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// abstract:

Deze mededeling behandelt de verzameling en ordening van mariene gegevens die de basis bieden om een slimme duurzame groei 
tot stand te brengen, de gezondheid van het mariene ecosysteem te beoordelen of om kustgemeenschappen te beschermen. De 
publicatie schetst een kader voor een meer gecoördineerde aanpak van deze verzameling en ordening van mariene gegevens en 
omschrijft een actieplan. 

De drie doelstellingen betreffen:
•	 De operationele kosten en de wachttijden voor diegenen die mariene gegevens gebruiken reduceren;
•	 De concurrentie en innovatie onder gebruikers en hergebruikers van mariene gegevens doen toenemen door een ruimere toegang 

tot snel beschikbare, samenhangende mariene gegevens waarvan de kwaliteit gecontroleerd is;
•	 De onzekerheid omtrent de kennis van de oceanen en de zeeën verminderen, waardoor een steviger basis wordt geboden voor 

het beheer van toekomstige veranderingen.

Deze doelstellingen dragen rechtstreeks bij aan enkele van de kerninitiatieven die zijn aangekondigd in de strategie Europa 2020, zoals 
de ‘Innovatie-Unie’, het ‘Efficiënt gebruik van hulpbronnen’ en het ‘Industriebeleid in een tijd van mondialisering’.

De mededeling geeft eveneens een overzicht van de verschillende EU-instrumenten en -acties die beogen om binnen de EU een 
samenhangende reeks gegevens en observaties beschikbaar te maken (bv. Inspire-richtlijn (2007/2/EG) p.85; Kaderrichtlijn 
mariene strategie (2008/56/EG) p.87; Verordening (EG) nr. 199/2008 p.96). Ook worden voorstellen geformuleerd om de 
bestaande instrumenten te verbeteren. Op langere termijn is een gerichte operationele architectuur nodig voor samenhangende, 
grensoverschrijdende gegevens (o.a. EMODNET, MyOcean) waarbij reeds een aantal krachtlijnen geformuleerd worden. Om een 
dergelijke infrastructuur tot stand te brengen, stelt de Commissie ten slotte een aantal actiepunten voor. De doelstellingen en acties in 
deze mededeling zijn gericht op de periode 2011-2013. 
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