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NOT 
från: Rådets generalsekretariat 
till: Delegationerna 
Ärende: Informell ministerkonferens om den integrerade havspolitiken:  

Limassolförklaringen (Limassol den 8 oktober 2012) 
 
 

För delegationerna bifogas för kännedom Limassolförklaringen, som godkändes vid den informella 

ministerkonferensen om EU:s integrerade havspolitik i Nicosia den 7 oktober 2012. 
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BILAGA 

 

Utkast till förklaring från de europeiska ministrarna med ansvar för den integrerade 

havspolitiken och från Europeiska kommissionen om en agenda på det marina området och 

sjöfartsområdet för tillväxt och sysselsättning  

"Limassolförklaringen" 

 

Vi, ministrar med ansvar för den integrerade havspolitiken i Europeiska unionens 

medlemsstater, Kroatien och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, under 

ordförandeskap av Efthemios Flourentzou, minister för kommunikation och offentliga 

arbeten, och i närvaro av Demetris Christofias, Republiken Cyperns president, José 

Manuel Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, och Maria Damanaki, 

kommissionsledamot med ansvar för havsfrågor och fiske, vid det informella 

ministermötet i Nicosia, Cypern, den 7 oktober 2012, 

 

1. som anser att den nuvarande ekonomiska situationen kräver att Europeiska unionen finner en 

snabb och effektiv väg till återhämtning grundad på smart och hållbar tillväxt för alla, som 

konstaterar att medlemsstaterna måste närma sig Europa 2020-målen ur en innovativ 

infallsvinkel som kan frigöra nya källor till tillväxt och sysselsättning, 

 

2. som är medvetna om att den marina sektorn och sjöfartssektorn är viktiga drivkrafter för 

tillväxt och sysselsättning i EU:s ekonomi, eftersom sektorernas bruttoförädlingsvärde uppgår 

till 495 miljarder euro, 5,4 miljoner européer är sysselsatta inom dessa sektorer i EU-

medlemsstaterna och 88 miljoner européer arbetar i kustregioner, där mer än 205 miljoner 

européer bor, 

 

3. som betonar att EU:s medlemsstater har flera havsområden gemensamma med tredjeländer 

och att havsområdena, de yttersta randområdena och associerade utomeuropeiska länder och 

territorier är strategiska utgångar från och ingångar till den inre marknaden, som är viktiga för 

den integrerade havspolitikens utveckling och genomförande, 
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4. som är medvetna om att utvecklingen av en integrerad strategi för sjöfartsfrågor som är 

förenlig med annan sektorspolitik sedan 2007 bidrar till att höja Europas kapacitet att 

maximera den hållbara användningen av oceaner, hav och kuster och samtidigt säkerställa 

människors säkerhet och friska oceaner och hav, 

 

5. som inser värdet av varor och tjänster från de marina ekosystemen och skyddet av den marina 

miljön som en viktig förutsättning för hållbar utveckling och välstånd, 

 

6. som betonar vikten av att främja dialog, ökat samarbete och utbyte av bästa praxis i 

sjöfartsfrågor på regional och internationell nivå, som erinrar om att all verksamhet i oceaner 

och hav, även den som bedrivs inom ramen för den integrerade havspolitiken, bör bedrivas i 

linje med den rättsliga ram som anges i Förenta nationernas havsrättskonvention och andra 

tillämpliga internationella konventioner, 

 

En dynamisk agenda på det marina området och sjöfartsområdet för tillväxt och 

sysselsättning 

 

7. bekräftar att Europas hav och oceaner erbjuder outforskade områden för innovation, hållbar 

tillväxt och sysselsättning, 

 

8. understryker att Europa 2020-strategin bör understödjas av en dynamisk agenda för hav och 

oceaner, som främjar tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättningsskapande i syfte att 

åstadkomma en hållbar blå ekonomi, 

 

9. uppmanar de europeiska institutionerna att stödja hållbar utveckling inom den marina 

verksamheten och sjöfartsverksamheten inom ramen för den fleråriga budgetramen 2014–

2020, dvs. inom ramen för sammanhållningspolitiken, utan att det föregriper resultatet av de 

pågående förhandlingarna, 

 

10. stöder lämplig utveckling och lämpligt genomförande av integrerade havsområdesstrategier 

och makroregionala strategier, som utgör centrala plattformar för starkare hållbar tillväxt i 

kustregionerna, 
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bekräftar och strävar efter att nå våra gemensamma målsättningar med en europeisk agenda på det 

marina området och sjöfartsområdet, med beaktande av det ovanstående, för att framför allt 

 

11. ge EU:s sjötransportsektor ökad konkurrenskraft, dess ledande roll i världen och öka 

andelen närsjöfart i handeln inom EU och samtidigt utveckla hamninfrastrukturer och 

hamntjänster, 

 

12. hjälpa den europeiska varvs- och marinutrustningsindustrin att maximera 

innovationsmöjligheterna för att förbättra fartygens miljöprestanda, etablera sig inom 

tillväxtsektorer och utnyttja den växande efterfrågan på fritidsbåtar, 

 

13. bidra till Europa 2020-strategins mål för koldioxidutsläpp och förnybar energi och skapa nya 

sysselsättningsmöjligheter genom att öka den havsbaserade produktionen och 

utvinningen av förnybar energi för att stärka EU:s globala ledande ställning, 

 

14. sörja för att energi och tillhörande tjänster utan avbrott är tillgängliga på den europeiska 

marknaden, utan att äventyra människors säkerhet och oceanernas och havens hälsa, 

 

15. främja forskning och innovation för att stärka vattenbrukets hållbarhet och konkurrenskraft 

och stimulera ett hållbart fiske genom att förbättra selektiviteten och skapa produkter med 

större mervärde, 

 

16. främja odling av vattenbruksprodukter för att stimulera tillväxtpotentialen hos 

algvattenbruk och andra bioprodukter, stödja utvecklingen av sektorn blå bioteknik och 

främja tillgången till och en rättvis fördelning av nyttan av att använda genetiska resurser, 

 

17. främja utvecklingen av en i hög grad diversifierad och hållbar kust- och sjöfartsturism i 

Europa, inbegripet det marina arvet och kustarvet, sjö-, kryssnings- och fritidsverksamheter, 

genom att ta itu med frågor som hållbarhet, säsongsvariationer, produktdiversifiering, 

förbättrad infrastruktur och kompetens, 
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18. främja utvecklingen av ny teknik för säker och hållbar utvinning av marina 

mineralfyndigheter genom att utveckla nya möjligheter till hållbar prospektering och 

utvinning av råmaterial för industrin och grön teknik. 

 

DEN BLÅ EKONOMIN FÖR SMART OCH HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR ALLA 

 

Vi bekräftar att tillväxt kan stimuleras genom en konsekvent och effektiv offentlig politik som 

anger villkoren för fullständig utveckling av den blå ekonomin. Politiken bör minska den 

administrativa bördan och regelbördan och undanröja flaskhalsar som hindrar innovation och 

investeringar. Vi uppmanar därför de berörda parterna att 

 

19. främja innovation och forskning på det marina området och sjöfartsområdet för att sörja 

för riktad och tvärvetenskaplig forskning som syftar till att förverkliga den blå ekonomins 

stora tillväxtpotential, särskilt genom Horisont 2020, 

 

20. verka för en effektiv utveckling av och tillgång till marin kunskap genom förbättrade 

havsobservationer, marinvetenskaplig forskning och en karta över den europeiska 

havsbottnen, som ska färdigställas senast 2020, 

 

21. stödja integreringen av sjöövervakning och få till stånd ett aktivt operativt gemensamt 

miljöinformationsutbyte för EU:s sjöfart senast 2020 som ett ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt sätt att skydda EU:s intressen, 

 

22. betona vikten av en förbättrad havsförvaltning, som omfattar ökat samarbete på lämplig nivå 

mellan de behöriga myndigheter som utför uppgifter i syfte att säkerställa renare, säkrare och 

tryggare hav och oceaner, 

 

23. främja öppenheten kring planerade investeringar och en god avvägning mellan berörda 

sektorer och intressenter, genom att införa fysisk planering i kust- och havsområden och 

integrerad förvaltning av kustområden i medlemsstaterna och deras gränsområden för att 

säkra överensstämmelse med miljö- och samhällsmål samt ekonomiska mål, 
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24. uppnå eller bibehålla en god miljöstatus hos marina farvatten senast 2020, genom att fortsätta 

att effektivt fullgöra skyldigheterna enligt ramdirektivet om en marin strategi, som är den 

integrerade havspolitikens miljöpelare, inbegripet utveckling av ett sammanhängande nät med 

marina skyddsområden, och genomföra EU:s strategi för biologisk mångfald 2020, 

 

25. genomföra lämpliga förfaranden för hantering, förebyggande och anpassning för att förbättra 

kustområdenas, de marina ekosystemens och sjöfartsverksamhetens motståndskraft mot 

klimatförändringens följder, 

 

26. förbättra karriärmöjligheterna på det marina området och sjöfartsområdet och 

attraktionskraften hos en sådan karriär, genom att slå broar mellan utbildning, forskning och 

näringsliv och sörja för relevant utbildning, säkerhetskultur och främjande av lämplig 

rörlighet på arbetsmarknaden, 

 

27. sörja för att de lokala samhällena, arbetskraften i Europas yttersta randområden och 

civilsamhället deltar i och gynnas av utvecklingen av innovativ verksamhet, särskilt genom 

europeiska havskluster och samarbete med arbetsmarknadens parter, 

 

28. stärka det sektoriella och sektorsövergripande samarbetet, utbyta bästa praxis och främja 

internationell, nationell och regional dialog både mellan medlemsstater och med tredjeländer 

som delar ett havsområde med EU samt med internationella och regionala organisationer. 

 

29. Vi uppmanar rådet att ställa sig bakom denna politiska agenda, som är en viktig del i unionens 

strategi för tillväxt och sysselsättning, och vi uppmanar kommissionen och de kommande 

ordförandeskapen att i nära samarbete med övriga EU-institutioner ta lämpliga initiativ och 

ställa upp etappmål med utgångspunkt i denna förklaring, för att vidareutveckla och 

genomföra den integrerade havspolitiken. 

 

________________________ 

 


