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SOM HENVISER TIL
–

formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 21.-22. juni 2007 1

–

Kommissionens meddelelse om og handlingsplan for en integreret EU-havpolitik af 10.
oktober 2007 2

–

formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 14. december 2007 3

–

Kommissionens meddelelse af 15. oktober 2009 "Udvikling af den internationale dimension i
EU's integrerede havpolitik" 4

–

Kommissionens statusrapporter af 15. oktober 2009 og 11. september 2012 om EU's
integrerede havpolitik 5

–

Rådets konklusioner af 17. november 2009 og 23. maj 2011 om integrering af
havovervågningen 6

–
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1.

HILSER den fælles meddelelse om international havforvaltning fra Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen
VELKOMMEN som et rettidigt og relevant bidrag til at opnå en sammenhængende
tværsektoriel regelbaseret international tilgang samt bedre samordning af og samspil mellem
de interne og eksterne aspekter af EU's havrelaterede politikker for at garantere, at havene er
sikre, beskyttes og anvendes og forvaltes bæredygtigt;

2.

MINDER OM havenes afgørende rolle for liv på Jorden, bæredygtig udvikling, beskæftigelse
og innovation, FREMHÆVER det stigende pres, som havene er udsat for – klimaændringer,
forsuring, eutrofiering, tab af biodiversitet, forurening, overudnyttelse og ulovlige aktiviteter
– og MENER, at EU og dets medlemsstater bør intensivere bestræbelserne på at beskytte
havene mod de skadelige følger og virkninger af dette pres, navnlig ved at fremme bevaring
og bæredygtig udnyttelse af havene og deres ressourcer, indsætte kapacitet til modvirkning af
og tilpasning til klimaforandringer, beskytte de marine økosystemer i medlemsstaternes
farvande og mindske alle former for havforurening, især fra aktiviteter på land; MINDER
OM, at havstrategirammedirektivet er miljøsøjlen i den integrerede havpolitik;

3.

OPFORDRER medlemsstaterne, i betragtning af at de sammen med EU har jurisdiktion over
mere end 10 % af verdens have, TIL fortsat at spille en ledende rolle som globale aktører for
at styrke den internationale havforvaltning, nå det specifikke mål for havet (SDG 14) på FN's
universelle 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og bidrage til bæredygtig blå vækst og
maritim sikkerhed. EU og dets medlemsstater bør som ansvarlige brugere af havressourcerne
tage udgangspunkt i deres erfaringer, når de udarbejder en bæredygtig og integreret tilgang til
forvaltning af havanvendelser, navnlig gennem deres politikker, der bidrager til bæredygtig
udvikling, og den integrerede havpolitik (IMP); MINDER i denne forbindelse OM
vigtigheden af de særlige karakteristika for regionerne i den yderste periferi og de oversøiske
lande og territorier (OLT) og deres rolle og indflydelse i forbindelse med havanliggender;
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I.

Retlige rammer

4.

BEKRÆFTER PÅ NY, at De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS) fastlægger
de retlige rammer for alle aktiviteter, der udføres på havene, og har strategisk betydning som
grundlag for nationale, regionale og globale tiltag og samarbejde i havsektoren,
UNDERSTREGER, at alle aktiviteter i havene, herunder dem, der gennemføres inden for
rammerne af den integrerede havpolitik, bør være i overensstemmelse med traktaterne og de
retlige rammer, der er fastsat i UNCLOS, MINDER OM UNCLOS' universelle og fælles
karakter og UNDERSTREGER, at tiltag til at styrke den internationale havforvaltning bør
bygge på de retlige rammer, der er fastsat i UNCLOS og i regionale havkonventioner, af
regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er), i relevante multilaterale miljøaftaler
(MMA'er) og i andre relevante internationale instrumenter;

5.

GENTAGER sin støtte til den igangværende FN-proces med at forhandle en ny juridisk
bindende gennemførelsesaftale under UNCLOS om bevaring og bæredygtig brug af marin
biodiversitet i områder uden for national jurisdiktion; MINDER OM Rådets afgørelse, der
blev vedtaget den 22. marts 2016 24; OPFORDRER TIL, at Generalforsamlingen inden
afslutningen af 72. samling træffer beslutning om at iværksætte en regeringskonference 25, der
skal udarbejde teksten til et retligt bindende internationalt instrument inden for rammerne af
konventionen;

6.

SER MED TILFREDSHED PÅ Kommissionens tilsagn om at foreslå foranstaltninger til at
støtte og øge effektiviteten af de eksisterende RFFO'er og i givet fald forbedre deres
forvaltning;

24

25

Rådets afgørelse (EU) 2016/455 af 22. marts 2016 om bemyndigelse til at indlede
forhandlinger på Den Europæiske Unions vegne vedrørende elementerne i et udkast til et
retligt bindende internationalt instrument inden for rammerne af FN's havretskonvention om
bevaring og bæredygtig udnyttelse af havets biodiversitet i områder uden for national
jurisdiktion.
I FN's regi med mandat til at føre forhandlinger om en aftale til gennemførelse af
bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention om bevaring og bæredygtig
udnyttelse af havets biodiversitet uden for områder med national jurisdiktion.
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7.

ANERKENDER behovet for en hurtig global indsats, særlig inden for rammerne af
Parisaftalen om klimaændringer, for at begrænse og forebygge de væsentlige risici, der er
forbundet med klimaændringer og miljømæssige virkninger i den arktiske region, navnlig som
følge af globale aktiviteter; MINDER OM sine konklusioner, der blev vedtaget den 20. juni
2016 26; GLÆDER SIG OVER EU's deltagelse i forhandlingerne om en international aftale
med henblik på at forebygge ureguleret fiskeri i det centrale Nordlige Ishav;

8.

OPFORDRER medlemsstaterne TIL at øge bestræbelserne på at fremme undertegnelse,
ratificering og effektiv gennemførelse af centrale internationale og regionale
havforvaltningsinstrumenter for at sikre lige vilkår og OPFORDRER Kommissionen og
medlemsstaterne TIL at intensivere indsatsen for at forbedre samarbejdet, herunder
udveksling af bedste praksis og koordinering mellem internationale og regionale
organisationer og sektororganisationer, som beskæftiger sig med havrelaterede spørgsmål;
OPFORDRER TIL større bestræbelser for at opnå en stadig mere sammenhængende tilgang
mellem de interne og eksterne aspekter af de havrelaterede politikker, som udarbejdes af EU
og dets medlemsstater, herunder forøgelse af synergien med regionale strategier;

9.

UNDERSTREGER, at prospektering og udnyttelse af de mineralske ressourcer i havbunden i
områder inden for og uden for national jurisdiktion bør identificere og forebygge eller
begrænse eventuelle miljørisici;

II. Den sociale dimension
10.

UNDERSTREGER vigtigheden af at støtte beskæftigelsen i søtransport-, turisme- og
fiskerisektoren og andre sektorer og BEKRÆFTER PÅ NY behovet for at fremme lige vilkår
på arbejdsmarkedet og sikre fair behandling ved hjælp af effektiv anvendelse af de relevante
internationale konventioner, såsom ILO's konvention om søfarendes arbejdsforhold fra 2006
og 2007-konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren;

26

Dok. 10172/1/16 REV 1.
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III. Strategiske rammer, partnerskaber og samarbejde inden for EU og med
tredjelande
11.

MINDER OM EU's og dets medlemsstaters tilsagn om at gennemføre FN's universelle 2030dagsorden for bæredygtig udvikling på en omfattende, sammenhængende og helhedsorienteret
måde, både i og uden for EU, herunder det særlige mål om bevaring og bæredygtig
anvendelse af havene (SDG 14), under hensyn til at målene for bæredygtig udvikling er
integrerede og uadskillelige; FORVENTER fremskridt i retning af en strategisk tilgang til at
opnå bæredygtig udvikling i Europa og i verden; ANERKENDER, at samarbejde på regionalt
plan kan yde et væsentligt bidrag til at realisere SDG 14;

12.

MINDER OM tilsagnet inden for rammerne af EU's globale strategi for udenrigs- og
sikkerhedspolitikken om at fremme regelbaseret praksis for god forvaltning til søs;
FORPLIGTER SIG TIL i forbindelse med EU's og dets medlemsstaters politiske dialoger
med tredjelande og regionale organisationer at fremme konceptet med fredelig bilæggelse af
maritime tvister, tvistbilæggelsesordningerne i henhold til UNCLOS, bl.a. Den Internationale
Havretsdomstol (ITLOS) og Den Internationale Domstol, og fuld gennemførelse af afgørelser,
der træffes af de retter og domstole, der er oprettet under eller henvist til i UNCLOS;

13.

TILSKYNDER Kommissionen TIL at foreslå Rådet initiativer fra sag til sag med det formål
at udvikle havpartnerskaber med centrale internationale partnere som et middel til at opnå
bedre global forvaltning af og konsekvente politikker i forhold til havene, i overensstemmelse
med de relevante procedurer i traktaterne og med udgangspunkt i eksisterende bilaterale
rammer for samarbejde, som f.eks. dialogerne på højt plan om fiskeri og maritime
anliggender, og i overensstemmelse med prioriteterne i EU's globale strategi for global styring
i det 21. århundrede;

14.

OPFORDRER Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne TIL at bruge deres
udviklingspolitikker til at fremme og opbygge kapacitet med henblik på bedre forvaltning af
havene, bevaring og genopretning af biodiversitet, mindske presset, herunder det samlede pres
på havene, og fremme udviklingen af en bæredygtig blå økonomi og et bæredygtigt fiskeri i
samarbejde med internationale organisationer og andre relevante partnere og interessenter;
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IV. Maritim sikkerhed
15.

STØTTER konsekvent anvendelse og videreudvikling af alle relevante eksisterende EU- og
internationale instrumenter og operationelle løsninger til at fremme tværsektorielt samarbejde,
såsom den fælles ramme for informationsudveksling (CISE), SafeSeaNet og andre integrerede
maritime systemer og tjenester til forbedring af EU's og medlemsstaternes udveksling af
oplysninger; UNDERSTREGER betydningen af samarbejde mellem de nationale
myndigheder og de tre agenturer (Frontex, EMSA og EFCA) i overensstemmelse med deres
respektive mandater, hurtigst muligt og navnlig for at aktivere den fælles kapacitet til
havovervågning baseret på den nyeste teknologi. Dette vil bidrage til en bedre overvågning af
områder som f.eks. det centrale og østlige Middelhavsområde;

16.

ANERKENDER de fremskridt, som EU og dets medlemsstater hidtil har gjort med
gennemførelsen af EU-strategien for maritim sikkerhed og den tilhørende handlingsplan og
med gennemførelsen af regionale maritime strategier vedrørende f.eks. Guineabugten og
Afrikas Horn, med henblik på at mindske og tackle sikkerhedstrusler og -risici til søs, og
TILSKYNDER TIL at fortsætte gennemførelsen heraf; MINDER OM, at handlingsplanen for
den europæiske maritime sikkerhedsstrategi (EUMSS) er en rullende handlingsplan, som er
genstand for vurdering af fremskridt og en eventuel revision med henblik på at tage højde for
den aktuelle udvikling og gennemførte foranstaltninger, der har indfriet deres mål;

V.

Klima

17.

SER MED TILFREDSHED PÅ Den Internationale Søfartsorganisations (IMO's) bestræbelser
på at fremme teknisk samarbejde og kapacitetsopbygning med henblik på at sikre effektiv
gennemførelse og håndhævelse af de relevante internationale instrumenter ved bl.a. at
gennemføre EU's og IMO's kapacitetsopbygningsprojekter til modvirkning af
klimaforandringer;
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18.

OPFORDRER medlemsstaterne TIL sammen med Kommissionen at arbejde hen imod en
vedtagelse i 2018 af en ambitiøs første IMO-strategi om nedbringelse af drivhusgasemissioner
fra skibe og i den forbindelse tage hensyn til Parisaftalens mål om et "godt stykke under
2 °C", herunder yderligere kort-, mellem- og langsigtede foranstaltninger med sigte på at
fastlægge skibsfartssektorens bidrag til de internationale bestræbelser på at begrænse
drivhusgasemissionerne; OPFORDRER med henblik herpå medlemsstaterne og
Kommissionen TIL at tage kontakt til tredjelande og industrien med henblik på at sikre
vedtagelsen af en ambitiøs strategi i foråret 2018 for at støtte kapacitetsopbygning, herunder
initiativer, der viser fordelene ved dekarbonisering af søfartssektoren, og for at fremme
forskning og investeringer, således at intet land lades tilbage hvad angår håndtering af
klimaændringer;

19.

FREMHÆVER den væsentlige rolle, som havene spiller for Jordens klima og hav- og
kystøkosystemerne rolle i opretholdelsen af liv på Jorden, da de står for en lang række
økosystemtjenester, herunder kulstoflagring og mindskelse af virkningerne af
klimaændringerne; og UNDERSTREGER betydningen af velfungerende økosystemer for at
øge den naturlige modstandsdygtighed over for klimaændringernes negative virkninger og
mindske risiciene for kystsamfundene, bl.a. små øer, øregioner og regioner i den yderste
periferi; MINDER OM det vigtige arbejde, der udføres af EU og dets medlemsstater i
gennemførelsen og overvågningen af FN's rammekonvention om klimaændringer;
UNDERSTREGER behovet for at fastholde en ledende rolle i denne sammenhæng; SER
Parisaftalen som et skelsættende resultat for bekæmpelsen af klimaændringer; OPFORDRER
TIL, at havene integreres yderligere i arbejdet i Det Mellemstatslige Panel om
Klimaændringer; STØTTER idéen om inden 2020 at udvikle internationale offentlig-private
partnerskaber med sigte på at genoprette, tilpasse eller videreudvikle "grønne blå
infrastrukturer" (hav- og kystøkosystemer);

20.

STØTTER udviklingen af alliancer mellem statslige, mellemstatslige og
civilsamfundsbaserede og videnskabelige initiativer, navnlig hav- og klimaplatformen, der
sigter mod at afklare havenes rolle i forbindelse med såvel den globale
klimahandlingsdagsorden som gennemførelsen af Parisaftalen og at udvikle havrelaterede
projekter; TILSKYNDER TIL udvikling af projekter inden for vedvarende havenergi;
ANERKENDER indarbejdelsen af havrelaterede foranstaltninger i den nationale opfølgning
af forpligtelserne i henhold til Parisaftalen;
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VI. Miljø
21.

ROSER EU's internationale lederskab med hensyn til at opnå konkrete fremskridt i
bekæmpelsen af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) og dets stærke
engagement i at gennemføre effektive foranstaltninger mod IUU-fiskeri; MINDER OM EU's
bestræbelser på at styrke sine internationale foranstaltninger mod IUU-fiskeri på bilateralt,
regionalt og multilateralt plan, herunder ved at videreføre bilaterale dialoger med tredjelande,
ved hjælp af instrumenter til sporing af fartøjer og ved at sikre vigtige internationale instanser,
såsom Interpol, en større rolle; OPFORDRER medlemsstaternes myndigheder til aktivt at
støtte Kommissionens arbejde med at skabe et elektronisk værktøj til forvaltning af
fangstattester; ER OPMÆRKSOMT PÅ de negative virkninger af skadelig fiskeristøtte,
overfiskning, overkapacitet og IUU-fiskeri og MINDER i forlængelse af SDG 14 og mål nr. 4
og 6 OM EU's tilsagn i de multilaterale forhandlinger inden for
Verdenshandelsorganisationen (WTO) om at forbyde skadelig fiskeristøtte og TILSKYNDER
Kommissionen og medlemsstaterne TIL at opfordre andre medlemmer af WTO til at støtte
EU's forslag, som blev forelagt WTO i oktober 2016;

22.

GENTAGER behovet for yderligere foranstaltninger på nationalt, regionalt og globalt plan for
at forebygge, at havaffald, og navnlig plast og mikroplast, ender i havmiljøet, med henblik på
at opnå en betydelig reduktion inden 2020; MENER, at miljøvenligt design af plast og
plastprodukter samt forsvarlig håndtering af alt affald, herunder plastaffald, er afgørende for
at forebygge forurening; SER MED TILFREDSHED PÅ de frivillige initiativer, som
industrien har taget; OPFORDRER Kommissionen TIL at foreslå slagkraftige foranstaltninger
for at mindske udledningen af makro- og mikroplastaffald i havmiljøet som led i den
bebudede plaststrategi senest i 2017, herunder et forslag om et forbud mod mikropartikler af
plast i produkter, der kunne omfatte produkter til personlig pleje og vaskemidler, og, hvor det
er relevant, forslag til håndtering af andre produkter, der skaber havaffald, samtidig med at
der tages hensyn til udviklingen inden for regionale havkonventioner som f.eks. Ospar,
Helsingfors, Barcelona og Bukarest; og også under hensyntagen til CBD-afgørelse XIII/10
om "havaffald" samt FN's Miljøforsamlings resolution 2/11 om plastaffald i havene og
mikroplast; ERKENDER, at der er behov for yderligere foranstaltninger med henblik på at
mindske den negative indvirkning på havmiljøet af efterladte, tabte eller på anden måde
kasserede fiskeredskaber;
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23.

BEKRÆFTER, at beskyttelsen af havmiljøet er blevet fremmet ved at begrænse udtømningen
i havet af driftsaffald og lastrester fra skibe ved gennemførelse og håndhævelse af direktivet
om modtagefaciliteter i havne samt retningslinjerne for fortolkningen af direktivet;
OPFORDRER medlemsstaterne TIL at sikre, at der stilles passende og tilstrækkelige
modtagefaciliteter til driftsaffald og lastrester fra skibe til rådighed i havne, og AFVENTER
resultaterne af den igangværende evaluering af direktivet om modtagefaciliteter i havne;

24.

GLÆDER SIG OVER den stigende verdensomspændende interesse for maritim fysisk
planlægning og de erfaringer, som EU og dets medlemsstater har høstet, navnlig via
gennemførelsen af direktivet om maritim fysisk planlægning; SER FREM TIL at samarbejde
med IOC-UNESCO om yderligere at støtte de internationale retningslinjer for maritim fysisk
planlægning i den rette institutionelle sammenhæng og indsamle og udveksle erfaringer og
bedste praksis på området for maritim fysisk planlægning; OPFORDRER Kommissionen og
medlemsstaterne TIL fortsat at fremme og gennemføre en økosystembaseret maritim fysisk
planlægning, bl.a. gennem udvikling af de relevante politikker og partnerskaber i den rette
institutionelle sammenhæng;

VII. Biodiversitet
25.

ANERKENDER, at der er behov for betydelige fremskridt for at nå det overordnede mål om
at beskytte 10 % af kystområderne og havarealet, især områder, som er særligt vigtige for
biologisk mangfoldighed og økosystemtjenester, gennem effektivt og ligeligt forvaltede,
økologisk repræsentative og velforbundne systemer af beskyttede områder og andre effektive
områdebaserede foranstaltninger og integreret i bredere landskaber og havområder;
OPFORDRER EU og dets medlemsstater TIL at foregå med et godt eksempel ved at optrappe
deres bestræbelser på at nå dette mål hurtigt og under hensyntagen til princippet om de bedste
tilgængelige videnskabelige oplysninger og forsigtighedsprincippet;

26.

ERKENDER, at koralrev og mangroveskove spiller en fremtrædende rolle og gør gavn på
meget forskellig vis, herunder hvad angår tilpasning til og modvirkning af klimaændringer og
opfyldelsen af 2030-målene for bæredygtig udvikling; FREMHÆVER natur- og kulturarvens
vigtige rolle med hensyn til økonomisk udvikling og jobskabelse;
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27.

HILSER DET VELKOMMEN, at Kommissionen agter at foreslå foranstaltninger, der
bidrager til effektivitet og udvidelse af beskyttede havområder overalt i verden ved at fremme
udvekslingen af god praksis og ved at styrke bestræbelserne i retning af sammenhængende net
for at fremme regionalt og internationalt samarbejde, udvikle langsigtede, bæredygtige
finansieringsmekanismer for beskyttede havområder, færdiggøre et partnerskabsprojekt for
beskyttede havområder, der fremmer udvekslingen af bedste praksis, og inden for de
disponible finansieringsrammer at stille finansieringsmuligheder til rådighed til havforskning
under Horisont 2020- og Lifeprogrammerne;

28.

MINDER OM Aichi-biodiversitetsmålet om, at alle bestande af fisk, hvirvelløse dyr og
vandplanter inden 2020 skal forvaltes og befiskes/høstes på bæredygtig og lovlig vis og på
grundlag af økosystembaserede tilgange, således at overfiskeri undgås, at der findes
genopretningsplaner og -foranstaltninger for alle nedfiskede arter, at fiskeriet ikke har nogen
væsentlige negative indvirkninger på truede arter og sårbare økosystemer, og at fiskeriets
indvirkninger på bestande, arter og økosystemer holdes inden for sikre økologiske grænser;
FREMMER på internationalt plan den europæiske tilgang til havets biologiske ressourcer,
sådan som den er udformet i den fælles fiskeripolitik;

VIII. Videnskab og forskning
29.

SER POSITIVT PÅ, at Kommissionen agter at foreslå foranstaltninger til yderligere at styrke
marine og maritime forsknings- og innovationsaktiviteter inden for Horisont 2020 og det
efterfølgende program og foreslå initiativer med henblik på at fremme det internationale
samarbejde om marin og maritim forskning og innovation; OPFORDRER Kommissionen og
medlemsstaterne TIL at fremme udvekslingen af videnskabelig viden som et vigtigt bidrag til
beskyttelse og bæredygtig anvendelse af havene; og OPFORDRER Kommissionen TIL at
foreslå initiativer til at fremme udviklingen af partnerskaber vedrørende marin og maritim
forskning og videnskab fra sag til sag i tæt samarbejde og synergi med de relevante
myndigheder i medlemsstaterne og med udgangspunkt i eksisterende rammer såsom Det
Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og tidligere vellykkede initiativer, som f.eks. den
transatlantiske alliance vedrørende havforskning, Bonus, det fælles forsknings- og
udviklingsprogram for Østersøen, og den strategiske forsknings- og innovationsdagsorden for
Middelhavsområdet, BlueMed;
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30.

SER FREM TIL Kommissionens forslag om at koordinere EU's forsknings- og
observationsaktiviteter med internationale partnere og undersøge, hvordan
forskningskvaliteten kan forbedres ved blandt andet at udvide EU's eksisterende forskningsog observationsredskaber og -aktiviteter, herunder det europæiske havobservations- og
datanetværk (EMODNET) til indførelse af en fælles database, det europæiske
jordovervågningsprogram (Copernicus) og det europæiske globale observationssystem
(EuroGOOS) og det fælles forskningsprogramlægningsinitiativ om sunde og produktive have
og oceaner, som alle sigter mod at oprette et internationalt marint og maritimt datanetværk, og
TILSKYNDER TIL videreudvikling af forsknings- og politikinitiativer til udvikling af et
integreret regnskabssystem i forbindelse med naturkapital og økosystemtjenester;

IX. Afsluttende bestemmelser
31.

SER FREM TIL Kommissionens forslag og initiativer, som skal være i fuld
overensstemmelse med EU's og dets medlemsstaters respektive kompetencer og fuldt
forenelige med traktaternes institutionelle og proceduremæssige krav under behørig
hensyntagen til de relevante internationale retlige rammer;

32.

GLÆDER SIG OVER FN's havkonference med titlen "Our Oceans, our future: partnering for
the implementation on Sustainable Development Goal 14", som skal afholdes den 5.-9. juni
2017 i New York;

33.

HILSER DET VELKOMMEN, at EU skal være vært for den fjerde udgave af konferencen
"Our Ocean" den 5.-6. oktober 2017 i Malta, og SER FREM TIL alle deltageres frivillige
tilsagn om sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have.
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