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// abstract:

Deze aanbeveling wijst lidstaten erop bij het beheren van hun kustgebieden rekening te houden met de strategie voor duurzame 
ontwikkeling en met het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het zesde milieuactieprogramma. De 
lidstaten moeten ten aanzien van het beheer van hun kustgebieden een strategische aanpak volgen rekening houdend met de (a) 
ecosysteembenadering inzake de bescherming van het kustmilieu, (b) de erkenning van de bedreiging van kustgebieden door het 
klimaat, inclusief (c) het nemen van passende en ecologisch verantwoorde maatregelen voor de bescherming van kustgebieden, (d) 
duurzame economische mogelijkheden en werkgelegenheid, (e) een functionerend maatschappelijk en cultureel systeem in de lokale 
gemeenschappen, (f) voldoende voor het publiek toegankelijke gebieden, (g) het behoud of het bevorderen van de samenhang van 
kustgemeenschappen en (h) de betere coördinatie van acties van alle betrokken autoriteiten. 

De aanbeveling beschrijft eveneens de beginselen waarop nationale strategieën en de daarop gebaseerde maatregelen dienen 
voort te bouwen, zoals een holistisch en langetermijnperspectief, een adaptief beheer, rekening houden met lokale kenmerken, het 
respecteren van de draagkracht van ecosystemen, het betrekken van belanghebbenden, partnerschappen tussen autoriteiten en het 
vergemakkelijken van de samenhang tussen sectorale beleidsdoelstellingen enerzijds en ruimtelijke ordening en beheer anderzijds.

De lidstaten stellen een nationale inventaris op, of werken die bij, om te analyseren welke belangrijke actoren, wetten en instellingen 
het beheer van het kustgebied beïnvloeden. Op basis van de resultaten van de inventarisatie ontwikkelt elke betrokken lidstaat één 
nationale strategie of - indien nuttig - meerdere strategieën om de beginselen voor een geïntegreerd beheer van het kustgebied ten 
uitvoer te brengen. De lidstaten dienen eveneens de dialoog te bevorderen met de buurlanden aan dezelfde regionale zee, waaronder 
niet-lidstaten, teneinde mechanismen op te zetten voor een betere coördinatie van de aanpak van grensoverschrijdende vraagstukken.
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