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SUGGESTIES 

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken en 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 

haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee 

(UNCLOS) de activiteiten op de wereldzeeën bij verdrag geregeld zijn; overwegende dat 

ook het Noordpoolgebied betrokken kan en moet worden bij de ontwikkeling van een 

kader voor mariene biodiversiteit in zones die buiten de in het UNCLOS vastgelegde 

rechtsgebieden vallen; 

B. overwegende dat in de Verklaring van de Verenigde Naties inzake de rechten van 

inheemse volkeren (UNDRIP) is vastgelegd dat de culturen van de Samen, de Nenetsen, 

de Chanten, de Evenken, de Tsjoektsjen, de Aleoeten, de Yupik en van de Inuit 

beschermd moeten worden; overwegende dat de inheemse bevolking van het 

Noordpoolgebied het recht heeft de natuurlijke hulpbronnen in haar gebied te gebruiken 

en daarom betrokken moet worden bij eventuele plannen voor commerciële visserij; 

C. overwegende dat het Noordpoolgebied door de klimaatverandering de komende jaren 

toegankelijk wordt voor commerciële visserij, die, gezien de uiterst gevoelige aard van 

dit unieke gebied, bijzonder zorgvuldig tot ontwikkeling moet worden gebracht; 

D. overwegende dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de volle zee in het 

Noordpoolgebied – waar momenteel niet commercieel gevist wordt – en het 

aangrenzende Noordpoolgebied, waar reeds regionale onderhandelingsfora voor 

visserijbeheer zijn opgericht; 

E. overwegende dat er 633 vissoorten voorkomen in de Noordelijke IJszee en de 

omliggende zeeën waarvan er thans vanwege milieurestricties slechts 58 worden bevist; 

overwegende dat het aantal beviste soorten in de nabije toekomst kan toenemen, hetgeen 

de druk op het milieu verhoogt; 

F. overwegende dat de flora en fauna van het Noordpoolgebied gemeenschappelijke 

goederen zijn; 

G. overwegende dat toepassing en naleving van de regels en doelstellingen van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid één van de belangrijkste doelstellingen van de lidstaten 

van de Europese Unie met grondgebied in het Noordpoolgebied moet zijn; overwegende 

dat bovendien de kwantitatieve doelstelling van herstel en instandhouding van bestanden 

boven een niveau dat de maximale duurzame opbrengst kan produceren onderdeel moet 

zijn van elke evaluatie van de mariene omgeving en de visserij in het gebied; 

H. overwegende dat elke vorm van visserij in het Noordpoolgebied moet plaatsvinden in 

overeenstemming met de bestaande internationale overeenkomsten die van toepassing 

zijn op het gebied, met inbegrip van het Verdrag van Spitsbergen van 1920, en in het 

bijzonder met alle rechten van de staten die partij zijn bij dit verdrag, alsook met alle 

historische visrechten; 

I. overwegende dat de bijzondere aard van het Noordpoolgebied met zich meebrengt dat 
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een eventuele ontwikkeling van de commerciële visserij op basis van het beste 

beschikbare wetenschappelijk advies uiterst belangrijk is, en dat monitoring en follow-up 

plaats moeten vinden op een manier die samenvalt met deze doelstellingen; 

J. overwegende dat het Noordpoolgebied beschikt over een bijzonder ecosysteem met veel 

biodiversiteit en over een grote verscheidenheid aan habitats, die zonder nadere analyses 

en onderzoek niet volledig doorgrond kunnen worden; overwegende dat sommige soorten 

onvoldoende bestudeerd zijn, waardoor niet tot in detail begrepen kan worden hoe de 

bestanden zich aanpassen aan de klimaatverandering en zich in het licht van commerciële 

visserij herstellen; 

K. overwegende dat de opening van commerciële visserij in een nieuw gebied als het 

Noordpoolgebied de mogelijkheid kan doen ontstaan dat visserijproducten met onjuiste 

etikettering of oorsprongsverklaring de EU binnenkomen, hetzij rechtstreeks, hetzij op 

grond van vrijhandelsregelingen van derden; 

L. overwegende dat met het door de partijen bij het Verdrag inzake biodiversiteit (CBD) 

aangenomen strategisch plan voor biodiversiteit 2011-2020, met het kerndoel 11, en met 

de duurzame ontwikkelingsagenda 2016 van de Verenigde Naties (doelstelling 14) 

beoogd wordt de oceanen, zeeën en mariene rijkdommen in stand te houden en duurzaam 

te gebruiken, waar ook bij hoort dat uiterlijk in 2020 10% van de mariene gebieden onder 

bescherming geplaatst moeten zijn; overwegende dat de partijen bij het Verdrag inzake 

biodiversiteit 77 ecologisch of biologisch gezien belangrijke mariene gebieden (EBSA's) 

en 13 ecologisch of biologisch gezien bijzonder belangrijke mariene gebieden hebben 

erkend, die uiterst behoedzaam beheerd moeten worden; 

M. overwegende dat een gebied als het Noordzeegebied duurzaam geëxploiteerd moet 

worden op basis van de voorzorgsbenadering; 

N. overwegende dat de landen in het Noordpoolgebied in overweging moeten nemen om een 

aparte regionale organisatie voor visserijbeheer (ROVB) op te richten en beschermde 

mariene gebieden (MPA's) aan te wijzen, waarbij zij zich oriënteren op de reeds 

bestaande modellen; 

O. overwegende dat de Europese Unie, Canada en de Verenigde Staten in het kader van de 

Verklaring van Galway over samenwerking met betrekking tot de Atlantische Oceaan 

zich er gezamenlijk toe verplicht hebben onder meer het vermogen op te bouwen om 

belangrijke processen in het Atlantische en Noordpoolgebied te begrijpen en te 

voorspellen, alsook de mogelijk daarmee verbonden kansen en risico's voor de 

activiteiten van de mens en de klimaatverandering; 

P. overwegende dat instellingen zoals de European Marine Board, de European Polar Board 

en EurOcean het Noordpoolgebied onafgebroken onderzoeken en informatie over het 

gebied verspreiden; 

Q. overwegende dat de partijen bij het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (de 

overeenkomst van Parijs) op grond van de artikelen 4 en 5 verplicht zijn maatregelen te 

nemen voor het duurzaam beheer en ter bescherming van putten en reservoirs van 

broeikasgassen, met inbegrip van de oceanen; 
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1. herinnert eraan dat veranderingen in het Noordpoolgebied gevolgen hebben voor de hele 

wereld, met name omdat de schadelijke gevolgen van de opwarming van de aarde zich in 

dit kwetsbare milieu veel sneller openbaren; 

2. verlangt dat een eventuele ontwikkeling van de commerciële visserij in het 

Noordpoolgebied plaatsvindt op een manier die volledig verenigbaar is met de gevoelige 

en specifieke aard van de regio; dringt erop aan dat er, voordat gestart wordt met nieuwe 

commerciële visserij in het Noordpoolgebied, uit voorzorg betrouwbare 

wetenschappelijke evaluaties van visbestanden worden uitgevoerd om te kunnen bepalen 

in hoeverre de betreffende soorten bevist kunnen worden terwijl de bestanden ten minste 

op een niveau worden gehouden waarbij de maximale duurzame opbrengst verkregen 

wordt, andere soorten niet uitgeput raken en geen ernstige schade aan het mariene milieu 

wordt toegebracht; benadrukt dat alle bevissing op volle zee door een regionale 

organisatie voor het visserijbeheer moet worden gereguleerd, die wetenschappelijk advies 

eerbiedigt en beschikt over een degelijk controle- en toezichtsprogramma om naleving 

van de beheersmaatregelen te waarborgen; wijst erop dat visserij binnen Exclusieve 

Economische Zones (EEZ) aan dezelfde normen moet voldoen; verzoekt om een 

moratorium op visserij op industriële schaal, ook op bodemsleepnetvisserij, in de 

voorheen onbeviste wateren van het Noordpoolgebied; 

3. is ingenomen met de lopende onderhandelingen met het oog op het sluiten van een 

internationale overeenkomst tussen de kuststaten van het Noordpoolgebied en 

internationale partijen met het oog op het tegengaan van ongereguleerde visserij in de 

internationale wateren van het Noordpoolgebied, en verzoekt de Commissie en de 

lidstaten deze verklaring te ondertekenen en zich ervoor in te zetten dat deze voor de 

ondertekenaars bindend wordt; 

4. verzoekt de Commissie de Noordpoollanden te ondersteunen en ertoe aan te moedigen 

dat zij hun activiteiten met het oog op het inwinnen van nieuwe informatie over en het 

maken van analyses van alle bestanden in het gebied voortzetten; 

5. herinnert eraan dat het recht op land en natuurlijke hulpbronnen een belangrijk onderdeel 

vormt van de cultuur van inheemse volkeren in het Noordpoolgebied en van belang is 

voor hun voortbestaan, en tevens cruciaal is voor de bescherming van hun traditionele 

levensstijl; 

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten de instelling van een beschermd zeegebied in de 

volle zee van het Noordpoolgebied onder het mandaat van de OSPAR-commissie te 

bevorderen en te ondersteunen, waarbij al het extractieve gebruik, met inbegrip van 

visserij, van de internationale wateren rondom de Noordpool die onder OSPAR vallen 

verboden wordt; 

7. verzoekt de Commissie ondersteuning te geven aan initiatieven voor een verbod op 

bodemberoerende trawlvisserij in EBSA's en in de internationale wateren rondom de 

Noordpool; 

8. verlangt dat de doelstellingen inzake instandhouding van het nieuwe gemeenschappelijk 

visserijbeleid en de kwantitatieve doelstelling van herstel en instandhouding van 

bestanden boven een niveau dat de maximale duurzame opbrengst kan produceren het 

fundament vormen van elke vorm van commerciële visserij in het gebied; 
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9. merkt op dat de mariene ecosystemen in het Noordpoolgebied van cruciaal belang zijn 

voor het behoud van wereldwijde biodiversiteit; is van mening dat de inkrimping van het 

zee-ijs en andere milieuveranderingen in het Noordpoolgebied, in combinatie met 

beperkte wetenschappelijke kennis over de mariene hulpbronnen in dit gebied, maken dat 

een voorzichtige aanpak noodzakelijk is om passende internationale maatregelen vast te 

stellen die het behoud op lange termijn en het duurzame gebruik van hulpbronnen in open 

zee in het Noordpoolgebied kunnen waarborgen; 

10. verlangt dat een eventuele verdere ontwikkeling van de commerciële visserij in het 

Noordpoolgebied in overeenstemming is met de internationale overeenkomsten die van 

toepassing zijn op dit gebied, ook met het Verdrag van Spitsbergen van 1920, en met de 

rechten van alle staten die partij zijn bij deze overeenkomsten, alsook met de bestaande 

historische visserijrechten; 

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten erop toe te zien dat het nieuwe VN-akkoord over 

de bescherming van biodiversiteit in zones die buiten de rechtsgebieden vallen (BBNJ) 

sterk en effectief is en een solide procedure omvat voor het aanwijzen, het vaststellen, het 

beheer en de handhaving van beschermde zeegebieden, met inbegrip van 

reservaatgebieden op zee waar alle vangst verboden is; 

12. verlangt dat de EU leiderschap toont bij het tegengaan van niet-gereglementeerde visserij 

in het Noordpoolgebied; is van mening dat de Unie daartoe ieder recht heeft, aangezien 

lidstaten in alle bestuursniveaus van het Noordpoolgebied vertegenwoordigd zijn; 

13. onderstreept dat beschermde zeegebieden van cruciaal belang zijn voor het behoud van 

ecosystemen in het Noordpoolgebied; herinnert eraan dat het noodzakelijk is om alle 

lokale gemeenschappen bij de planning, de realisering en het beheer van deze 

beschermde gebieden te betrekken; 

14. ondersteunt het standpunt dat elke ontwikkeling van commerciële visserij plaats moeten 

vinden in overeenstemming met alle internationale akkoorden, met inbegrip van het 

UNCLOS en de VN-overeenkomst inzake visbestanden (UNFSA); 

15. verzoekt de Commissie ook in de toekomst gebruik te maken van Horizon 2020 en van 

andere financieringsprogramma's voor de bestudering van het Noordpoolgebied, en het 

gebruik van deze programma's uit te breiden; 

16. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat voldoende wetenschappelijk advies 

beschikbaar is ter ondersteuning van eventuele stappen met het oog op de ontwikkeling 

van de commerciële visserij in het Noordpoolgebied, en dat de nodige maatregelen 

worden getroffen voor monitoring en follow-up; 

17. wijst op het belang van de door de vijf kuststaten van het Noordpoolgebied ondertekende 

verklaring over visserij van juli 2015; 

18. verzoekt de Commissie nauwgezet toezicht te houden op alle van het Noordpoolgebied 

afkomstige visserijproducten die worden aangeboden op de interne markt, en zo te 

waarborgen dat deze producten volledig voldoen aan de huidige Europese wetgeving, in 

het bijzonder aan de regelgeving inzake etikettering; 
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19. wijst erop hoe belangrijk het cohesiebeleid is en merkt op dat de EU-financiering op dit 

gebied effectiever moet zijn; 
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