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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. benadrukt het feit dat geen enkel land in zijn eentje het probleem van het verlies aan 
biodiversiteit, met name in mariene ecosystemen, kan oplossen en dat de regeringen van 
de lidstaten doeltreffender moeten samenwerken en hun inspanningen doeltreffender 
moeten coördineren, om deze mondiale kwestie aan te pakken; benadrukt dat een 
krachtige uitvoering van het biodiversiteitsbeleid zowel ten goede komt aan de 
samenleving als aan de economie;

2. wijst erop dat het engagement om ervoor te zorgen dat de visbestanden in 2015 in stand 
zijn gehouden of hersteld zijn op hogere niveaus dan waar de maximale duurzame vangst 
kan worden gerealiseerd, overeenkomstig het hervormingspakket voor het 
gemeenschappelijk visserijbeleid dat de Commissie voorstelt, is goedgekeurd door de 
staatshoofden en regeringsleiders tijdens de wereldtop inzake duurzame ontwikkeling in 
2002 in Johannesburg;

3. verzoekt de Commissie de benadering op basis van de maximale duurzame vangst verder 
te ontwikkelen, rekening houdend met alle aspecten van de visbestanden, met name de 
omvang, de leeftijd en het vruchtbaarheidscijfer, de kwestie van meersoortenbestanden 
aan te pakken en rekening te houden met ecosysteeminteractie;

4. benadrukt het feit dat wetenschappelijk advies op basis van betrouwbare en voldoende 
gegevens belangrijk is voor een effectief en duurzaam visserijbeheer; benadrukt dat 
gegevens over een breed scala van ecosysteemparameters nodig zijn om een 
ecosysteemgebaseerde aanpak voor visserij te ontwikkelen en roept de lidstaten op om 
hun inspanningen om deze gegevens te verzamelen en te verstrekken, aanzienlijk op te 
voeren;

5. is tevreden met de nieuwe EU-strategie voor biodiversiteit tot 2020, met name doelstelling 
4 inzake optimaal beheer van visbestanden;

6. verwelkomt het engagement om de bijvangst van ongewenste soorten te vermijden, de 
kwetsbare mariene ecosystemen te handhaven en een einde te maken aan teruggooi;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten deze nieuwe strategie volledig uit te voeren en te 
financieren, door ervoor te zorgen dat bij elke financieringsmaatregel van de EU de 
wetten inzake biodiversiteit en waterbescherming worden nageleefd;

8. benadrukt het feit dat voor het halen van de zes doelstellingen van de nieuwe EU-strategie 
voor biodiversiteit tegen 2020 de reeds door de EU vastgestelde regels moeten worden 
nageleefd en de initiatieven en programma's op dit gebied, met name het Natura 2000-
netwerk van beschermde gebieden en het LIFE+-programma, behoorlijk moeten worden 
beheerd; bepleit adequate financiering voor Natura 2000-locaties in de nieuwe 
financieringsperiode;
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9. benadrukt het feit dat de echte test voor het engagement van de EU om de 
biodiversiteitsdoelstelling te halen en de echte sleutel tot deze kwestie niet de nieuwe 
strategie is, maar veeleer de komende hervorming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid en van het meerjarig financieel 
kader; wijst er voorts op dat het feit dat de bescherming van de biodiversiteit onvoldoende 
in andere EU-beleidsterreinen is geïntegreerd, de mislukking van de eerste strategie heeft 
veroorzaakt;

10. verzoekt de Commissie betrouwbare indicatoren voor ecologische duurzaamheid, inclusief 
mariene duurzaamheid en duurzaamheid in kustgebieden, te ontwikkelen, om te 
beoordelen in hoeverre vooruitgang in de richting van de algemene doelstelling van 
bescherming van de biodiversiteit is geboekt;

11. is van mening dat het behoud van de mariene diversiteit moet worden aangepakt op het 
hoogste niveau tijdens de Rio+20-top in juni 2012 in Rio de Janeiro;

12. is tevreden met de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN over het zorgen 
voor een duurzame mondiale visserij, die is aangenomen op 6 december 2011, waarin 
wordt benadrukt dat dringend inspanningen nodig zijn om tot een duurzaam gebruik van 
de wereldzeeën en -oceanen te komen;

13. is tevreden met het plan dat in november 2011 is gepresenteerd en dat door vier VN-
agentschappen (UNESCO, FAO, UNDP en IMO) is ontwikkeld om landen aan te zetten 
tot een hernieuwing van hun engagement om de afbraak van de oceanen te beperken en 
gevaren als overbevissing, vervuiling en afname van de biodiversiteit aan te pakken.
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