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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU), 

 gezien de gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld "Internationale 

oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen" (JOIN(2016)0049), 

 gezien het geïntegreerd maritiem beleid van de Europese Unie van 2007 

(COM(2007) 575) en het desbetreffende voortgangsverslag van 2012 (COM(2012) 491), 

 gezien Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

30 november 2011 tot vaststelling van een programma ter ondersteuning van de verdere 

ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid1, 

 gezien de mededeling van de Commissie van 15 oktober 2009 getiteld "Ontwikkeling van 

de internationale dimensie van het geïntegreerd maritiem beleid van de Europese Unie" 

(COM(2009) 536), 

 gezien zijn resolutie van 21 oktober 2010 over het geïntegreerde maritieme beleid van de 

EU – beoordeling van de bereikte vooruitgang en nieuwe uitdagingen2, 

 gezien Verordening (EU) 2016/1625 van het Europees Parlement en de Raad van 

14 september 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van 

een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid3, 

 gezien Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot 

vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning4, 

 gezien Richtlijn 2012/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 

2012 tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad wat het zwavelgehalte van 

scheepsbrandstoffen betreft en de lopende effectbeoordeling van de uitbreiding van de 

beheersgebieden voor SOx-emissie in de Europese wateren, 

 gezien Richtlijn 2000/59/EG betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval 

en ladingresiduen, 

 gezien het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) 

en de Overeenkomst van Parijs van 2015, die op 4 november 2016 in werking is getreden 

en waarin voorgenomen nationaal bepaalde bijdragen (INDC's) zijn vastgelegd die tot 

                                                 
1 PB L 321 van 5.12.2011, blz. 1. 
2 PB C 70E van 8.3.2012, blz. 70.  
3 PB L 251 van 16.9.2016, blz. 77. 
4 PB L 257 van 28.8.2014, blz. 135. 
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doel hebben de uitstoot van broeikasgassen te beperken, 

 gezien de mededeling van de Commissie van 20 februari 2014 over een Europese strategie 

voor meer groei en werkgelegenheid in kust- en maritiem toerisme (COM(2014) 86), 

 gezien zijn resolutie van 29 oktober 2015 over nieuwe uitdagingen en concepten voor de 

bevordering van toerisme in Europa1, 

 gezien zijn resolutie van 2 juli 2013 over blauwe groei: bevordering van de duurzame 

ontwikkeling in de mariene, maritieme en toeristische sectoren in de EU2, 

 gezien de op 24 juni 2014 door de Europese Raad vastgestelde maritieme 

veiligheidsstrategie van de Europese Unie, 

 gezien de conclusies van de Raad betreffende "De prioriteiten voor het zeevervoersbeleid 

van de EU tot 2020: concurrentievermogen, decarbonisering, digitalisering met het oog op 

mondiale connectiviteit, een efficiënte interne markt en een maritieme cluster van 

wereldklasse" (9976/17), 

 gezien de mededeling van de Commissie van 2 december 2015 getiteld "Maak de cirkel 

rond – Een EU-actieplan voor de circulaire economie" (COM(2015) 614), 

 gezien zijn onderhandelingsstandpunt voor het afvalpakket als vastgesteld op 14 maart 

2017, 

 gezien het voorstel van de Oostzee- en Noordzeelanden aan de IMO om afgebakende 

stikstofoxide-emissiebeheersgebieden in te voeren, 

 gezien de VN-Oceaanconferentie die van 5 t/m 9 juni 2017 is gehouden in New York, 

 gezien de oproep tot actie die de Verenigde Naties op 5 juni 2017 hebben gedaan in 

verband met de oceanen, 

 gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de gezamenlijke 

mededeling aan het Europees Parlement en de Raad over internationale 

oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen, 

1. is verheugd over de gezamenlijke mededeling met als titel "Internationale 

oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen" en de daarin vervatte 

maatregelen; benadrukt nogmaals het belang van internationale oceaangovernance in 

economisch, ecologisch en sociaal opzicht en stipt aan dat dit beheer gebaseerd moet zijn 

op een sectoroverschrijdende aanpak, met bijzondere aandacht voor het geïntegreerd 

maritiem beleid en horizontale beleidsmaatregelen, waartoe onder meer blauwe groei, 

bestaande en nieuwe beste beschikbare mariene kennis en wetenschappelijke gegevens, 

maritieme ruimtelijke planning, geïntegreerde maritieme bewaking en de 

zeebekkenstrategieën behoren; benadrukt de behoefte aan beleidssamenhang en meer 

samenwerking en coördinatie tussen alle relevante actoren zoals overheden, regionale en 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0391. 
2 PB C 75 van 26.2.2016, blz. 24. 
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internationale organisaties en instellingen, de wetenschappelijke wereld, de particuliere 

sector en het maatschappelijk middenveld; 

2. steunt het actieplan van de Commissie, zoals uiteengezet in de gezamenlijke mededeling 

over internationale oceaangovernance van 2016, volledig; wijst erop dat de Commissie en 

de lidstaten dringend uitvoering moeten geven aan dit actieplan en de toezeggingen van de 

EU op het gebied van duurzame ontwikkeling voor de oceanen moeten omzetten in 

concrete beleidsmaatregelen op EU- en internationaal niveau; 

3. wijst nogmaals op de sterke maritieme dimensie van de doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling, waaronder doelstelling 14: beschermen en duurzaam gebruikmaken van de 

oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen; 

4. beklemtoont dat het verbeteren van de transparantie, de toegankelijkheid van informatie 

voor het publiek, de betrokkenheid van belanghebbenden en de legitimiteit van de VN-

organisaties, onder meer middels publieke verantwoordingsplicht van 

landenvertegenwoordigers in internationale organen, zoals de Internationale Maritieme 

Organisatie (IMO) en de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA), een prioriteit vormt bij 

het aanpakken van bestaande tekortkomingen in het governancekader; 

5. merkt bovendien op, met betrekking tot het internationaal recht inzake 

luchtverontreiniging, dat de lidstaten krachtens het Verdrag van de Verenigde Naties 

inzake het recht van de zee (Unclos) niet het recht hebben om op volle zee of bij 

onschuldige doorvaart aan boord te gaan van schepen en deze te inspecteren, zelfs 

wanneer er overduidelijk sprake is van een overtreding; vraagt de leden van de VN 

bijgevolg het rechtskader van het Unclos te verbeteren met als doel bestaande lacunes op 

het vlak van governance te dichten en robuuste handhavingsmechanismen voor het 

internationale milieurecht in te voeren; 

6. benadrukt het belang van de ultraperifere gebieden in een maritieme context, met name 

vanwege hun ligging in de Atlantische en Indische Oceaan, als laboratoria voor de 

bestudering en bestrijding van de effecten van klimaatverandering op de biodiversiteit en 

mariene ecosystemen, met een groot potentieel voor de ontwikkeling van hernieuwbare 

energie en blauwe biotechnologie; benadrukt dat er innoverende programma's en adequate 

financiering voor de oprichting van O&O-centra in de ultraperifere gebieden moeten 

komen; dringt hiertoe aan op de vorming van een maritiem cluster van ultraperifere 

regio's; 

7. is verheugd over de vooruitgang die de lidstaten hebben geboekt ten aanzien van de 

invoering van maritieme ruimtelijke ordening; herhaalt dat er verdere inspanningen nodig 

zijn voor de coherente tenuitvoerlegging van Richtlijn 2014/89/EU om het voortouw te 

nemen bij de wereldwijde invoering van maritieme ruimtelijke ordening; verzoekt de 

lidstaten daarom uiterlijk op 31 maart 2021 hun maritieme ruimtelijkeordeningsplannen 

vast te stellen; benadrukt de internationale en transnationale dimensie en verzoekt de 

Commissie voorstellen voor internationale richtsnoeren te beginnen opstellen, rekening 

houdend met het belang van synergieën en wisselwerkingen tussen land en zee, alsook 

gerelateerde processen zoals geïntegreerd kustbeheer, en een internationaal forum inzake 

maritieme ruimtelijke planning te leiden, waarbij de relevante belanghebbenden en derde 

landen worden betrokken, om dit wereldwijd te bevorderen en optimale werkwijzen aan te 

reiken, teneinde de internationale samenwerking te intensiveren, het beheer, het behoud en 
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het gebruik van de oceanen te verbeteren, meer transparantie te bewerkstelligen en 

onderwijs en opleiding te bevorderen; 

8. wijst op het belang van de EU-strategie voor maritieme veiligheid (EUSMV) en verzoekt 

de Commissie maritieme veiligheid op te nemen in het buitenlands beleid, aangezien een 

groot deel van de handel over zee plaatsvindt, meer dan 70 % van de buitengrenzen 

zeegrenzen zijn en de veiligheid van de reizigers die havens in de EU aandoen, moet 

worden gewaarborgd; 

9. wijst erop dat het belangrijk is de samenwerking tussen het Europees Agentschap voor 

maritieme veiligheid (EMSA), Frontex en het Europees Bureau voor visserijcontrole 

(EFCA), elk binnen hun eigen mandaat, te blijven stimuleren, ter ondersteuning van de 

nationale autoriteiten van de lidstaten die met kustwachttaken belast zijn, en tevens de 

maritieme veiligheid en beveiliging te bevorderen, grensoverschrijdende misdaad te 

bestrijden en het milieu te beschermen door verontreiniging door installaties voor olie- en 

gaswinning op zee te voorkomen en terug te dringen; is van mening dat deze 

agentschappen zo nodig meer EU-financiering moeten krijgen om deze nieuwe taken te 

kunnen vervullen; benadrukt dat het belangrijk is door te gaan met de ontwikkeling van 

digitale oplossingen – bijvoorbeeld om de scheepvaartsector te ondersteunen met 

gestroomlijnde procedures voor meldingsformaliteiten, en door meer te investeren in een 

gemeenschappelijke infrastructuur voor pan-Europese gegevensuitwisseling ten voordele 

van alle autoriteiten van de lidstaten die kustwachttaken uitvoeren – en geavanceerde 

maritieme technologie, zoals de geïntegreerde maritieme diensten van EMSA, om de 

toezichts- en monitoringsystemen inzake maritieme activiteiten en andere programma's 

zoals de gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur (CISE) voor maritieme 

bewaking te verbeteren; 

10. verzoekt de lidstaten alsook regionale en lokale autoriteiten en particuliere entiteiten zich 

in de eerste plaats toe te leggen op innovatieprojecten, blauwe biotechnologieën en het 

gebruik van schone energie om een milieuvriendelijker infrastructuur en zeevervoer te 

bevorderen en deze in die zin aan te passen, en het ecosysteem en de biodiversiteit van 

oceanen te beschermen via het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), 

Horizon 2020 en de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF); vraagt de 

lidstaten voorts vooral aandacht te schenken aan alternatieve en niet-conventionele 

brandstof voor vaartuigen – zoals vloeibaar aardgas (LNG) – en aan het LNG-blauwe-

corridors-project om de eilanden met elkaar te verbinden teneinde infrastructuur – zoals 

LNG-terminals – te bevorderen en aan te passen, als overbruggende technologie, met 

gebruikmaking van de voormelde bestaande financiering; verzoekt de Commissie 

oceaanpartnerschappen uit te werken met belangrijke spelers op het gebied van de 

oceanen, ter bevordering van de samenwerking, de beleidssamenhang en de coördinatie 

inzake aangelegenheden van gemeenschappelijk belang op essentiële terreinen met 

betrekking tot oceaangovernance, zoals blauwe groei en de uitwisseling van goede 

praktijken; 

11. benadrukt het belang van de herziening van de richtlijn inzake 

havenontvangstvoorzieningen, en verzoekt de lidstaten en de Commissie in samenwerking 

met de IMO, derde landen en de sector een strategie vast te stellen om de maritieme sector 

koolstofvrij te maken, inspelend op de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en 

de noodzaak een internationaal systeem voor de monitoring, rapportage en verificatie van 
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broeikasgasemissies tot stand te brengen; 

12. benadrukt dat het vervoer over zee gevolgen heeft voor het wereldklimaat en de 

luchtkwaliteit, aangezien het zowel koolstofdioxide uitstoot als stoffen zoals 

zwaveloxiden – die onder Richtlijn (EU) 2016/802 vallen – en stikstofoxiden, die een 

grote invloed hebben op havensteden en kustgebieden; merkt op dat de CO2-uitstoot door 

de zeescheepvaart tegen 2050 naar verwachting met 50 % à 250 % zal stijgen, en dat het 

aandeel daarvan in de mondiale broeikasgasuitstoot tot een aanzienlijke 17 % zou kunnen 

toenemen; herhaalt dat de economie als geheel een inspanning moet leveren om bij te 

dragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot, conform de Overeenkomst van Parijs; 

13. dringt aan op de invoering van een wereldwijd marktgebaseerd mechanisme, zoals een 

prijsmechanisme voor emissies binnen de IMO, om de emissies van de internationale 

scheepvaart aan te pakken, met bijzondere aandacht voor regio's die volledig afhankelijk 

zijn van het maritiem vervoer, met name de ultraperifere en insulaire gebieden en landen; 

14. dringt er bij de Commissie op aan de maritieme samenwerking en capaciteitsopbouw te 

versterken in het kader van internationale samenwerking en ontwikkeling, teneinde de 

gevolgen van allerlei soorten marien afval en mariene verontreiniging, zoals plastic en 

micro-plastic deeltjes in de ringvormige zeestromingen in de oceaan en het storten van 

afval en lozen van afvalwater van schepen buiten de territoriale wateren, aan te pakken, 

met het oog op de bescherming, het behoud en het duurzame gebruik van zeerijkdommen; 

verzoekt de Commissie de strijd tegen zwerfvuil op zee wereldwijd op te voeren door de 

verontreiniging afkomstig van bronnen en activiteiten op het land aan te pakken, teneinde 

de hoeveelheid geproduceerd afval drastisch te verminderen en de recycleerbaarheid te 

verhogen, alsook door de verontreiniging afkomstig van bronnen op zee te bestrijden, en 

vraagt de lidstaten tegelijkertijd de bestaande Europese regelgeving inzake de 

overbrenging van afvalstoffen, zoals Richtlijn 2005/35/EG inzake verontreiniging vanaf 

schepen, correct toe te passen; 

15. verzoekt de lidstaten en de regionale en plaatselijke autoriteiten innoverende 

technologische en financiële initiatieven voor het aanpakken van de vervuiling van zeeën 

en oceanen te ondersteunen teneinde doeltreffende terugwinningssystemen voor 

scheepsafval, met name plastic afval, in havens te bevorderen, de scheepvaartsector 

bewust te maken van de gevolgen van het storten van plastic afval in zee, en belangrijke 

belemmeringen voor de uitvoering van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging door schepen (Marpol) te overwinnen; 

16. stelt dat de uitwisseling van ballastwater een mogelijke manier is om de introductie van 

invasieve uitheemse soorten te voorkomen; benadrukt dat het Ballastwaterverdrag van de 

IMO, dat bedoeld is om dit probleem te controleren en te beheersen, spoedig in werking 

zal treden maar dat de succesvolle tenuitvoerlegging zal afhangen van wijder verbreide 

ratificatie; 

17. dringt er bij de Commissie op aan uiterlijk tegen 2020 met een voorstel te komen voor het 

gebruik van aan land opgewekte elektriciteit door in EU-havens aangemeerde schepen, ter 

vermindering van de emissies in havengebieden, rekening houdend met de 

verontreinigende stoffen – zoals zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), roet en 

fijnstof (PM) – die door schepen worden uitgestoten wanneer zij gebruik maken van hun 

hulpmotoren om elektriciteit op te wekken voor communicatieapparatuur, verlichting, 
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ventilatie en andere apparatuur aan boord wanneer zij voor anker liggen in een haven; 

18. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de toepassing van snelheidsbeperkingen 

voor schepen ter vermindering van de uitstoot in IMO-verband te beoordelen en te 

stimuleren, rekening houdend met de "Energy Efficiency Design Index" (EEDI) en het 

"Ship Energy Efficiency Management Plan" (SEEMP) en het feit dat 

snelheidsbeperkingen in het weg- en spoorwegvervoer de normaalste zaak van de wereld 

zijn; benadrukt dat de interne en externe economische voordelen van lagere snelheden in 

de scheepvaart de kosten overtreffen; merkt op dat langzaam varen relatief gemakkelijk te 

controleren en af te dwingen valt en weinig administratieve rompslomp met zich 

meebrengt voor de betrokkenen; 

19. herinnert aan zijn resolutie van 16 maart 2017 over een geïntegreerd EU-beleid voor het 

Noordpoolgebied1, waarin de Commissie en de lidstaten werden opgeroepen om alle 

maatregelen te nemen die nodig zijn voor een actieve ondersteuning van het in het 

Marpol-Verdrag neergelegde verbod op het gebruik en het vervoer als scheepsbrandstof 

van zware stookolie (heavy fuel oil: HFO) in brandstoftanks op schepen die de zeeën van 

het Noordpoolgebied bevaren, net zoals dat momenteel geregeld is voor de wateren rond 

Antarctica; vraagt de Commissie de risico's van het gebruik van HFO voor milieu, 

gezondheid en klimaat op te nemen in haar standpunt over internationale 

oceaangovernance; vraagt dat de Commissie bij gebrek aan passende internationale 

maatregelen voorstellen doet voor reglementering voor schepen die vóór een traject door 

Arctische wateren EU-havens aandoen, met het oog op een verbod op het gebruik en 

vervoer, als brandstof in bunkertanks, van HFO; 

20. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan zich actief in te zetten voor een snelle 

afronding van het lang aanslepende IMO-werkplan ter vermindering van de roetemissies 

van schepen die door het Noordpoolgebied varen, om de snelle temperatuurstijging en het 

versnelde smelten van het poolijs in het gebied te vertragen; 

21. wijst erop dat de automatisering en digitalisering van de maritieme sector betere digitale 

vaardigheden en kwalificaties vergt, en benadrukt dat dit een kans vormt om jongeren aan 

te trekken; verzoekt de Commissie initiatieven in dit verband voor te stellen, gezamenlijke 

initiatieven voor de erkenning van kwalificaties te ontwikkelen en verschillende mariene 

en maritieme activiteiten te bevorderen; 

22. betreurt dat in de gezamenlijke mededeling over internationale oceaangovernance niet 

wordt gerefereerd aan kust- en maritiem toerisme, rekening houdend met de betekenis 

daarvan voor eilanden, kustgebieden en ultraperifere gebieden en voor de lokale 

toeristische sector, waarin vooral kmo's actief zijn; dringt aan op uitvoering van een 

Europese strategie voor toerisme in het kader van het internationaal oceaanforum en 

vraagt om de regio's en de lokale overheden in kustgebieden bij de pan-Europese dialoog 

te betrekken voor een uitwisseling van optimale werkwijzen voor een slimme governance 

van kust- en maritiem toerisme; benadrukt dat kustgebieden niet uit het oog mogen 

worden verloren in de strategie van de Commissie inzake plastic afval en andere vormen 

van marien afval, aangezien de verstoring van het mariene milieu de toeristische 

aantrekkelijkheid uiterst negatief beïnvloedt en onvermijdelijke economische en 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0093. 
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klimatologische gevolgen heeft voor alle activiteiten in de ultraperifere gebieden; 

23. dringt aan op grotere inspanningen ter bevordering van onderzoek en innovatie om een 

betere oceaangovernance mogelijk te maken op een wijze die zorgt voor het behoud en 

herstel van mariene ecosystemen, met inbegrip van de duurzaamheid van deze 

rijkdommen, alsook ter bevordering van de kennis over de oceanen in Europa en 

wereldwijd door middel van een nauwere samenwerking en uitwisseling tussen 

onderzoekers, belanghebbenden, besluitvormers en het publiek, teneinde te zorgen voor 

betere voorlichting over de oceanen en over loopbanen in de blauwe economie; dringt aan 

op een grondige evaluatie van de toestand van de oceanen, uitgaande van 

wetenschappelijke en traditionele kennisstelsels, in overeenstemming met het VN-

document "Our Ocean, Our Future: Call for Action"; 

24. benadrukt dat het van belang is de lokale autoriteiten van kustgebieden en ultraperifere 

gebieden te betrekken bij het proces om de internationale oceaangovernance dichter bij de 

EU-burgers te brengen. 
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