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POLITICA MARITIMĂ INTEGRATĂ A UNIUNII EUROPENE

Politica maritimă integrată (PMI) a Uniunii Europene (UE) reprezintă o abordare
globală a tuturor politicilor UE din domeniul maritim. Aceasta se bazează pe ideea
că, prin coordonarea bogatei sale game de activități interconectate legate de oceane,
mări și coaste, Uniunea poate obține avantaje mai mari de pe urma spațiului său
maritim cu un impact mai scăzut asupra mediului, Prin urmare, PMI urmărește să
consolideze așa-numita economie albastră, care include toate activitățile economice
maritime.

TEMEI JURIDIC

Articolul 42, articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2),
articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1),
articolul 194 alineatul (2), articolul 195 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene.
Tratatul privind Uniunea Europeană nu stabilește în mod explicit competențe legislative
în domeniul politicii maritime. Cu toate acestea, Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime, care se întemeiază pe articolele din TFUE
menționate mai sus, oferă cadrul juridic pentru punerea în aplicare a acesteia.

CONTEXTUL

Conștientizarea tot mai mare a faptului că toate activitățile maritime sunt
interconectate – deși politicile maritime și procesele decizionale conexe sunt încă
destul de fragmentate în sectoare – a stat la baza eforturilor de adoptare a unui cadru
de politică global și mai coerent. Prin urmare, în obiectivele sale strategice pentru
perioada 2005-2009 (COM (2005)0012), Comisia a cerut să se adopte o abordare
integrată a politicilor în afacerile maritime. În octombrie 2007, Comisia a lansat o
„politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană” (COM(2007)0575). De atunci,
Comisia a prezentat două rapoarte privind progresele înregistrate, în octombrie 2009
(COM(2009)0540) și septembrie 2012 (COM(2012)0491), în care prezintă principalele
realizări ale PMI a UE și ale politicilor sectoriale maritime aferente. În cele din urmă,
Regulamentul (UE) nr. 1255/2011 de stabilire a unui program intermediar de susținere
a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate a fost abrogat prin Regulamentul
(UE) nr. 508/2014.
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OBIECTIVE

Politica maritimă integrată (PMI) a UE este un cadru politic care urmărește să
promoveze dezvoltarea sustenabilă a tuturor activităților maritime și a regiunilor
costiere prin îmbunătățirea coordonării politicilor referitoare la oceane, mări, insule,
regiuni costiere și ultraperiferice și sectoare maritime și prin dezvoltarea de
instrumente transversale. Principalele obiective și domeniile de acțiune conexe ale PMI
(COM(2007)0575) sunt:
— de a crește la maximum exploatarea sustenabilă a oceanelor și mărilor, pentru a

permite dezvoltarea regiunilor maritime și a celor de coastă în ceea ce privește
transporturile, porturile maritime, construcțiile navale, locurile de muncă în sectorul
maritim, mediul și gestionarea pescuitului;

— de a crea o bază de cunoaștere și inovare pentru politica maritimă prin intermediul
unei strategii europene cuprinzătoare pentru cercetarea marină și maritimă [de
exemplu, Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” (Directiva 2008/56/CE)
și programul Orizont 2020 (2.4.5)];

— de a îmbunătăți calitatea vieții în regiunile de coastă prin încurajarea turismului
costier și maritim, prin conceperea unei strategii comunitare de prevenire a
dezastrelor și prin dezvoltarea potențialului maritim al regiunilor ultraperiferice și
al insulelor UE;

— de a promova poziția de lider a UE în afacerile maritime internaționale prin
cooperarea consolidată la nivelul guvernanței internaționale a oceanelor și,
la scară europeană, prin politica europeană de vecinătate (PEV) (5.5.5) și
Dimensiunea nordică (5.5.3);

— de a crește vizibilitatea Europei maritime prin intermediul aplicației de internet
„Atlasul european al mărilor”, pentru a pune în lumină patrimoniul maritim comun
al Europei, și prin sărbătorirea anuală, la 20 mai, a Zilei Maritime Europene.

REALIZĂRI

PMI cuprinde următoarele domenii de politică convergente:
1. Creșterea albastră
Creșterea albastră este o strategie pe termen lung adoptată de Comisie în 2012 (COM
(2012)0494) pentru a debloca potențialul economiei albastre și a sprijini dezvoltarea
activităților economice marine și maritime sustenabile. Ea se axează pe acvacultură,
turismul de coastă, biotehnologia marină, energia oceanică și activitățile de minerit pe
fundul mării. Ulterior, Comisia a lansat o comunicare privind rolul inovării în economia
albastră (COM(2014)0254). De asemenea, Comisia a jucat un rol principal pentru unele
inițiative esențiale, consolidând creșterea albastră a Uniunii:
— o comunicare privind energia eoliană offshore (COM(2008)0768), care se

concentrează pe acțiunile necesare pentru a îndeplini obiectivele politicii
energetice pentru 2020 și ulterior;
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— orientări strategice pentru dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii în UE
(COM(2013)0229);

— o comunicare privind energia albastră (COM(2014)0008), care stabilește un plan
de acțiune pentru valorificarea potențialului exploatării energiei oceanice în mările
și oceanele europene până în 2020 și ulterior;

— o strategie europeană pentru stimularea creșterii economice și a ocupării forței de
muncă în turismul maritim și costier (COM(2014)0086);

— în 2016, Forumul pentru energie oceanică, care este un grup de părți interesate
din sectorul public și privat și de organizații din care fac parte reprezentanți ai
sectorului energiei oceanice, reprezentanți ai statelor membre și ai regiunilor,
finanțatori și ONG-uri, a prezentat foaia de parcurs strategică intitulată „Building
Ocean Energy for Europe” („Dezvoltarea energiei oceanice pentru Europa”).

2. Date și cunoștințe privind mediul marin
Cercetarea marină amplă, precum și colectarea și integrarea datelor privind mediul
marin sunt esențiale pentru dezvoltarea sustenabilă a activităților maritime. Ca răspuns
la această necesitate, în 2008 Comisia a lansat strategia europeană de cercetare
marină și maritimă (COM(2008)0534). Aceasta propune măsuri și mecanisme concrete
pentru îmbunătățirea cercetării marine și maritime. În 2010, Comisia a adoptat
comunicarea privind cunoașterea mediului marin 2020 (COM(2010)0461), care își
propune să îmbunătățească utilizarea cunoștințelor științifice privind mările și oceanele
Europei printr-o abordare coordonată a colectării și punerii în comun a datelor. În cele
din urmă, după o consultare referitoare la o Carte verde (COM(2012)0473), Comisia
și-a publicat foaia de parcurs pentru strategia „Cunoașterea mediului marin 2020” în
2014 (SWD(2014)0149).
3. Amenajarea spațiului maritim
Creșterea impactului pe care omul îl are asupra oceanelor, împreună cu creșterea
rapidă a cererii de spațiu maritim și a concurenței pentru acesta în diferite scopuri,
cum ar fi activitățile de pescuit, instalațiile de energie din surse regenerabile offshore
și conservarea ecosistemelor, au evidențiat că este nevoie urgent de o gestionare
integrată a oceanelor. Prin urmare, Parlamentul și Consiliul au adoptat Directiva
2014/89/UE[1] de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim. Aceasta
urmărește să promoveze creșterea sustenabilă a economiilor maritime și utilizarea
resurselor marine printr-o mai bună gestionare a conflictelor și o mai mare sinergie
între diferitele activități maritime.
4. Supravegherea maritimă integrată
Un mediu marin sigur și securizat este esențial și pentru dezvoltarea activităților
economice marine. Supravegherea maritimă integrată urmărește să ofere moduri
comune de a face schimb de informații și de date între autoritățile implicate în diferite
aspecte ale supravegherii, cum ar fi, de exemplu, controlul frontierelor, poluarea
maritimă și mediul marin, controlul pescuitului, aplicarea generală a legislației și
apărarea. În 2009, Comisia a stabilit principiile directoare pentru dezvoltarea unui

[1]JO L 257, 28.8.2014, p. 135.
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mediu comun pentru schimbul de informații (CISE) pentru domeniul maritim al
UE (COM(2009)0538), iar în 2010 a prezentat o foaie de parcurs pentru crearea
CISE (COM(2010)0584). Ulterior, în 2014, Comisia a publicat o comunicare privind
următoarele etape ale CISE (COM(2014)0451), pe care este în curs de a-l dezvolta
în comun cu statele membre ale UE/SEE. Acesta este menit să amelioreze eficiența
și rentabilitatea supravegherii maritime, făcând posibil schimbul adecvat, legal, sigur
și eficient de informații la nivel intersectorial și transfrontalier în întreaga UE. În cele
din urmă, mediul comun pentru schimbul de informații pentru domeniul maritim este
o piatră de temelie importantă a Strategiei UE în materie de securitate maritimă
(SUESM) (3.4.11), prin faptul că promovează schimbul de informații între autoritățile
de supraveghere maritimă.
5. Strategii privind bazinele maritime
Pentru a ține mai bine seama de caracteristicile economice, sociale și de mediu
specifice apelor sale marine, Comisia a prezentat în cadrul politicii sale maritime
integrate strategii privind bazinele maritime pentru toate mările și oceanele Uniunii.
O strategie privind un bazin maritim este o abordare personalizată în funcție de
regiune, bazată pe cooperarea între țările din același bazin maritim, cu scopul de a
face față provocărilor comune și de a profita de oportunitățile comune, în vederea
dezvoltării economiei maritime și a protecției mediului marin. Strategia pentru regiunea
Mării Baltice (COM(2009)0248) a fost prima strategie cuprinzătoare elaborată la nivel
„macroregional”, precum și un prim pas spre punerea în aplicare regională a PMI.
Comisia a adoptat alte strategii privind bazinele maritime: pentru Marea Neagră
(COM (2007)0160), Oceanul Atlantic (COM(2011)0782), regiunea Mării Adriatice și
a Mării Ionice (COM(2014)0357), regiunea arctică (JOIN(2016)0021) și regiunile
ultraperiferice ale UE (COM (2017)0623). Pentru bazinul mediteraneean, au fost puse
în aplicare două inițiative: (COM(2009)0466) și (COM(2017)0183). Prin aceste strategii
regionale, UE stabilește, de asemenea, o cooperare mai strânsă cu țările terțe din
bazinele maritime comune, dând astfel PMI o dimensiune internațională.
Dat fiind caracterul transfrontalier al ecosistemelor marine și al activităților maritime,
este nevoie de o cooperare internațională solidă pentru a atinge obiectivele PMI
menționate mai sus. Încă din 2009, Comisia a publicat o comunicare privind
dimensiunea internațională a PMI (COM(2009)0536) pentru a consolida rolul UE în
cadrul forurilor internaționale. În 2016, Comisia și Înaltul Reprezentant și-au publicat
comunicarea comună privind o agendă în materie de guvernanță internațională a
oceanelor pentru viitorul oceanelor (JOIN(2016)0049). Aceasta cuprinde 50 de acțiuni
aplicate la nivel mondial pentru oceane sigure, securizate, curate și gestionate
sustenabil. În prezent, se depun eforturi de consolidare a guvernanței internaționale
a oceanelor.
Comisia a lansat o serie de acțiuni specifice în conformitate cu Planul său de acțiune
privind politica maritimă:
— o comunicare privind obiectivele strategice și recomandările pentru politica UE

în domeniul transportului maritim, care promovează transporturi eficiente, în
siguranță și securitate (COM(2009)0008);
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— o comunicare și un plan de acțiune în vederea instituirii unui spațiu european de
transport maritim fără bariere (COM(2009)0010);

— o propunere de directivă privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la
intrarea în sau la ieșirea din porturile statelor membre (COM(2009)0011).

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Încă de la început, Parlamentul a sprijinit activ diferitele inițiative de elaborare a
politicii maritime integrate a Uniunii. La 12 iulie 2007, ca răspuns la Cartea verde
a Comisiei privind viitorul politicii maritime a UE, Parlamentul a adoptat o rezoluție
în care sprijină abordarea integrată a politicii maritime[2]. În urma lansării oficiale a
PMI a Uniunii, Parlamentul a adoptat mai multe rezoluții privind o politică maritimă
integrată pentru UE[3], ca răspuns la mai multe comunicări ale Comisiei pe această
temă. La 30 noiembrie 2011, Parlamentul și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE)
nr. 1255/2011 de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării și a
punerii în aplicare a PMI[4]. Acest regulament nu mai este în vigoare și a fost abrogat la
ultima reformă a PCP prin adoptarea Regulamentului (UE) nr. 508/2014 privind Fondul
european pentru pescuit și afaceri maritime[5] (3.3.4).
La 2 iulie 2013, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la creșterea albastră[6].
Această rezoluție încearcă să revitalizeze și să sprijine PMI, subliniind, totodată, că
strategia privind creșterea albastră, care face parte din PMI, va încuraja crearea de
sinergii și elaborarea unor politici coordonate, generând astfel o valoare adăugată
europeană.
La 22 octombrie 2013, Parlamentul și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE)
nr. 1052/2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor
(EUROSUR)[7]. Aceasta urmărește să depisteze, să prevină și să combată infracțiunile
transfrontaliere și să asigure protejarea vieților migranților.
La 16 ianuarie 2018, Parlamentul a adoptat și o rezoluție referitoare la guvernanța
internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul
ODD-urilor pentru 2030[8]. Guvernanța se referă la toate activitățile marine și maritime
umane, atât cele tradiționale, cât și cele noi, inclusiv activitățile de pescuit.
La 27 martie 2019, Parlamentul a adoptat o rezoluție legislativă referitoare la o
propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea
impactului anumitor produse din plastic asupra mediului[9]. Aceasta menționează că,
în cadrul instituirii unei economii circulare, utilizatorii de echipamente de pescuit care
conțin plastic trebuie să ia în considerare alternativele reutilizabile și sistemele de
reutilizare.

[2]JO C 175E, 10.7.2008, p. 531.
[3]JO C 70E, 8.3.2012, p. 70, JO C 153E , 31.5.2013, p. 274.
[4]JO L 321, 5.12.2011, p. 1.
[5]JO L 149, 20.5.2014, p. 1.
[6]JO C 75, 26.2.2016, p. 24.
[7]JO L 295, 6.11.2013, p. 11.
[8]JO C 458, 19.12.2018, p. 9.
[9]Texte adoptate, P8_TA(2019)0305.
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La 4 aprilie 2019, Parlamentul a adoptat o rezoluție legislativă referitoare la propunerea
de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul minim de formare
a navigatorilor[10]. Obiectivul este de a îmbunătăți nivelul de siguranță maritimă și de a
reduce nivelul de poluare maritimă prin dezvoltarea formării și a certificării maritime, în
conformitate cu normele internaționale și progresul tehnologic.
La 17 aprilie 2019, Parlamentul a adoptat o rezoluție legislativă referitoare la
propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a
programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și
inovare Orizont Europa[11]. Dintre cele șapte clustere de provocări globale, unul include
activitățile de cercetare pentru o acvacultură și un pescuit sustenabile și prospere din
punct de vedere economic, precum și pentru creșterea albastră și economia albastră.
La 5 iunie 2019, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Directiva (UE) 2019/904
privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului[12].
La 20 iunie 2019, Parlamentul și Consiliul au adoptat Directiva (UE) 2019/1159 de
modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor
și de abrogare a Directivei 2005/45/CE privind recunoașterea reciprocă a brevetelor
navigatorilor eliberate de statele membre[13].
La 20 iunie 2019, Parlamentul și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2019/1239
de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de
abrogare a Directivei 2010/65/UE[14]. Principalul obiectiv al regulamentului este de a
stabili norme armonizate pentru furnizarea informațiilor necesare pentru escale în port,
în special prin asigurarea faptului că aceleași seturi de date pot fi raportate în același
mod fiecărui ghișeu unic național în domeniul maritim.
La 28 noiembrie 2019, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la Conferința
ONU din 2019 de la Madrid privind schimbările climatice (COP25)[15]. În rezoluție
se reamintește că schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante
provocări cu care se confruntă umanitatea și solicită să se depună eforturi la nivel
mondial pentru a o combate. Se subliniază și că cooperarea internațională în timp
util, solidaritatea și angajamentul ferm pentru acțiuni comune reprezintă singura soluție
pentru a ne onora responsabilitatea colectivă de protejare a întregii planete.
La 15 ianuarie 2020, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la Pactul
verde european[16]. Rezoluția sprijină propunerea Comisiei privind un obiectiv global
obligatoriu de protejare și refacere a biodiversității, care urmează să fie stabilit
la Conferința ONU privind biodiversitatea din octombrie 2020. În plus, în rezoluție
Comisia este îndemnată să dea o dimensiune „albastră” Pactului verde european și să
includă pe deplin dimensiunea oceanică între elementele-cheie ale Pactului verde, prin
dezvoltarea, printre alte acțiuni, a unui plan de acțiune privind oceanele și acvacultura.

[10]Texte adoptate, P8_TA(2019)0354.
[11]Texte adoptate, P8_TA(2019)0396.
[12]JO L 155, 12.6.2019, p. 1.
[13]JO 188, 12.7.2019, p. 94.
[14]JO L 198, 25.7.2019, p. 64.
[15]Texte adoptate, P9_TA(2019)0079.
[16]Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1590838033956&uri=CELEX%3A32019L0904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1590838213960&uri=CELEX%3A32019L1159
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1590838302684&uri=CELEX%3A32019R1239
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=P9_TA(2019)0079&searchLanguages=RO&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?references=P9_TA(2020)0005&searchLanguages=RO&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC
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