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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) "Integrerede strategier for 

kystzoneforvaltning": de strategier til 

integreret forvaltning af alle politiske 

procedurer, der berører kystzonerne, og 

som har til formål at styre og koordinere 

samspillet mellem land- og havbaserede 

aktiviteter i kystzonerne henblik på at 

sikre en bæredygtig udvikling af kyst- og 

havområderne. Sådanne strategier sikrer, 

at der er sammenhæng på tværs af 

sektorerne mellem de forskellige 

forvaltnings- og udviklingsbeslutninger 

for at forhindre – eller i det mindste 

begrænse – konflikter om udnyttelsen af 

kystområderne. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt at definere integrerede strategier for kystzoneforvaltning med henblik på at 

sikre, at de går gennem formelle processer, og at de producerer endelige resultater. 
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De fysiske planer for det maritime rum og 

strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning skal bygge på en 

økosystembaseret tilgang, der letter 

sameksistensen og hindrer konflikter 

mellem konkurrerende sektoraktiviteter i 

de marine farvande og kystzonerne, og som 

tager sigte på at bidrage til at: 

1. De fysiske planer for det maritime rum 

og strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning skal bygge på en 

økosystembaseret tilgang, der tager hensyn 

til økonomiske, sociale og økologiske 

kriterier på samme niveau, for at støtte 

bæredygtig udvikling i den maritime 

sektor. De skal fremme sameksistensen af 

de relevante sektoraktiviteter på en 

kompatibel måde, minimere konflikter 

mellem disse sektoraktiviteter i de marine 

farvande og kystzonerne, og fremme det 

grænseoverskridende samarbejde 

vedrørende de forskellige sektorers 

udnyttelse af det samme maritime rum. 

 2. De fysiske planer for det maritime rum 

og strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning tager sigte på at 

bidrage til følgende EU-mål: 

a) sikre EU's energiforsyning ved at 

fremme udviklingen af havenergikilder og 

nye og vedvarende former for energi, 

sammenkoblingen af energinet og 

energieffektivitet 

a) sikre Unionens energiforsyning ved at 

fremme udviklingen af havenergikilder og 

nye og vedvarende former for energi, 

sammenkoblingen af energinet og 

energieffektivitet 

b) fremme udviklingen af søtransport og 

tilvejebringe effektive og rentable 

skibsruter i hele Europa, herunder adgang 

til havne og transportsikkerhed 

b) fremme udviklingen af søtransport i hele 

Europa, herunder adgang til havne, 

transportsikkerhed, multimodale 

forbindelser og bæredygtighed 

c) fremme en bæredygtig udvikling og c) fremme en bæredygtig udvikling i 
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vækst i fiskeri- og akvakultursektoren og 

fremme beskæftigelsen i fiskeriet og de 

dermed forbundne sektorer 

fiskerisektoren og bæredygtig vækst i 

akvakultursektoren og fremme 

beskæftigelsen i fiskeriet og de dermed 

forbundne sektorer 

d) sikre bevarelse, beskyttelse og 

forbedring af miljøet og en fornuftig og 

rationel udnyttelse af naturressourcerne, 

særlig med henblik på at opnå en god 

miljøtilstand, standse tabet af biodiversitet 

og forringelsen af økosystemtjenesterne og 

reducere risikoen for forurening af 

havmiljøet 

d) sikre bevarelse, beskyttelse og 

forbedring af miljøet gennem et 

repræsentativt og sammenhængende 

netværk af beskyttede områder og en 

fornuftig, forsigtig og rationel udnyttelse af 

naturressourcerne, særlig med henblik på at 

opnå en god miljøtilstand, standse tabet af 

biodiversitet og forringelsen af 

økosystemtjenesterne og reducere og 

forebygge risikoen for forurening af hav- 

og kystområder 

e) sikre, at kyst- og havområderne er 

modstandsdygtige over for 

klimaændringer. 

e) sikre, at kyst- og havområderne bliver 

mere modstandsdygtige over for 

virkningerne af klimaændringer, for at 

beskytte sårbare kystområder. 

 3. De fysiske planer for det maritime rum 

og strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning kan tage sigte på at 

fremme nationale mål, såsom at: 

 a) undgå ikke-bæredygtig råstofudvinding 

 b) fremme en bæredygtig turisme 

 c) sikre bevarelse og beskyttelse af 

kulturarven 

 

 d) garantere offentligheden anvendelse 

heraf til fritidsformål og andre formål 

 e) bevare de traditionelle 

socioøkonomiske forhold knyttet til den 

maritime økonomi. 

Or. en 

Begrundelse 

1: Ændringsforslaget præciserer, at den økosystembaserede tilgang tager et helhedssyn, der 

integrerer økonomiske, sociale og økologiske kriterier; samarbejde om den fælles brug af 

maritime rum bør også fremmes. 2: Det er vigtigt at understrege de bæredygtige nationale 

mål, som den maritime fysiske planlægning og den integrerede kystzoneforvaltning stræber 

efter at opnå. 
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1. Strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning skal som et minimum 

indeholde en liste over eksisterende 

foranstaltninger, der anvendes på 

kystzoner, og en analyse af, om der er 

behov for yderligere tiltag for at nå målene 

i artikel 5. Der skal i forbindelse med disse 

strategier fastlægges en integreret 

gennemførelse af de tværsektorielle 

politikker, og der skal tages højde for 

samspillet mellem land- og havbaserede 

aktiviteter. 

1. Ved udarbejdelsen af strategierne for 

integreret kystzoneforvaltning skal 

medlemsstaterne identificere eksisterende 

foranstaltninger, der anvendes på 

kystzoner, og foretage en analyse af, om 

der er behov for yderligere tiltag for at nå 

målene i artikel 5. Integrerede strategier 

for kystzoneforvaltning skal styrke en 

integreret gennemførelse af de 

tværsektorielle politikker, og der skal tages 

højde for samspillet mellem land- og 

havbaserede aktiviteter for at sikre 

samspillet mellem hav- og kystzonerne. 

Or. en 

Begrundelse 

Integreret kystzoneforvaltning bør levere konkrete strategier inden for en formel proces med 

henblik på at sikre sammenhæng og effektivitet i hav- og kystområderne samt mellem de 

berørte parter. 
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1. De medlemsstater, der grænser op til en 

kystzone eller et havområde henhørende 

under en anden medlemsstat, samarbejder 

med denne anden medlemsstat for at sikre, 

at planerne for det maritime rum og 

strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning er sammenhængende 

og koordineres på tværs af kystzonen eller 

den pågældende havregion og/eller 

subregion. I dette samarbejde skal der 

navnlig tages højde for tværnationale 

spørgsmål, som f.eks. grænseoverskridende 

infrastruktur. 

1. De medlemsstater, der grænser op til en 

kystzone eller et havområde henhørende 

under en anden medlemsstat, samarbejder 

med denne anden medlemsstat for at sikre, 

at planerne for det maritime rum og 

strategierne for integreret 

kystzoneforvaltning er sammenhængende 

og koordineres på tværs af kystzonen eller 

den pågældende havregion og/eller 

subregion. I dette samarbejde skal der 

navnlig tages højde for tværnationale 

spørgsmål, som f.eks. grænseoverskridende 

infrastruktur, og sigtes mod en fælles 

vision for hver enkelt eksisterende og 

kommende havområdestrategi. 

Or. en 

Begrundelse 

Samarbejde mellem medlemsstaterne er afgørende for anvendelsen af den økosystembaserede 

tilgang i den maritime fysiske planlægning og den integrerede kystzoneforvaltning. En fælles 

vision for havregioner og/eller subregioner vil sikre en konsekvent og sammenhængende brug 

af maritime rum på tværs af grænser. 

 

 

 


