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SUGGESTIES

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. stemt in met de door de Commissie geformuleerde hoofddoelstelling voor 2020 van "het 
tot stilstand brengen van het verlies van biodiversiteits- en ecosysteemdiensten in de EU 
tegen 2020 en het in de mate van het mogelijke herstellen daarvan, en het intensiveren van 
de bijdrage van de EU aan het stoppen van het verlies van biodiversiteit";

2. beklemtoont dat het tot stilstand brengen van het verlies van biodiversiteit van essentieel 
belang is voor het overleven van visserijgemeenschappen die de negatieve gevolgen 
ondervinden van de uitputting van de visbestanden ten gevolge van verschillende 
menselijke activiteiten;

3. vindt de bescherming van mariene diversiteit van essentieel belang, aangezien dit het 
weerstandsvermogen van ecosystemen vergroot en derhalve bijdraagt aan het opvangen 
van de gevolgen van de klimaatverandering;

4. verzoekt de Commissie derhalve speciale maatregelen te nemen voor het beschermen van 
de mariene soorten en habitats die het meest gevoelig zijn voor klimaatverandering, en er 
daarbij op toe te zien dat de maatregelen gericht op het aanpassen aan of het reduceren 
van de gevolgen van klimaatverandering geen negatieve impact op mariene biodiversiteit 
hebben;

5. verzoekt de Commissie goedkeuring te hechten aan een model met mariene beschermde 
gebieden waar milieubehoud en duurzame visserij kunnen samengaan; verzoekt de 
Commissie regelmatig verslag uit te brengen over de voortgang die de lidstaten boeken bij 
de tenuitvoerlegging van de habitat- en vogelrichtlijnen, in het bijzonder bij de oprichting 
van het Natura 2000-netwerk voor het mariene milieu, aangezien op dit moment minder 
dan 10% van de beschermde gebieden een mariene gebied is, alsook over de 
verslagleggings- en monitoringsverplichtingen van de lidstaten;

6. wijst erop dat de belangrijkste instrumenten voor het verwezenlijken van de doelstellingen 
betreffende mariene biodiversiteit, naast de habitat- en vogelrichtlijnen, de 
waterkaderrichtlijn voor kustwateren en de kaderrichtlijn mariene strategie (2008/56) voor 
alle mariene wateren zijn;

7. is van oordeel dat de lidstaten het recht moeten hebben initiatieven voor het beschermen 
van mariene biodiversiteit te nemen die verdergaan dan hetgeen ze uit hoofde van de EU-
wetgeving verplicht zijn te doen;

8. is van oordeel dat de inspanningen die de Europese visserijsector zich tot nu toe heeft 
getroost om de bijvangsten van jonge vis, andere soorten dan de doelvissoorten, mariene 
zoogdieren, zeeschildpadden en vogels zoveel mogelijk te beperken en uit te bannen, niet 
hebben volstaan;
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9. is van oordeel dat reducering van de teruggooi één van de hoofddoelstellingen van het 
GVB moet zijn en vraagt de Commissie de oorzaken van teruggooi in kaart te brengen en 
voor elke visserij specifieke oplossingen uit te werken, in het bijzonder het vaststellen van 
multispecifieke quota's of biomassaquota's, het selecteren van de instrumenten, zoals het 
algemene gebruik van vierkante mazen, en het beheer van de bestanden vanuit de ruimte;

10. herinnert aan de cruciale sociaal-economische rol van de visserij voor de inrichting van de 
kuststreken, alsook aan het milieubelang voor de mariene ecosystemen; is van mening dat 
het GVB de lidstaten niet moet hinderen maar juist moet helpen bij het eerbiedigen van de 
biodiversiteitswetgeving, met name bij het ontwikkelen van passende 
beschermingsmaatregelen in mariene Natura 2000-gebieden;

11. wijst op het feit dat mariene soorten en habitats in de EU-biodiversiteitswetgeving minder 
bescherming genieten dan landsoorten en -habitats, en verzoekt de Commissie dan ook de 
tekortkomingen in de wetgeving en bij de toepassing daarvan in kaart te brengen, en 
mariene beschermde gebieden te ontwikkelen waar de economische activiteiten, 
waaronder de visserij, met meer oog voor de ecosystemen worden beheerd;

12. wijst er daarnaast op dat de verschillende overeenkomsten betreffende de regionale zeeën 
rond de EU, zoals OSPAR, HELCOM en Barcelona, een belangrijk kader vormen voor de 
bescherming van de mariene ecosystemen;

13. herinnert de Commissie en de lidstaten aan het feit dat de marienestrategierichtlijn het 
gebruik van beschermde mariene gebieden niet tot Natura 2000 beperkt, en verzoekt de 
lidstaten en de Commissie daarom oog te hebben voor en verbindingen tot stand te 
brengen tussen alle beschermde mariene gebieden, waaronder die welke zijn aangewezen 
krachtens overeenkomsten betreffende de regionale zeeën, teneinde een coherent en 
alomvattend netwerk tot stand te brengen;

14. wijst op het feit dat het belangrijkste criterium voor een goede milieustatus de handhaving 
van de mariene biodiversiteit is;

15. beklemtoont het potentieel voor een praktische verbetering van het beheer van de zeeën nu 
de kaderrichtlijn mariene strategie nieuwe mechanismen heeft ingevoerd voor een betere 
coördinatie tussen mariene beschermde gebieden en visserijmaatregelen;

16. verzoekt de Commissie de ecosysteembenadering, net als reeds het geval is in de 
kaderrichtlijn water en de kaderrichtlijn mariene strategie, te integreren in alle EU-
maatregelen die op de mariene biodoversiteit van invloed zijn; benadrukt verder dat 
ecosysteemdiensten onder andere koolstofopslag en -afscheiding door natuurlijke 
ecosystemen omvat, maar daartoe niet is beperkt;

17. wijst met klem op de noodzaak van meer maatregelen op het gebied van het geïntegreerd 
beheer van kustgebieden en maritieme ruimtelijke ordening, aangezien dit belangrijke 
elementen van een op participatie gerichte ecosysteembenadering zouden kunnen zijn, die 
zorgt voor het behoud en het duurzame beheer van mariene en kustbronnen, en oog heeft 
voor natuurlijke processen en het draagvermogen van ecosystemen;

18. is van oordeel dat de regionale visserijbeheerorganisaties de verantwoordelijkheid voor 
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het visserijbeheer en een verantwoorde visserij op hoge zee dragen; is van oordeel dat het 
derhalve van groot belang is hun bevoegdheden te vergroten, met name ten aanzien van de 
controles en ontmoedigende sancties, en dat het in eerste instantie een taak van de 
regionale visserijbeheerorganisaties is om voor het beheer van bepaalde commercieel 
belangrijke mariene soorten in te staan en een systeem van vangstcertificaten in te voeren;

19. verzoekt de Commissie zo ambitieus mogelijk te zijn bij het herstel van biodiversiteit en 
natuurlijke ecosystemen binnen het bredere mariene milieu van de EU; beklemtoont 
daarnaast dat herstelinspanningen een belangrijke bron van werkgelegenheid voor 
kustgemeenschappen zouden kunnen zijn;

20. verzoekt de EU erop toe te zien dat op Europees en mondiaal niveau billijkheid wordt 
gewaarborgd; beklemtoont verder de noodzaak van waarborging en uitbreiding van de 
toepassing van het beginsel "de vervuiler betaalt", alsook van het beginsel van het volledig 
terugverdienen van de kosten;

21. verzoekt de Commissie na te denken over het vaststellen van nationale of sectorale 
doelstellingen voor het beperken van invloeden op en verlies van biodiversiteit;

22. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat alle sectoren van de samenleving en het grote 
publiek op de hoogte zijn van en betrokken worden bij de visie van de EU op 
biodiversiteit voor de periode ná 2010.
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