative step forward in strengthening marine research, linking it to technology 
development. The following action on an EU strategy for marine research will give Europe 
the basis for this step and will deliver the science and research pillar of the EU maritime 
policy. 

5.1. European Maritime Research 

Background 

An integrated approach to Maritime Policy in the EU requires an interdisciplinary scientific 
and technological knowledge base. A very large number of maritime research and technology 
activities are ongoing in the EU. A series of consistent integration efforts have been 
conducted and these efforts need to be redoubled to ensure efficiency and synergies. 

Action 

To provide the interdisciplinary knowledge base to underpin the future EU Maritime Policy, 
the European Commission has decided to take action to develop a Maritime Research 
Strategy, in consultation with Member States and with stakeholders in a European Marine 
Science Partnership. The Strategy will:  
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• Identify ways and means for the partnership to be sustainable on a long-term 
basis, taking in consideration already established key structures; 

• Take into consideration the need to support specialised infrastructure, research 
vessels, databases, information management, education and capacity building as 
well as advanced technologies, with Member States participation and coordination 
via the existing schemes ; 

• Identify themes that will benefit from a new cross-cutting approach as well as 
procedures and instruments for their financial support; 

• Propose the best instruments for strategy development, such as foresight 
mechanisms, conferences, fostering of knowledge and technology transfer and 
development of an in-house research and innovation capability in indigenous 
maritime industries, and cooperation with neighbouring states.  

The Strategy will be proposed in a Communication in 2008. 

In parallel, the Commission will launch the first cross-cutting calls for proposals under the 
Seventh research framework programme, bridging existing framework programme themes on 
maritime issues. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

Science, Research and Technology are themselves cross-cutting activities that underpin all 
aspects of maritime policy, including economic activities and the work done to ensure 
sustainability and environmental protection. Their linkage through an integrated and targeted 
research strategy, and their connection with day-to-day business are essential foundations for 
a sound approach to maritime policy and sustainable maritime development. The importance 
of the task at hand requires the mobilisation of the resources and expertise of all EU 
stakeholders, including Member States. 

6. DELIVERING THE HIGHEST QUALITY OF LIFE IN COASTAL REGIONS 

Europe's coastal regions, including the outermost regions, are its gateway to the sea and, 
beyond that, to the wider world. They are a source of wealth, and a store of history and 
culture, in their own right. So it is not surprising that they have been one of the strongest 
supporters of the Commission's consultation on the Green Paper on a Future Maritime Policy 
for the Union.  

Coastal Regions have also been quick to recognise the challenges and opportunities, of an 
emerging maritime policy for Europe's coasts and maritime sectors.  

The opportunities are clear: while more and more Europeans wish to live and to work in our 
coastal regions and islands, because of the growing economic opportunities they offer and the 
attractiveness of the coastal environment, the maritime regions already generate over 40% of 
Europe's GDP. The economic potential offered by the sea in an age of globalisation is 
enormous. A worldwide boom in maritime transport, especially in container shipping, has 
triggered rapid growth in port construction and shipbuilding, as well as in related services. 
Demand for seafood is constantly rising and maritime and coastal tourism growing steadily, 
while blue biotech holds out the promise of new uses for the sea's natural resources. 
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Meanwhile, off-shore wind farms, together with tidal and wave energy, are set to provide an 
increasing share of renewables in Europe's energy mix. 

However, only if we can strike the right balance between economic development and 
environmental sustainability can we ensure that the quality of life in our coastal regions 
continues to grow along with their GDP. To do this effectively, the right mixture of central 
coordination and decentralised decision-making must be found. 

The following actions constitute a first step by the European Commission in addressing this 
central objective of promoting the quality of life in Europe's maritime regions. 

6.1. Provision of information on Community projects in coastal regions and their 
funding 

Background 

The European Commission believes that more transparency on projects funded by European 
budgets in coastal regions would provide a better foundation for strengthening the 
dissemination of best practices among the regions, and creating the synergies and 
interlinkages necessary for the development of an integrated EU Maritime Policy. 

Action 

The European Commission will set up a database on projects in Maritime regions and their 
funding and make it available online by the end of 2008.  

The Commission will also examine the possibility of specific provisions in Community 
instruments for the funding of maritime projects in coastal regions and islands. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

Regions along the coasts of Europe have been active in developing projects to strengthen their 
maritime economy and its sustainable development. An integrated approach to maritime 
policy calls for the best practices developed in these projects to be made visible and used for 
future initiatives. It is equally important to ensure coherence in both the design of projects and 
their funding to achieve the kind of added value that is sought by an integrated maritime 
policy. Progress depends on ensuring transparency on current EU assistance and future 
possibilities. 

6.2. Europe’s Outermost Regions and Islands 

Background 

The seven outermost regions give the EU maritime policy a global dimension. They have a 
close relationship with the sea shaped by their maritime economic activities and their marine 
natural heritage, but also by their vulnerability to climate change and to extreme weather 
phenomena. Their full integration in an EU Maritime Policy is of particular importance. 

Existing networking projects in the field of marine biodiversity have shown that the outermost 
regions are able to create research networks in a field specific to them and based upon the 
development of their assets. 
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Action 

The Commission believes that the creation of a network for the exchange of best practice 
between islands, the outermost regions and other isolated maritime regions could contribute 
both to overcoming the effects of isolation and to furthering sustainable maritime 
development. 

It will therefore further promote the participation of both the islands and outermost regions in 
the networking activities under the Regions for Economic Change initiative during 2008. 

On the basis of a Communication on Outermost Regions adopted in September 2007, the 
Commission opens the debate on various a number of subjects, including the promotion of 
tools of governance within the various maritime basins (Caribbean Sea, South Eastern Indian 
Ocean, Macaronesia), the specialisation of the Outermost regions in certain RTD segments, 
the exploitation of economic activities linked to the maritime environment of these regions, 
the fight against illegal fishing, and the sustainable coastal zone management in these regions. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

EU Maritime Policy should recognise the specific situation of remote regions and islands and 
adapt maritime policies to take these specificities into account, thus placing these regions in a 
better position to exploit their particular assets. 

6.3. Action on Mitigation and Adaptation to Climate Change 

(a) Action on risk reduction policies and their economic impacts in coastal regions 

Background 

Coastal regions are increasingly exposed to risks, due to increased development and the 
effects of climate change. While several hazards are subject to Community policies and 
legislation, coastal regions have to cope with many risks interacting with each other. An 
integrated approach is needed, covering all aspects of risk reduction management and duly 
incorporating the management of risks into regional development and planning.  

Action 

The Commission will propose a Community strategy for disaster prevention and the 
development of a Strategy for adaptation to Climate Change, with a focus on coastal regions, 
in the course of 2008. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

Strategies for the protection of coasts and risk prevention are to be developed in the context of 
climate change adaptation policies, risk reduction strategies, and EU crisis management 
policies, and have strong links with regional policy initiatives and/or regional projects. An 
integrated view of these actions is thus crucial. The Commission will use its networks of 
exchange of best practice to ensure close consultation with stakeholders, particularly in 
coastal regions. Activities already underway, and the considerable potential for more action in 
and by Member States also have an important role to play here. 
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(b) Carbon Capture and Storage 

Background 

Climate change can affect the oceans in a number of ways, including acidification and 
changes in hydrographical and biological features. New off-shore technologies such as carbon 
capture and geological storage are essential to meet the Community's climate change 
objectives, and also provide significant economic opportunities. They place Europe at the 
forefront of technological innovation to mitigate and adapt to climate change. Several 
research projects supported under the 4th, 5th and 6th Framework Programmes have 
addressed the practicality, environmental consequences and safety of carbon storage and the 
European Council has urged Member States and the Commission to take action to bring it into 
effective operation, if possible by 2020. 

Action 

The Commission intends to propose, by the end of 2007, an enabling legal framework for 
CCS covering conditions for the CO2 streams for storage, risk management and the 
adaptation of existing legislation to enable CCS, including the removal of obstacles to storage 
in subsea formations. The success of the action will, however, depend on the innovative 
capacity of European industry, which can establish a world lead in this area. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

Technologies developed for seabed storage of CO2 will have important interlinkages with 
other forms of seabed exploration and their compatibility must be ensured. Seabed exploration 
also needs an international legal framework, and international cooperation to be operational. 
The transport of CO2 to subsea sites must also be included in maritime spatial planning. Last 
but not least, the technology used must ensure that the environmental gain from carbon 
storage is offset by deterioration of the local marine environment. An integrated approach to 
the maritime aspects of CCS can thus ensure a joined-up set of actions at EU level. 

6.4. Sustainable Maritime Tourism 

Maritime and coastal tourism have numerous linkages to other policies such as environment, 
transport, employment or research. The development of tourism as a major sector in the EU 
maritime economy requires that positive linkages are made between the tourist economy and 
other economic sectors and that environmental requirements are fully included, turning 
potential conflicts into practical benefits. 

Stakeholders have demonstrated their interest and support for action at EU level towards more 
sustainable and competitive maritime and coastal tourism. 

Action 

The European Commission will adopt in October 2007 the Communication "Agenda for a 
sustainable and competitive European tourism". This Communication will acknowledge the 
importance of maritime and coastal tourism and demonstrate the commitment of the 
Commission for a sustainable and competitive sector.  
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In the context of the Agenda for sustainable and competitive European tourism, the 
Commission seeks to enhance the production and sharing of knowledge, to promote 
sustainable destinations, to further mobilise EU financial instruments and actors at different 
levels and to mainstream sustainability and competitiveness in Commission policies. 

Tourism policy, together with initiatives taken in the context of the integrated maritime 
policy, such as the promotion of marine research, maritime spatial planning or enhancement 
of maritime identity and heritage, will provide the basis to promote sustainability and 
competitiveness in the maritime and coastal tourism sector. The promotion of best practice 
exchange, especially towards integrated quality management (IQM), as well as the 
diversification of tourism products and services can contribute in a significant way to the 
competitiveness of the coastal and island destinations. This could also help extend the tourism 
season. 

The Commission will continue in its efforts to promote the development of quality coastal 
tourism. The cruise industry, for instance, is a sector that has grown considerably in recent 
years and also contributes significantly to the European economy. As a first step, the 
Commission intends assessing the interlinkages between the cruise industry, marinas, ports, 
maritime industries alongside other issues concerning the competition between land and 
maritime uses in coastal environments. Such assessment should also include analysis of the 
benefits for ports to invest in infrastructure and facilities for receiving tourists notably through 
cruise tourism.  

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

There are multiple links between the marine and coastal environment, ports development, 
quality of life in coastal regions and tourism. The sustainable development of maritime and 
coastal tourism must therefore be planned at all levels (local, regional, national, trans-border 
and European). There is no doubt that although the Commission can play a facilitator role in 
this area, the achievement of sustainable development will be greatly determined by national 
and particularly local policies and decisions.  

6.5. Improving Socio-Economic Data for maritime sectors and maritime regions 

Background 

The Community Statistical Programme 2008 – 2012 includes a specific mention of Maritime 
Policy. Studies carried out in the course of the preparation of the Green Paper point to both 
the inadequacy and the lack of harmonisation of available data. 

Action 

The Commission plans to address these inadequacies in a working document for improving 
socio-economic data on the maritime economy especially in coastal regions, which it will 
publish in 2009. Among the follow-up actions will be an integrated socio-economic 
database for maritime sectors and coastal regions. 

Data on the following areas have been identified as being of particular interest: 

Employment by public services operating on the water; quality of employment; supply and 
demand for seafarers and the overall maritime labour market, turnover, profits and 
employment in important sectors of the maritime economy; development of emerging sectors 
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in the marine sector, notably blue biotechnology in terms of turnover, growth, and 
employment; socio-economic consequences of more frequent/different types of natural 
disasters in the EU's coastal areas; indicators specifically concerning coastal regions; 
environmental and coastal protection. 

The information obtained should help to monitor and assess the EU Maritime Policy and its 
programmes, to provide contextual information for a sustainable coastal and ocean 
development, and to identify and understand the linkages between socio-economic activities 
and the environment. 

For this project to be successful the active participation of national, regional, and sectoral 
stakeholders will be necessary, in order to provide the primary data to be collated at EU level. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

Policy design and projects, as well as the maritime clusters and regions themselves, need 
more and better data covering all socio-economic aspects of the maritime economy. The 
development of widely accepted and used concepts and definitions, and better data collection, 
assessment, and dissemination methods should provide the basis for an integrated maritime 
policy and hence be one of its objectives.  

7. PROMOTING EUROPE'S LEADERSHIP IN INTERNATIONAL MARITIME AFFAIRS 

Europe's leading position in maritime activities and scientific research gives it a duty to 
maximise its influence in international maritime affairs. Bringing the EU external policy and 
its development and cooperation instruments into the core of an integrated maritime policy 
will allow the EU to play this leadership role. 

The following actions will develop the external dimension of the European Maritime Policy, 
in line with the objective of promoting Europe's leadership in international maritime affairs. 

7.1. The EU's profile in international fora and relations with partners 

Background 

The Green Paper on Maritime Policy raises the issue of the role of the EU in international 
maritime organisations. This issue is of concern both in terms of competences, and in terms 
the need for effective, and coherent, international cooperation on the development, 
implementation, and enforcement of international action on maritime issues. 

The European Union plays a leading role in developing and setting international standards for 
maritime action. It is all the more important to ensure that the EU itself and its Member States 
ratify and implement such international rules speedily.  

Action 

The European Commission will produce in 2008 an assessment of the situation of the EU 
within all the international organisations with maritime objectives, from the IMO to the IWC. 

The aim of this action is to lay the foundation for a more detailed reflection on the EU’s role 
and position in the international context, to ensure appropriate EU action in relation to its 
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international partners, for example on the implementation of rules agreed in international 
bodies, and to promote European standards internationally. At present, the situation varies 
widely between different fora. In some cases there has so far not been EU coordination (e.g. 
on whaling), whereas in others the EC is a full member (e.g. the FAO). 

In addition, the Commission will, as part of its external relations activities, develop specific 
proposals for the further inclusion of maritime issues in dialogues and negotiations with third 
countries and for increased support to developing countries in the implementation of the 
international maritime policy agenda and of their maritime commitments under international 
law.  

The Commission will maintain a database on the ratification by Member States of 
international conventions in the maritime area and on a case-by-case basis encourage Member 
States to implement and ratify international conventions as appropriate. This must not 
preclude the EC (or the EU) becoming part of such international conventions in due course. 
The Commission intends to publish a scoreboard of ratifications on an annual basis. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

Maritime issues do not stop at the limit of European waters. They need international action. 
The international nature of shipping and governance of global commons demands that their 
activities be governed to a very large extent by international rules, which also need to be 
implemented. The linkage that exists between environmental concerns and economic 
activities is as important in the high seas as in EU waters. To be consistent, therefore, the 
integrated approach to European maritime affairs must also be reflected in our contacts with 
international bodies and partners, and coherence of EU action must be ensured as much here 
as at home. 

7.2. Inclusion of Maritime Policy objectives in dialogue with third countries sharing 
regional seas 

Background 

The Green Paper on Maritime Policy raises the question of how integrated EU action on 
Maritime Affairs could and should be reflected in relations with our neighbours. It is 
important to ensure coherence between internal EU Action and action undertaken by our 
neighbours, particularly in shared regional seas. 

Action 

The European Commission is planning to organise a specific workshop on maritime spatial 
planning in the Mediterranean, in the Euromed context, involving all EU neighbours in the 
Mediterranean Sea region. 

Once the European Maritime Policy is adopted, the Commission services will work to include 
its objectives within the EU’s regular policy dialogue with candidate and potential candidate 
countries and partner countries under the European Neighbourhood Policy, making particular 
use of the joint Sub-Committees established with them in all relevant sectors under the 
Association Agreements as well as Partnership and Cooperation Agreements and in the 
context of the Black Sea Synergy initiative. Similar initiatives will be undertaken in the 
framework of the Northern Dimension. 
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The Commission will involve neighbouring countries in the development of EMODNET (see 
1.1); improved surveillance programs (see 1.2) and spatial planning (see 1.3). 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

It is in the EU's interest to ensure that the integrated approach pursued in the EU is reflected 
in neighbouring countries and waters. Its success in doing so will depend on the extent to 
which it can successfully share its vision of an integrated maritime policy with third country 
partners.  

7.3. Report on strategic issues for the EU relating to the Arctic Ocean 

Background 

The Green Paper on Maritime Policy raises the issue of the consequences of climate change in 
the Artic oceans. The response of stakeholders demonstrated the diverse interests within the 
EU in the Arctic, relating to issues such as environmental protection and biodiversity, energy, 
maritime transport, fisheries, artic technology, tourism and security.  

Action 
In 2008, the European Commission will produce a report on strategic issues for the EU 
relating to the Arctic Ocean, building on work already done under the Northern Dimension 
Policy and in other fora. 

The aim of this action is to lay the foundation for a more detailed reflection on the European 
interests in the Arctic Ocean and the EU’s role in this respect.  

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

The diversity of the issues raised relating to the Arctic Ocean make requires an integrated, 
cross-sectoral approach for the report. This will allow us to arrive at an overall assessment of 
European interests and concerns, based on an analysis of different sectoral interests and their 
interrelationships. A better understanding of the diverse interests within Europe relating to the 
Arctic Ocean will provide an important basis for the future integrated maritime policy.  

7.4. Action for the Protection of the High Seas 

Background 

The Green Paper on Maritime Policy highlights the importance of protecting the marine 
environment and biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ), including 
through a multilateral implementing agreement protecting marine biodiversity under 
UNCLOS. These initiatives are necessary to meet the objectives agreed in the World Summit 
on Sustainable Development Joint Plan of Action to significantly reduce current rates of 
biodiversity loss by 2010 and to establish representative networks of marine protected areas 
by 2012.  

Action 

International negotiations are focussing on developing an international regulatory framework 
that will allow coordinated action to protect marine biodiversity in the high seas, including 
through the establishment of marine protected areas in ABNJ. They also include participation 
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by the EU in international discussions on marine genetic resources in ABNJ to better 
understand the underlying environmental and socio-economic issues.  

Negotiations are ongoing in several global fora, including in particular the United Nations 
General Assembly context (law of the sea), the Convention on Biological Diversity and 
sectoral organisations.  

At regional level, negotiations are ongoing under regional seas conventions (e.g. North 
Atlantic, Mediterranean, Baltic) and regional fisheries organisations.  

Delivering on these objectives will depend on the outcome of such international negotiations, 
which makes it difficult to estimate a timetable. 

In addition to these negotiations, the Commission will before the end of 2009 put forward a 
strategy for the protection of high seas biodiversity through the designation of marine 
protected areas. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

Action in this area must be seen in conjunction and coherent with EU internal action on the 
protection of habitats, and the across-the-board implementation of an eco-system-based 
approach, including in fisheries. Furthermore, an integrated approach to these issues aims at 
going beyond the current sectoral fragmentation of measures in the high seas. The joint 
implementation of international commitments under UN instruments is necessary to ensure 
coherent action by economic sectors in the high seas, a condition for sustainable development 
in areas beyond national jurisdiction. 

8. RAISING THE VISIBILITY OF MARITIME EUROPE 

"European citizens have grown up with tales of the great explorers who first helped 
us to understand that the globe is round, and to locate the continents accurately upon 
it. Many enjoy their holidays beside the coast, the bustle of fishing ports, seafood 
meals in a harbour restaurant and walks along a beach beside the surf. (…) Others 
spend their leisure time restoring and sailing old wooden boats. (…) But how many 
realise that these activities are interlinked? How many are conscious that they are 
citizens of a maritime Europe?"8

  

Following the Green Paper on a Future Maritime Policy for the Union, and in response to the 
strong support shown by many stakeholders during the consultation process for the new 
policy to promote Europe's maritime culture and heritage, the Commission has focused on 
raising the visibility of Maritime Europe as one of the key objectives of a holistic, integrated 
maritime policy.  

The Commission will begin to pursue this goal through a number of proposals, including the 
decision to celebrate a European Maritime Day and the creation of a European Atlas of the 
Seas.  

                                                 
8 Extracts from the Green Paper "Towards a Future Maritime Policy for the Union: A European Vision 

for the Oceans and Seas", Chapter VI Reclaiming Europe's Maritime Heritage and Reaffirming 
Europe's Maritime Identity. 
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8.1. European Maritime Day, Annual Report, Awards and awareness campaigns 

Background 

The aim of these combined projects is to raise the visibility of the maritime sectors and build 
upon best practice to support the further development of an integrated approach to maritime 
affairs. A second aim is to ensure continued contacts with and consultation of stakeholders. 
The methods for achieving this visibility include the announcement of a European Maritime 
Day, which will launch a week comprising an annual conference building on and 
benchmarking best practice networks, annual awards for those contributing to raising the 
visibility and enhancing the image of the maritime sectors, an annual report to highlight 
developments in maritime affairs, specific awareness campaigns on maritime topics such as 
careers and the organisation of a series of events bringing together networks of best practice. 
Another aim will be to bring together maritime heritage organisations, museums and aquaria, 
to exchange experiences. 

All these actions would be linked and take place over the same time period so as to ensure 
maximum visibility and media coverage. 

The success of these initiatives in raising the profile of maritime activities will be determined 
in large measure by the extent to which other EU institutions, Member States and stakeholders 
adopt this annual event as their own. It should be the maritime community in Europe which 
comes together. The role of the Commission will remain that of facilitator. 

Action 

The Commission will make public its proposals for a European Maritime Day and associated 
events in 2007 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

The successful implementation of an integrated approach to maritime policy will require 
constant contact with and involvement of stakeholders. It will also require the deliberate 
networking of actors who do not otherwise automatically get in touch. It will finally require a 
visible recognition of successful actions undertaken by stakeholders in order to generate 
further efforts and stakeholder commitment as well as innovative ideas. 

8.2. European Atlas of the Seas 

Background 

Much information is available about Europe's Oceans and about maritime activities, but there 
is a lack of published material bringing it all together in a form that would allow the general 
public, those interested in the sea, and young people at school to get to know the maritime 
world. 

Action 

The Commission will launch a European Atlas of the Seas, using available spatial information 
and building on the work of a European Marine Observation and Data Network, with a view 
to its first publication in 2009. 
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Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

The development of tools to make visible the holistic nature of out maritime environment and 
heritage will contribute to raising a generation of citizens and stakeholders for whom an 
integrated approach to maritime policy is self-evident. The development of an EU Atlas of the 
Seas will demonstrate the relevance of setting up an integrated data network, and the 
importance of the cross-sectoral accessibility of such data. 

8.3. Making information publicly available on Commission proposals on Maritime 
Affairs 

Background 

The European Commission undertakes and proposes each year a large number of actions on 
maritime policy and related affairs. In the context of continued dialogue with stakeholders, 
transparent information on these actions is important. 

Action 

As part of the development of a comprehensive approach to Maritime Policy, the European 
Commission has on its website made information publicly available on all its actions related 
to maritime affairs until the end of the present Commission's mandate in 2009. It will 
continue to update this site. 

Benefits of an integrated approach/relevance for an integrated maritime policy 

The development of an integrated approach to maritime policy also requires transparent 
information, and the visibility of the actions undertaken and the linkages between them. This 
in turn will allow stakeholders to respond to the EU's activities on maritime policy, pointing 
out inconsistencies or gaps. It will also contribute significantly to a sense of ownership among 
stakeholders and citizens. 
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Action Plan for an EU Integrated Maritime Policy 

Action Plan Reference Specific Action 

Guidelines for national integrated maritime 
policies; first semester 2008 

2.1 Action towards integration of 
Maritime Affairs across the EU 

 Report on Member States' actions; 2009 

2.2 Regulatory obstacles 

 

Report on regulatory obstacles; first semester 
2008 

2.3 Collective learning – exchange 
of best practice 

Establishment of networks of best practices 
(2008-2009) 

Working documents describing organisation of 
offshore activities and identifying surveillance, 
monitoring and reporting systems in Europe; 
November 2007  

3.1 Surveillance Activities 

Work plan for an integrated network of all 
European maritime surveillance systems; second 
semester 2008 

Road map on development of maritime spatial 
planning by Member States; 2008 

Establishment of a system for exchange of best 
practices; 2009 

3.2 Maritime Spatial Planning and 
integrated coastal zone 
management 

Examination of options needed to make the uses 
of different maritime activities more compatible; 
2008 

Road map in 2008 leading to Action Plan in 2009 3.3 European Marine Observation 
and Data Network 

 
Proposal on a programme for multi-dimensional 
mapping of the sea in Member States' waters; 
second semester 2008  

4.1 Development of multi-sectoral 
clusters and regional centres of 
maritime excellence 

 

A staff working document on Maritime Clusters; 
October 2007 

This will prepare the ground for future work, 
including the establishment of a European 
network of maritime clusters. 
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Consultation on a European Space for Maritime 
Transport without barriers; October 2007 

A staff working document on the Motorways of 
the Sea; October 2007 

Study to assess trends for the period 2008-2018; 
2007 

Final Guidelines on the application of competition 
rules to maritime transport; 2008 

Conference on trends and shipping scenarios; first 
semester 2008  

Proposal on establishment of European Space for 
Maritime Transport without barriers; 2008 

White Paper on Maritime Transport strategy to 
2018; 2008 

Policy document on e-maritime services; 2009 

4.2 Maritime Transport 

Review of block exemption regulation; before 
April 2010 

Support ECSA and ETF in their ongoing 
negotiations to transpose elements of ILO 
Maritime Labour Convention. 

Proposal for a directive on Article 139 ECT 
(implementation of ILO Convention) 

Action Plan to enhance status of seafaring careers; 
2nd semester 2009 

Proposal for Directive on enforcement of labour 
standards (Article 80.2); 2009-2010 

Proposal for Council decision for ratification by 
EU MS of ILO convention on work in the fishing 
sector.  

Strengthening careers and 
employment; the maritime 
sectors 

(a) Promotion of 
employment for 
Seafarers 

Explore implementation of ILO convention on 
fisheries standards. 

4.3 

(b) Qualifications of 
seafarers 

 

Action Plan on qualifications of seafarers; 2nd 
semester 2009 
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(c) Exclusions of 
maritime professions 
from EU social 
legislation and working 
conditions 

Communication launching the reassessment of the 
exclusions of maritime sectors from EU labour 
law; October 2007 

Communication on Ports; October 2007 4.4 Ports policy 

 Guidelines on the application of Community 
environment legislation to port development; 
2008 

Promote use of shore-side electricity by ships at 
berth in EU ports. 

4.5 Air Pollution by Ships 

Evaluate options for EU legislation to reduce 
greenhouse gas emissions. 

4.6 Ship dismantling Communication on a Strategy for ship 
dismantling; 2008 

  Continuation of active participation in IMO work 
on a Ship Recycling Convention. Ongoing. 

4.7 Action on marine-based energy 
infrastructures and resources 

 

Revise Guidelines for Trans-European Energy 
Networks; 2009 

Working document on fishers as "Guardians of 
the Sea"; second semester 2008 

4.8 Action on developing the 
situation of fishermen at sea 

A Report of the Commission on implementation 
of provisions of Directive 93/103/EC (this action 
is linked with Action 4.3); 2009 

Implementation of the Eco-
System Approach in European 
Fisheries 

(a) Strengthening the 
implementation of the 
Eco-System Approach; 
the Common Fisheries 
Policy 

Communication on eco-system approach in 
Fisheries; 2008 

4.9 

(b) Implementation of a 
policy to progressively 
eliminate discards; 
European fisheries 

Roadmap for discards; 2008 
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Proposals on the protection of 
fisheries resources in 
international waters 

(a) Action to eliminate 
Illegal, Unregulated and 
Unreported (IUU) 
Fishing 

Communication and Regulation on combating 
IUU Fisheries; 2007 

4.10 

(b) Action on 
Destructive Fishing 
Practices 

Communication and Legislative proposal on 
destructive fishing practices; 2007 

Communication on Marine and Maritime 
Research Strategy; 2008 

5.1 European Marine and 
Maritime Research 

Cross-cutting calls for proposals for FP7; 2008  

Database on projects in Maritime regions; 2nd 
semester 2008 

6.1 Provision of information on 
Community projects in coastal 
regions and their funding 

Examination of possible funding of maritime 
projects in coastal regions and islands; 2009 

6.2 Europe’s Outermost Regions 
and Islands 

Promote the participation of islands and outermost 
regions in the Regions for Economic Change 
initiative; 2008 

Community strategy for disaster prevention; 2008 Action on Mitigation and 
Adaptation to Climate Change 

(a) Action on risk 
reduction policies and 
their economic impacts; 
coastal regions 

Development of Strategy for adaptation to 
Climate Change; 2008 

6.3 

(b) Carbon Capture and 
Storage 

 

Enabling legal framework for CCS; 2007 

Communication on sustainable and competitive 
European tourism; 2007 

6.4 Sustainable Maritime Tourism 

Assessment of interlinkages between the cruise 
industry, marinas, ports, and other maritime 
industries; 2009  

6.5 Improving Socio-Economic 
Data for maritime sectors and 
maritime regions 

Working document on socio-economic data 
leading to the development of an integrated socio-
economic database; 2009 

7.1 The EU's profile in 
international fora and relations 

Publishing of a database and scoreboard on 
ratifications by Member States 
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Assessment of the EU situation in international 
maritime organisations; 2008  

with partners 

Introducing maritime affairs into the dialogues 
with third countries, including developing 
countries; 2008  

Organisation of a Euromed workshop on maritime 
spatial planning; 2008 

Objectives of Maritime Policy discussed with 
candidate and potential candidate countries and 
partner countries  

7.2 Inclusion of Maritime Policy 
objectives in dialogue with third 
countries sharing regional seas 

Neighbouring countries involved in development 
of EMODNET improved surveillance programs 
and spatial planning 

7.3 Report on strategic issues for 
the EU relating to the Arctic 
Ocean 

 

A report on Arctic Ocean; 2008 

7.4 Action for the Protection of the 
High Seas 

 

A strategy for the protection of marine 
biodiversity; 2009 

Proposal for a European Maritime Day; 2007 

 

8.1 European Maritime Day, 
Annual Report, Awards and 
awareness campaigns 

Proposals on the organisation of the events of 
Europe's Maritime Day and associated events; 
2007 

8.2 European Atlas of the Seas 

 

European Atlas of the Seas; 2009 

8.3 Making information publicly 
available on Commission 
proposals on Maritime Affairs 

Website on all actions related to maritime affairs; 
ongoing. 

 


