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// abstract:

Het geïntegreerd maritiem beleid (GMB), getrokken door het Directoraat-generaal voor Maritieme Zaken en Visserij (DG MARE), is een 
voorbeeld van een beleidsinstrument dat zich richt op de bescherming en het behoud van het kust- en mariene milieu alsook op een 
duurzaam gebruik van het economisch potentieel van zeeën en oceanen. Het betreft een holistische benadering van alle maritieme 
beleidsaangelegenheden, en wenst interacties te creëren tussen de verschillende beleidniveaus en sectoren door o.a. synergieën te 
identificeren. Dit gebeurt vanuit de opvatting dat een dergelijke aanpak zal leiden tot een hogere opbrengst met geringere schade 
voor het milieu. Van belang zijn de beginselen van subsidiariteit en mededinging, de ecosysteembenadering en participatie van de 
belanghebbende partijen. Een GMB van de EU dient de volgende doelstellingen voor ogen te houden: 
• De optimale voorwaarden scheppen voor het duurzaam gebruik van de zeeën en oceanen om de groei van de maritieme 

sectoren en de kustregio’s mogelijk te maken;
• Het opbouwen van een kennis- en innovatiebasis voor het maritieme beleid (effecten van menselijke activiteiten, klimaatverandering, 

etc.);
• Het waarborgen van een optimale levenskwaliteit in de kustregio’s en de ultraperifere regio’s waarbij wetenschappelijke 

ontwikkeling en respect voor het milieu hand in hand gaan;
• Het bevorderen van het EU-leiderschap in internationale maritieme aangelegenheden;
• Het vergroten van de zichtbaarheid van het maritieme Europa en van het imago van de maritieme activiteiten en beroepen.

Drie instrumenten zijn bij de ontwikkeling van een GMB van essentieel belang. Dit zijn (1) een Europees netwerk voor maritieme 
controle om een veilige exploitatie van de zeeën en de beveiliging van de Europese maritieme grenzen te waarborgen, (2) een 
geïntegreerd beheer van de kustgebieden (land en zee) ter bevordering van de maritieme ruimtelijke ordening en (3) een omvattende 
en toegankelijke bron van gegevens en informatie over de natuurlijke omstandigheden en de menselijke activiteiten in de oceanen ten 
einde de strategische besluitvorming over het maritiem beleid te vergemakkelijken.
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