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FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

– med beaktande av artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

 med beaktande av det gemensamma meddelandet till Europaparlamentet, rådet, 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Internationell 

världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (JOIN(2016)0049), 

 med beaktande av En integrerad havspolitik för Europeiska unionen från 2007 

(COM(2007)0575) och Lägesrapport om EU:s integrerade havspolitik från 2012 

(COM(2012)0491), 

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 av den 

30 november 2011 om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen 

av en integrerad havspolitik1, 

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 oktober 2009 Utveckling av den 

internationella dimensionen av EU:s integrerade havspolitik (COM(2009)0536), 

 med beaktande av sin resolution av den 21 oktober 2010 om en integrerad havspolitik – 

utvärdering av gjorda framsteg och nya utmaningar2, 

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1625 av den 14 

september 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en 

europeisk sjösäkerhetsbyrå3, 

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 

om upprättande av en ram för havsplanering4, 

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU av den 21 

november 2012 om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i 

marina bränslen samt den pågående konsekvensbedömningen av utvidgningen av 

svavelkontrollområdena i europeiska vatten, 

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG om 

mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester, 

 med beaktande av 2015 års Parisavtal inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention 

om klimatförändringar (UNFCCC), som trädde i kraft den 4 november 2016, och dess 

planerade nationellt fastställda bidrag som syftar till att minska växthusgasutsläppen, 

                                                 
1 EUT L 321, 5.12.2011, s. 1. 
2 EUT C 70E, 8.3.2012, s. 70.  
3 EUT L 251, 16.9.2016, s. 77. 
4 EUT L 257, 28.8.2014, s. 135. 
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 med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 februari 2014 En europeisk 

strategi för ökad tillväxt och sysselsättning inom kust- och havsturism (COM(2014)0086), 

 med beaktande av sin resolution av den 29 oktober 2015 om nya utmaningar och koncept 

för främjande av turism i Europa1, 

 med beaktande av sin resolution av den 2 juli 2013 om blå tillväxt – att stärka en hållbar 

tillväxt i den marina sektorn, sektorn för sjötransporter och turismsektorn i EU2, 

 med beaktande av EU:s strategi för sjöfartsskydd, som antogs av Europeiska rådet den 24 

juni 2014, 

 med beaktande av rådets slutsatser om prioriteringar för EU:s sjöfartspolitik fram till 

2020: konkurrenskraft, utfasning av fossila bränslen, digitalisering för säkerställande av 

global anslutbarhet, en effektiv inre marknad och ett sjöfartskluster i världsklass 

(9976/17), 

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 december 2015 Att sluta 

kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin  (COM(2015)0614), 

 med beaktande av sin förhandlingsposition för avfallspaketet av den 14 mars 2017, 

 med beaktande av Östersjö- och Nordsjöländernas förslag till Internationella 

sjöfartsorganisationen om att införa särskilda kvävekontrollområden, 

 med beaktande av FN:s havskonferens i New York den 5−9 juni 2017, 

 med beaktande av FN:s upprop till förmån för haven av den 5 juni 2017, 

 med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén över det 

gemensamma meddelandet till Europaparlamentet och rådet Internationell 

världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid. 

1. Europaparlamentet välkomnar det gemensamma meddelandet Internationell 

världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid och de åtgärder som där fastställs. 

Parlamentet bekräftar åter vikten av internationell förvaltning av världshaven och dess 

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter, som bör bygga på ett sektorsövergripande 

synsätt, med fokus på den integrerade havspolitiken och de sektorsövergripande strategier 

som ingår, i synnerhet blå tillväxt och dagens och framtidens bästa möjliga kunskap och 

vetenskapliga data i havsfrågor, fysisk planering i kust- och havsområden, integrerad 

havsövervakning och havsområdesstrategier. Parlamentet understryker behovet av politisk 

konsekvens, ökat samarbete och ökad samordning mellan alla relevanta aktörer, t.ex. 

regeringar, regionala och internationella organisationer och institutioner, det vetenskapliga 

samfundet, den privata sektorn och det civila samhället. 

2. Europaparlamentet ställer sig helt bakom kommissionens handlingsplan i det 

gemensamma meddelandet om internationell världshavsförvaltning från 2016. 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0391. 
2 EUT C 75, 26.2.2016, s. 24. 
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Parlamentet betonar det akuta behovet av att kommissionen och medlemsstaterna snabbt 

vidtar dessa åtgärder och omvandlar EU:s åtagande om hållbar utveckling för världshaven 

till konkreta strategier på europeisk och internationell nivå. 

3. Europaparlamentet framhäver på nytt den starka maritima dimensionen av målen för 

hållbar utveckling, särskilt, men inte begränsat till, mål nr 14: bevara och på ett hållbart 

sätt utnyttja hav och marina resurser, 

4. Europaparlamentet betonar att det är en prioriterad fråga att förbättra insynen, 

allmänhetens tillgång till information och FN-organisationernas legitimitet, däribland den 

offentliga redovisningsskyldigheten för landsföreträdarna i offentliga organ, t.ex. 

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Internationella havsbottenmyndigheten, 

för att ta itu med befintliga brister i förvaltningsramen. 

5. Europaparlamentet konstaterar vidare när det gäller internationell lagstiftning om 

luftföroreningar att medlemsstaterna enligt havsrättskonventionen inte har tillåtelse att 

borda och inspektera fartyg på öppet hav eller vid oskadlig genomfart, inte ens då det 

finns starka bevis för överträdelse. Parlamentet uppmanar därför FN-parterna att stärka 

havsrättskonventionens rättsliga ram för att åtgärda eventuella luckor i förvaltningen och 

skapa kraftfulla verkställighetsmekanismer för internationell miljölagstiftning. 

6. Europaparlamentet betonar de yttersta randområdenas betydelse i ett havssammanhang, 

bland annat på grund av deras geografiska lägen i Atlanten och Indiska oceanen, som 

laboratorier för studier av och kampen mot klimatförändringarnas verkningar på den 

biologiska mångfalden och de marina ekosystemen, med stor potential för utveckling av 

förnybara energislag och blå bioteknik.  Parlamentet framhåller behovet av att skapa 

innovativa program och lämplig finansiering för att inrätta FoU-centrum i de yttersta 

randområdena. Parlamentet rekommenderar därför att ett marint kluster för de yttersta 

randområdena inrättas. 

7. Europaparlamentet välkomnar medlemsstaternas framsteg när det gäller upprättandet av 

fysisk planering i kust- och havsområden, men betonar att det krävs ytterligare insatser för 

ett samordnat genomförande av direktiv 2014/89/EU för att föregå med gott exempel för 

ett införande av fysisk planering i kust- och havsområden på global nivå. Parlamentet 

uppmanar därför medlemsstaterna att senast den 31 mars 2021 ha färdigställt sin fysiska 

planering för kust- och havsområden. Parlamentet framhäver på nytt betydelsen av den 

internationella och transnationella dimensionen och uppmanar kommissionen att inleda 

arbetet med att ta fram förslag till internationella riktlinjer, med beaktande av vikten av 

synergi och samverkan mellan land och hav, samt sammanhängande processer som 

integrerad kustförvaltning, och att leda ett internationellt forum om fysisk planering för 

kust- och havsområden, i samverkan med berörda parter och tredjeländer, för att främja 

konceptet globalt och komma fram till bästa praxis i syfte att stimulera det internationella 

samarbetet, förbättra förvaltningen, bevarandet och användningen av haven samtidigt som 

man ökar insynen och förstärker utbildningen. 

8. Europaparlamentet understryker vikten av EU:s strategi för sjöfartsskydd och uppmanar 

kommissionen att inkludera sjöfartsskydd i utrikespolitiken, med tanke på att en stor del 

av handeln sker med hjälp av sjöfarten, att över 70 procent av de yttre gränserna är 

havsgränser och att det är nödvändigt att garantera säkerheten för passagerare i transit 

genom unionens hamnar. 
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9. Europaparlamentet framhåller vikten av att fortsätta att stimulera samarbetet mellan Emsa, 

Frontex och EFCA, inom respektive organs mandat, för att ge stöd till medlemsstaternas 

nationella myndigheter i deras kustbevakningsuppgifter, och att främja sjöfartsskyddet, 

bekämpa gränsöverskridande brottslighet och skydda miljön genom att förhindra och 

minska föroreningarna från havsbaserade anläggningar för gas- och oljeutvinning. 

Parlamentet anser att dessa organ bör få ytterligare, mer omfattande finansiering från EU 

om så behövs för att utföra dessa nya uppgifter.  Parlamentet betonar vikten av att 

vidareutveckla digitala lösningar – t.ex. att underlätta för sjöfarten genom förenklade 

rapporteringsförfaranden och investera mer i en gemensam infrastruktur för utbyte av 

uppgifter mellan alla medlemsstaterna, till förmån för alla nationella myndigheter som 

utför kustbevakningsuppgifter – och avancerad havsteknik, som Emsa:s integrerade 

maritima tjänster, för att förbättra övervaknings- och kontrollsystemen för aktiviteter till 

havs, och andra program, t.ex. den gemensamma miljön för informationsutbyte (CISE).  

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter och 

privata organ att främst fokusera på innovationsprojekt, blå bioteknik och användning av 

ren energi för att främja och anpassa miljövänligare infrastruktur och sjöfart samt att 

skydda havens ekosystem och biologiska mångfald genom Europeiska fonden för 

strategiska investeringar (Efsi), Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(FSE). Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att fokusera på alternativa och icke-

konventionella drivmedel för fartyg – t.ex. flytande naturgas (LNG) – och på projektet 

med blå LNG-korridorer för öarna, för att främja och anpassa infrastruktur – till exempel 

LNG-terminaler – som tekniska överbryggningslösningar, med hjälp av ovannämnda 

finansieringsmöjligheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla 

havspartnerskap med de huvudsakliga intressenterna som ett sätt att stimulera samarbetet, 

den politiska konsekvensen och samordningen i frågor av gemensamt intresse på områden 

som är centrala för havsförvaltning, t.ex. blå tillväxt och utbyte av bästa praxis. 

11. Europaparlamentet betonar vikten av att se över direktivet om mottagningsanordningar i 

hamn och uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att anta en strategi i partnerskap 

med IMO, tredjeländer och branschen i syfte att minska koldioxidutsläppen inom sjöfarten 

och se till att sektorn kan uppfylla kraven i Parisavtalet, och betonar även vikten av att 

inrätta ett internationellt system för övervakning, rapportering och kontroll av 

växthusgasutsläpp. 

12. Europaparlamentet understryker att sjötransporter påverkar det globala klimatet och 

luftkvaliteten till följd av utsläpp av både koldioxid och andra gaser, såsom svaveloxid, 

som omfattas av direktiv (EU) 2016/802, och kväveoxid, som har särskilt stor betydelse i 

hamnstäder och kustområden. Parlamentet konstaterar att koldioxidutsläppen från 

sjöfarten förväntas stiga med 50–250 procent fram till 2050, och att deras andel av de 

globala växthusgasutsläppen skulle kunna stiga till 17 procent, vilket är en kraftig ökning. 

Parlamentet upprepar att alla ekonomiska sektorer är skyldiga att bidra till att minska 

koldioxidutsläppen enligt Parisavtalet. 

13. Parlamentet understryker att det är nödvändigt att omgående inrätta en global 

marknadsbaserad mekanism, t.ex. en prissättningsmekanism för utsläpp, inom ramen för 

IMO, för att ta itu med utsläppen från sjötransporter, med särskilt beaktande av regioner 

som är helt beroende av sjötransporter, i synnerhet de yttersta randområdena och öar 

(regioner och stater). 
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14. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att stärka det maritima samarbetet 

och kapacitetsuppbyggnaden inom ramen för samarbete och utveckling internationellt, för 

att ta itu med effekterna av alla typer av marint skräp och föroreningar, t.ex. det plast- och 

mikroplastavfall som finns i haven och de sopor och det avloppsvatten som fartyg dumpar 

utanför territorialvattnen, för skydd, bevarande och hållbar användning av marina resurser. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att öka sina insatser för att bekämpa marint skräp 

globalt genom att ta itu med landbaserade källor, för att drastiskt minska mängden skräp 

som produceras och öka möjligheterna till återvinning, och ta itu med havsbaserade källor. 

Parlamentet uppmanar samtidigt medlemsstaterna att korrekt tillämpa EU:s gällande 

regelverk, t.ex. direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg. 

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna samt lokala och regionala myndigheter att 

stödja innovativa tekniska och finansiella initiativ för att ta itu med havsföroreningar och 

främja effektiva system för återvinning av sjöfartsavfall, särskilt plastavfall, i hamnar, att 

informera inom sjöfartssektorn om konsekvenserna av att dumpa plastavfall till sjöss och 

att undanröja större hinder för genomförandet av den internationella konventionen till 

förhindrande av förorening från fartyg (Marpol). 

16. Europaparlamentet anser att byte av barlastvatten är ett möjligt sätt att undvika införandet 

av invasiva främmande arter. Parlamentet betonar att Internationella 

sjöfartsorganisationens barlastvattenkonvention, vars syfte är att bekämpa och hantera 

detta problem, snart träder i kraft, och att fler länder måste ratificera den för att den 

framgångsrikt ska kunna genomföras. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast 2020 utarbeta ett förslag om 

användning och installation av landproducerad elektricitet för fartyg som lägger till i EU:s 

hamnar, för att minska utsläppen i hamnområdena, särskilt av förorenande ämnen som 

svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), sot och partiklar (PM) från fartygen, som 

använder sina hjälpmotorer för att alstra elektricitet för kommunikation, belysning, 

ventilation och annan utrustning ombord när de ligger i hamn. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bedöma och främja 

tillämpningen av hastighetsbegränsningar för fartyg på IMO-nivå för att minska utsläppen, 

med beaktande av energieffektivitetsindex (EEDI, Energy Efficiency Design Index) och 

energieffektiviseringsplanen för fartyg (Seemp, Ship Energy Efficiency Management 

Plan) och det faktum att hastighetsbegränsningar är etablerade inom väg- och 

järnvägssektorn. Parlamentet understryker att den interna och externa ekonomiska nyttan 

av lägre fartygshastigheter uppväger kostnaderna. Parlamentet noterar att det är relativt 

enkelt att övervaka regler om nedsatt hastighet och se till att de följs, vilket leder till en 

liten administrativ börda för intressenterna. 

19. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 16 mars 2017 om en integrerad 

EU-politik för Arktis1, med en uppmaning till kommissionen och medlemsstaterna att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att aktivt underlätta ett förbud, genom Marpol, mot 

användning och frakt av tung eldningsolja som bränsle i bränsletankarna på fartyg som 

trafikerar de arktiska vattnen, på samma sätt som vattnen kring Antarktis har reglerats. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att inbegripa miljö-, hälso- och klimatriskerna 

kopplade till användningen av tung eldningsolja i sin ståndpunkt om internationell 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2017)0093. 
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världshavsförvaltning. Parlamentet uppmanar kommissionen att, i avsaknad av adekvata 

internationella åtgärder, lägga fram förslag om regler för fartyg som anlöper EU:s hamnar 

innan de färdas i arktiska vatten i syfte att förbjuda användning och frakt av tung 

eldningsolja, som bränsle i oljetankar. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt sträva efter 

ett snabbt slutförande av IMO:s arbetsplan om minskning av sotutsläppen från fartyg i 

Arktis, som har dragit ut på tiden, för att sakta ned de snabba temperaturökningarna och 

polarisarnas allt snabbare avsmältning i regionen. 

21. Europaparlamentet noterar att automatisering och digitalisering inom sjöfarten innebär 

högre krav på digitala färdigheter och kompetenser och betonar att detta är en möjlighet 

att locka ungdomar till sektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ på det 

här området, genom att utveckla gemensamma initiativ för att erkänna kompetenser och 

aktivt främja olika havs- och sjöfartsverksamheter. 

22. Europaparlamentet beklagar att kust- och havsturism inte nämns över huvud taget i det 

gemensamma meddelandet om internationell havsförvaltning, med tanke på dess stora 

betydelse i kustområden, på öar och i de yttersta randområdena samt på den lokala 

turismbranschen, som främst består av små och medelstora företag. Parlamentet efterlyser 

en europeisk turismstrategi inom ramen för det internationella havsforumet, där 

regionerna och kustområdenas lokala myndigheter involveras i den paneuropeiska 

dialogen för att utbyta bästa praxis för en intelligent styrning av kust- och havsturismen. 

Parlamentet trycker på att kommissionens strategi för plastavfall och annat marint skräp 

måste ta hänsyn till kustområdena, eftersom störningar i den marina miljön har en extremt 

negativ inverkan på turismen och får oundvikliga följder för ekonomi och klimat för all 

verksamhet i de yttersta randområdena. 

23. Europaparlamentet efterlyser ökade insatser för att stärka forskning och innovation som 

gör det möjligt att förbättra havsförvaltningen på ett sätt som säkrar bevarande och 

återupprättande av marina ekosystem, inbegripet dessa resursers hållbarhet, samt att öka 

havskunskapen i EU och globalt genom ett närmare samarbete och utbyte mellan forskare, 

intressenter, beslutsfattare och allmänheten med fokus på bättre utbildning om haven och 

yrkesmöjligheter inom den blå ekonomin. Parlamentet efterlyser en grundlig bedömning 

av havens tillstånd, baserad på vetenskap och traditionella kunskapssystem, i enlighet med 

FN:s Our Ocean, Our Future: Call for Action. 

24. Europaparlamentet betonar vikten av att lokala myndigheter i kustområden och i de 

yttersta randområdena deltar i arbetet med att föra den internationella 

världshavsförvaltningen närmare EU:s medborgare. 
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