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NL In verscheidenheid verenigd NL

5.7.2021 B9-0369/1

Amendement 1
Bert-Jan Ruissen
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0369/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en het behoud van de 
biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat MPA’s een 
belangrijk instrument zijn om de 
ecosystemen van de oceanen te 
beschermen, aangezien zij de diversiteit 
en de abundantie van soorten kunnen 
vergroten en de oceanen beter bestand 
kunnen maken tegen milieueffecten, 
waaronder klimaatverandering;

K. overwegende dat MPA’s altijd 
gebaseerd moeten zijn op 
wetenschappelijk bewijs, niet 
discriminerend moeten zijn en in 
verhouding moeten staan tot de 
doelstellingen van de MPA’s; 
overwegende dat bij de vaststelling van 
MPA’s de beginselen van good 
governance moeten worden aangehouden 
door voorafgaande effectbeoordelingen 
uit te voeren en te zorgen voor effectieve 
participatie van belanghebbenden;

Or. en
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5.7.2021 B9-0369/2021/2

Amendement 2
Bert-Jan Ruissen
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0369/2021/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en het behoud van de 
biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert eraan dat de EU, 
overeenkomstig de biodiversiteitsstrategie 
voor 2030, al haar diplomatieke invloed en 
outreach-capaciteiten moet aanwenden om 
te helpen tot een akkoord te komen over de 
aanwijzing van uitgestrekte MPA’s in de 
Zuidelijke Oceaan;

3. herinnert eraan dat de EU, 
overeenkomstig de biodiversiteitsstrategie 
voor 2030, al haar diplomatieke invloed en 
outreach-capaciteiten moet aanwenden om 
te helpen tot een akkoord te komen over de 
aanwijzing van uitgestrekte MPA’s in de 
Zuidelijke Oceaan; benadrukt dat deze 
MPA’s moeten worden vastgesteld na een 
voorafgaande omvattende 
effectbeoordeling en een effectieve 
raadpleging en participatie van de 
belanghebbenden;

Or. en
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Amendement 3
Bert-Jan Ruissen
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0369/2021/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en het behoud van de 
biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert aan de toezegging van de 
Unie inzake de bescherming van de zeeën 
om ten minste 30 % van het zeegebied van 
de EU wettelijk te beschermen, waaronder 
de strikte bescherming van 10 % van haar 
zeeën; herinnert eraan dat de EU ervoor 
moet zorgen dat het mondiale kader voor 
de periode na 2020 ambitieuze mondiale 
2030-doelstellingen omvat die in 
overeenstemming zijn met de toezeggingen 
van de EU; herhaalt voorts zijn standpunt 
dat de EU als een wereldleider moet 
optreden en tijdens de onderhandelingen 
moet ijveren voor een net zo hoog of nog 
hoger ambitieniveau dan ze zelf heeft, en 
dat zij daarbij ook moet zorgen voor 
juridisch bindende herstel- en 
beschermingsdoelstellingen op 
wereldschaal van ten minste 30 % tot 
2030; onderstreept dat beschermde 
gebieden doeltreffend moeten worden 
beschermd;

4. herinnert aan de toezegging van de 
Unie inzake de bescherming van de zeeën 
en dat de EU ervoor moet zorgen dat het 
mondiale kader voor de periode na 2020 
realistische mondiale 2030-doelstellingen 
omvat die in overeenstemming zijn met de 
toezeggingen van de EU; herhaalt voorts 
zijn standpunt dat de EU als een 
wereldleider moet optreden en tijdens de 
onderhandelingen voor het mondiale kader 
moet ijveren voor realistische 
doelstellingen; onderstreept dat 
beschermde gebieden doeltreffend moeten 
worden beschermd;

Or. en
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Amendement 4
Bert-Jan Ruissen
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0369/2021/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en het behoud van de 
biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de instelling van deze 
twee nieuwe MPA’s een belangrijke 
bijdrage zou vormen aan de mondiale 
dimensie van de biodiversiteitsstrategie 
van de EU; roept de Commissie en de 
lidstaten op om de instelling van deze 
MPA’s als uitgangspunt te nemen bij de 
wereldwijde onderhandelingen in het 
kader van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit tijdens de CoP15-
biodiversiteitsconferentie van de VN in 
Kunming, China;

12. benadrukt dat de instelling van deze 
twee nieuwe MPA’s een belangrijke 
bijdrage zou vormen aan de mondiale 
dimensie van de biodiversiteitsstrategie 
van de EU; 

Or. en


