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Strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 

2018 

Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om strategiska mål och 

rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 (2009/2095(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 januari 2009 om strategiska mål 

och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 (KOM(2009)0008) 

(Meddelande om strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 

2018), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 oktober 2007 om en integrerad 

havspolitik för Europeiska unionen (KOM(2007)0575), 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0114/2010), 

och av följande skäl: 

A. Europeiska rederier lämnar ett viktigt bidrag till den europeiska ekonomin, men måste 

konkurrera i en internationell miljö. 

B. Strukturella och integrerade åtgärder för att bevara och utveckla en livskraftig 

sjöfartssektor i EU är viktiga och bör stärka konkurrenskraften hos sjöfarten och 

närstående sektorer genom att integrera kraven på en hållbar utveckling och sund 

konkurrens. 

C. Det är absolut nödvändigt att locka ungdomar till karriärer inom sjöfarten och att hålla 

dem kvar inom sektorn. Utbildningsnivån inom de maritima yrkena inom EU måste 

förbättras genom den förestående översynen av den internationella konventionen 

angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning 

(STCW-konventionen). 

D. Klimatförändringen är den största utmaningen för EU:s samtliga politikområden på 

2000-talet. 

E. Sjöfarten är ett relativt miljövänligt transportsätt, som emellertid kan bli ännu renare än i 

dagsläget. Den måste involveras i arbetet med att bekämpa klimatförändringarna genom 

en gradvis minskning av fartygens och hamninfrastrukturernas koldioxidavtryck. 

F. Säkerheten är av största vikt för hamnföretag, rederier och mark- och sjöpersonal. Skydd 

av kust- och havsmiljöer samt arbetsvillkoren i hamnar och ombord på fartyg måste 

beaktas i säkerhetsåtgärderna. 

G. Kriminella attacker mot EU:s fiske-, handels- och passagerarfartyg fortsätter i 

Adenbukten, utanför Somalias kust och på internationella vatten. 



 

H. Den europeiska sjöfartsindustrin har en världsledande roll som måste säkras på lång sikt, 

och detta kan endast ske genom innovation. 

I. Beslut måste fattas på rätt administrativ nivå enligt mottot ”internationellt om möjligt, 

europeiskt om nödvändigt”. 

Allmänt 

1. Europaparlamentet välkomnar meddelandet om EU:s sjöfartspolitik fram till 2018. 

2. Europaparlamentet betonar sjöfartens betydelse för den europeiska ekonomin som 

transportör av passagerare, råvaror, gods och energiprodukter, men även som kärnan i ett 

bredare sammanhang av sjöfartsrelaterad verksamhet såsom varvsindustri, logistik, 

forskning, turism, fiske och vattenbruk samt utbildning. 

3. Europaparlamentet betonar att EU:s sjöfartspolitik bör ta hänsyn till att sjöfartssektorn 

inte endast utsätts för konkurrens inom unionen utan även, och framför allt, för 

internationell konkurrens, och understryker dessutom sjöfartens centrala roll som en del 

av den vidare transportsektorn såväl inom som utanför EU. 

4. Europaparlamentet hoppas att EU:s sjöfartspolitik hädanefter utformas inom ramen för 

”ett gemensamt europeiskt hav” och uppmanar därför kommissionen att utarbeta en 

europeisk sjöfartspolitik inom ett gemensamt havsområde. 

Marknad 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sin kamp mot missbruket av 

bekvämlighetsflagg. 

6. Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att främja användandet av sin flagg 

och att stödja sina sjöfartskluster på land, t.ex. genom att tillhandahålla skattelättnader 

som system med tonnageskatt för fartyg, liksom skattelättnader för sjöfolk och rederier. 

7. Europaparlamentet anser att sjöfartssektorn, precis som övriga näringslivssektorer, i 

princip ska omfattas av reglerna för statligt stöd. Parlamentet framhåller dock att statligt 

stöd kan tillåtas undantagsvis i särskilda fall, under förutsättning att detta görs tillfälligt, 

på ett öppet och spårbart sätt. 

8. Europaparlamentet anser att riktlinjerna om statligt stöd till sjöfarten (som slutar gälla 

2011) bör behållas och förlängas, eftersom de i stor utsträckning har bidragit till att 

bevara den internationella konkurrenskraften hos EU:s sjöfart, dess förmåga att 

framgångsrikt möta ofta illojal konkurrens från tredjeland och dess ledande ställning i 

världen. Riktlinjerna har därför bidragit till att stabilisera medlemsstaternas ekonomi. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att 2010 lägga fram de nya, utlovade 

bestämmelserna om statligt stöd till sjöfartssektorn. Parlamentet anser dessutom att 

kommissionen så snart som möjligt bör lägga fram riktlinjerna för statligt stöd till 

kusthamnar. 

10. Europaparlamentet betonar att statligt stöd endast ska ges till europeiska sjöfartsindustrier 

som åtar sig att följa sociala normer, trygga sysselsättningen och utbilda personal i EU 

samt att säkerställa den globala konkurrenskraften hos EU:s sjöfart. 



11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att omgående underteckna, ratificera och 

genomföra FN:s konvention om avtal om transport av gods till sjöss, känd som de 

s.k. Rotterdamreglerna, i vilken en ny ansvarsordning för sjöfarten fastställs. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid den kommande översynen av 

gemenskapens riktlinjer för utveckling av det transeuropeiska nätverket ta större hänsyn 

till sjöfarten och dess anläggningar på land, särskilt de multimodala förbindelserna mellan 

europeiska kusthamnar och inlandet. 

13. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till direktiv om 

rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i 

gemenskapens medlemsstater (KOM(2009)0011), för att underlätta, minska och avskaffa 

de befintliga administrativa förfarandena för den europeiska närsjöfarten. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att även i fortsättningen stödja närsjöfarten för att avsevärt öka 

kapaciteten för den interna sjöfarten i unionen. 

Sociala aspekter 

14. Europaparlamentet välkomnar medlemsstaternas och kommissionens initiativ att göra 

yrken inom sjöfarten mer attraktiva för unga unionsmedborgare. Parlamentet framhåller 

behovet av livslångt lärande och omskolning av sjöfolk på alla nivåer, till sjöss och i land, 

i syfte att stärka arbetskraftens yrkeskompetens. Parlamentet förespråkar också mer 

information om denna sektor på skolor och tillhandahållandet av fler lärlingsplatser. 

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom ramen för internationella 

konventioner såsom STCW-konventionen och ILO:s sjöarbetskonvention från 2006, 

förbättra och modernisera redan befintliga utbildningsprogram för att ytterligare förbättra 

sjöfartshögskolornas kvalitet. 

16. Europaparlamentet betonar att sjöfolk från tredjeländer måste uppfylla tillfredsställande 

kvalifikationskrav i enlighet med STCW-konventionen, och uppmanar rederier och 

nationella tillsynsorgan att säkra och kontrollera detta, vid behov med hjälp från 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån. Parlamentet upprepar sitt krav på att medlemsstaterna 

snarast ratificerar ILO:s sjöarbetskonvention från 2006 och att kommissionens förslag, 

som bygger på industrins avtal, om genomförande i EU:s lagstiftning av konventionens 

centrala bestämmelser antas inom kort. 

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja anställning av sjöfolk från EU i 

sina egna flottor och att skapa tillräckliga möjligheter för att förhindra att sjöfolk migrerar 

till länder utanför unionen. 

18. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att medlemsstaterna bör stödja 

samarbetet mellan europeiska sjöfartsinstitutioner, och uppmanar medlemsstaterna att 

harmonisera sina respektive läroplaner och utbildningsprogram för att EU:s sjöfolk ska 

kunna skaffa sig avancerade kunskaper och hög kompetensnivå. 

19. Europaparlamentet betonar att den sociala dimensionen och arbetsvillkoren för sjöfolk i 

EU hänger nära samman med den europeiska flottans konkurrenskraft, och att man måste 

underlätta för arbetskraftens rörlighet i sjöfartsindustrierna i hela Europa och garantera en 

fullständigt fungerande inre marknad utan hinder eller omotiverade restriktioner för 

tillhandahållandet av tjänster. 



 

 

20. Europaparlamentet stöder utbyten av god praxis i fråga om anställningsvillkor och sociala 

standarder, såväl som förbättrade levnadsvillkor ombord på fartygen, i synnerhet genom 

utveckling av informations- och kommunikationsteknik, förbättrad tillgång till hälsovård 

och bättre säkerhetsstandarder samt utbildning för att hantera de risker som är knutna till 

sjöfartsyrkena. 

21. Europaparlamentet betonar att kontrollerna bör vara konkreta och riskbaserade och att de 

inte får ge upphov till onödig byråkrati för sektorn. 

22. Europaparlamentet anser att kapaciteten hos den tekniska utvecklingen att kompensera för 

den minskande tillgången på sjöfolk bör undersökas, men varnar för alltför snabbt 

införande av teknik som inte har testats. 

23. Europaparlamentet uppmanar hamnmyndigheterna att förbättra förhållandena för sjöfolk 

vars fartyg ligger för ankar på redden, inbegripet enklare transportmöjligheter från fartyg 

till land och omvänt. 

Miljön 

24. Europaparlamentet inser att man inom sjöfarten måste göra stora framsteg när det gäller 

att minska utsläppen av både svaveloxid, kväveoxid, fina partiklar och koldioxid, och att 

detta är nödvändigt med hänsyn till EU:s klimatskyddsmål. Parlamentet betonar att 

sektorn kan bidra till att bekämpa skadliga utsläpp och klimatförändringar och att 

offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling är av särskilt intresse i 

detta avseende. 

25. Europaparlamentet understryker att utsläppsminskningar bör avtalas snarast och 

genomföras som tvingande bestämmelser av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) 

för att konkurrensskillnaderna ska begränsas. Detta får dock inte hindra unionen från att 

ta initiativ till ytterligare minskningar som berör medlemsstaternas flottor, och därmed 

uppmuntra andra kontinenter att bli konkurrenskraftiga på detta område. 

Europaparlamentet pekar här på de stora skillnaderna mellan fjärrsjöfart och närsjöfart 

som måste beaktas vid IMO-avtal. 

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i högre grad utnyttja möjligheten att 

fastställa övervakningsområden för utsläpp, särskilt kväveoxider, om möjligt tillsammans 

med grannländerna, och betonar att införandet av ytterligare övervakningsområden för 

utsläpp inte får leda till en snedvridning av konkurrensen inom EU. 

27. Europaparlamentet stöder åtgärder som gynnar en övergång till sjötransporter för att 

minska trängseln på vägnäten. Parlamentet uppmanar unionen och medlemsstaterna att 

inrätta de logistiska hamnplattformar som krävs för att utveckla intermodaliteten och 

stärka den territoriella sammanhållningen. Parlamentet betonar att de internationella 

bestämmelserna och EU:s bestämmelser inte får hindra nationella myndigheters arbete i 

denna riktning. Parlamentet uppmanar till ett snabbt och utbrett införande av 

höghastighetsleder till sjöss inom ramen för unionen för Medelhavsområdet för att minska 

både föroreningarna och trängseln på marknäten. 

28. Europaparlamentet stöder i princip de ändringar som antogs av IMO i oktober 2008 av 

Marpolkonventionens bilaga VI för att minska utsläppen av svavel- och kväveoxider från 



fartyg, men är oroat över en möjlig tillbakagång från närsjöfart till vägtransporter som en 

följd av den svavelgräns på 0,1 procent som planeras från och med 2015 i 

övervakningsområdena för svavelutsläpp i Nordsjön och Östersjön. Parlamentet 

uppmanar därför kommissionen att så snart som möjligt lägga fram en konsekvensanalys 

för parlamentet, senast i slutet av 2010. 

29. Europaparlamentet anser att alla transportsätt, även sjötransporter, gradvis måste 

internalisera sina externa kostnader. Enligt parlamentet kommer införandet av denna 

princip att generera medel som i första hand kan användas för insatser som gynnar 

innovation. 

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att även utarbeta 

alternativa styrmedel, t.ex. införa en avgift på bunkerbränsle, företrädesvis beroende på 

bränslets kvalitet och miljöprestanda, och konceptet ”gröna hamnar”, enligt vilket fartyg 

som inte förorenar får snabbare behandling och/eller betalar lägre hamnavgifter. 

31. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att arbeta inom IMO för att fastställa och 

genomföra lämpliga och globalt tillämpliga miljönormer. 

32. I detta sammanhang noterar Europaparlamentet att tekniken för fartyg som går i 

inlandssjöfart har gjort betydande framsteg, vilket har möjliggjort en avsevärd minskning 

av utsläppen från befintliga fartygsmotorer och ett eventuellt användande av flytande 

naturgas som bränsle. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om denna 

teknik skulle kunna användas även för havsgående fartyg samt hur införandet av tekniken 

kan påskyndas. 

33. Europaparlamentet beklagar att man vid klimattoppmötet i Köpenhamn inte kunde 

komma fram till några slutsatser om utsläppsminskning inom sjöfarten, och betonar att 

man bör fortsätta arbeta intensivt både inom ramen för processen efter Kyoto och IMO 

för att komma överens om globala åtgärder i syfte att minska sådana utsläpp. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att göra allt de kan för att IMO i samband med kommande 

globala klimatförhandlingar ska få ett mandat med kvantitativa mål för minskade utsläpp 

inom sjöfarten. 

34. Europaparlamentet uppmanar unionen att inta en ledande ställning i denna process på 

internationell nivå, särskilt inom IMO, för att minska utsläppen från sjöfartssektorn. 

35. Europaparlamentet betonar behovet av driftskompatibla tekniska anordningar för 

användning av landström på fartyg i europeiska hamnar, vilket kan minska belastningen 

på miljön avsevärt. Parlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera i vilka hamnar 

dessa anordningar kan användas på ett effektivt sätt. 

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för forsknings- och 

utvecklingspolitiken prioritera innovation inom förnybar teknik, exempelvis sol- och 

vindteknik, för användning på fartyg. 

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka alla möjligheter att minska 

och övervaka föroreningar genom intelligent teknik inom transportsektorn och särskilt 

inom ramen för Galileoprogrammet. 

38. Europaparlamentet betonar vikten av att främja en papperslös miljö för hamn- och 



 

tullverksamheter och att underlätta samarbetet mellan olika tjänsteleverantörer och 

konsumenter i hamnarna med hjälp av olika intelligenta transportsystem och nät, såsom 

SafeSeaNet och e-tull, för att påskynda hamnverksamheten och minska föroreningarna. 

Säkerhet 

39. Europaparlamentet välkomnar antagandet av det tredje lagstiftningspaketet för 

sjöfartssäkerhet och uppmanar medlemsstaterna att snarast genomföra det. 

40. Europaparlamentet förespråkar sträng kontroll av fartygskonstruktioner, medräknat 

kvaliteten på det stål som används och utformningen och underhållet av fartyg, såsom 

fastställs bland annat i den ändrade lagstiftningen om klassificeringsorgan. 

41. Europaparlamentet stöder den ändrade inriktningen av samförståndsavtalet om 

hamnstatskontroll, som innebär att den ordinarie kontrollen ersätts av en riskbaserad 

kontroll, så att endast sådana fartyg som har många brister behandlas effektivt. 

42. Europaparlamentet uppmanar medlemsstater och rederier att vidta åtgärder för att tas upp 

på den vita listan i samförståndsavtalet om hamnstatskontroll. Parlamentet uppmanar 

särskilt Slovakien att göra en extra insats i detta avseende. 

43. Europaparlamentet uppmanar nationella tillsynsorgan och andra nationella myndigheter 

att samarbeta närmare med varandra i fråga om utbyte av uppgifter om fartyg och laster, 

så att byråkratin avtar men inspektionernas effektivitet ökar. Ett integrerat 

informationsförvaltningssystem måste skyndsamt införas genom användning och 

förbättring av tillgängliga resurser, särskilt SafeSeaNet. Kommissionen uppmanas att 

skyndsamt inrätta ett gräns- och sektorsöverskridande övervakningssystem för hela EU. 

44. Europaparlamentet är medvetet om faran med piratverksamhet på världshaven, särskilt i 

området runt Afrikas horn och i farvattnen utanför Somalias kust, och uppmanar samtliga 

rederier att samarbeta med myndighetsinitiativ som kan skydda dem mot sådan 

verksamhet, i linje med EU:s framgångsrika första insats till sjöss, Atalanta. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka samarbetet dem emellan och 

inom FN i syfte att skydda såväl sjöfolk, fiskare och passagerare som själva flottan. 

45. Parlamentet påminner om att den globala strategin för bekämpning av piratverksamhet 

inte får begränsas till en internationell örlogsflotta, utan bör ingå i en helhetsplan för att 

främja fred och utveckling i det berörda området. Parlamentet noterar dessutom behovet 

av att fartygen fullt ut och på ett korrekt sätt tillämpar de åtgärder för självskydd som 

sjöfartsorganisationerna har antagit i form av god förvaltningspraxis, och som har 

godkänts av IMO. 

Övrigt 

46. Europaparlamentet betonar att sjöfarten är en global näring, och att avtal företrädesvis bör 

ingås på global nivå. Parlamentet konstaterar att IMO är det lämpligaste forumet för detta 

och uppmanar medlemsstaterna att i högre grad anstränga sig för att omgående ratificera 

och genomföra de IMO-avtal som de har undertecknat. 

47. Europaparlamentet erkänner till fullo unionens roll vid införlivandet av internationella 

bestämmelser i unionsrätten samt vid genomförandet och stödjandet av sjöfartspolitiken, 



t.ex. via Europeiska sjösäkerhetsbyrån. 

48. Europaparlamentet understryker behovet av att påskynda moderniseringen och 

utvidgningen av hamninfrastrukturens kapacitet med hänsyn till att mängden varor som 

transporteras sjövägen förväntas öka. Parlamentet påminner om att omfattande 

investeringar måste göras i detta syfte, och att investeringarna måste följa öppna och 

rättvisa finansieringsregler för att man ska kunna trygga en sund konkurrens mellan de 

europeiska hamnarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att regelverket i 

detta avseende är konsekvent. 

49. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till sitt meddelande om 

strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 och denna 

resolution vid den kommande översynen av vitboken om transporter. 

50. Europaparlamentet efterfrågar en politik som främjar hamnarnas förbindelser med 

inlandet (inlandsterminaler och logistikplattformar) i överbelastade områden, och att 

denna politik integreras i översynen av de transeuropeiska transportnäten. 

51. Europaparlamentet betonar varvsindustrins ekonomiska och strategiska betydelse, 

eftersom den gör det möjligt att utveckla och använda ny fartygsteknik och bevara den 

viktiga europeiska yrkesskicklighet som behövs för att bygga nya fartygsgenerationer. 

Parlamentet efterlyser stödåtgärder till förmån för innovation, forskning och utveckling 

samt utbildning för att utveckla en konkurrenskraftig och innovativ europeisk 

varvsindustri. 

52. Europaparlamentet kräver att det i förbindelse med projekt för modernisering och 

utvidgning av hamnar blir obligatoriskt att anpassa passagerarterminaler och nya 

passagerarfartyg till personer med nedsatt rörlighet. 

53. Europaparlamentet välkomnar initiativet att utarbeta en kampanj för att främja bästa 

praxis för passagerar- och kryssningsfartyg i fråga om passagerarnas rättigheter. 

54. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid den nuvarande översynen av de 

transeuropeiska transportnäten ha rekommendationerna för EU:s sjöfartspolitik fram till 

2018 i åtanke, särskilt när det gäller att effektivt integrera höghastighetsvattenvägar och 

transporter på inre vattenvägar, liksom nätverket av hamnar som i egenskap av 

knutpunkter är av intresse för EU. 

55. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en jämförbar strategi för 

transporter på inre vattenvägar i EU och samordna denna med den befintliga strategin för 

att främja en optimal transportkedja mellan transporter till havs och transporter på inre 

vattenvägar. 

56. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående lägga fram den aviserade 

färdplanen med viktiga detaljer som tillägg till sitt meddelande. 

o 

o      o 

57. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 



 

kommissionen. 

 

 


