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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. onderstreept het belang van de tenuitvoerlegging van het hervormde gemeenschappelijke 
visserijbeleid, aangezien het voorziet in de duurzame ontwikkeling van de visbestanden,
en overbevissing, een ware bedreiging voor het leven in zee, ontmoedigt;

2. wijst op het belang van het voorstel voor een "Richtlijn mariene strategie" 
(COM(2005)0505) en herinnert aan de noodzaak dat de lidstaten nationale plannen 
opstellen die zijn gericht op het behoud van de biotische en abiotische rijkdommen in het 
mariene milieu;

3. acht het van fundamenteel belang dat tussen de EU en derde landen overeenkomsten en 
actieplannen met het oog op het behoud van gemeenschappelijke mariene zones worden 
opgesteld;

4. verwelkomt het voornemen van de Commissie om een gemeenschappelijk maritiem beleid 
ten uitvoer te leggen dat is gebaseerd op een holistische benadering van de oceanen en 
wijst op de noodzaak van het ecologische behoud van de oceanen om de economische 
ontwikkeling van sectoren als onder andere de visserij en het toerisme te garanderen;

5. roept de Commissie op om een speciaal actieprogramma op te stellen ter bestrijding van 
de illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij (IUU), die een zeer 
wezenlijke bedreiging vormt voor de natuurlijke aanvulling van de visbestanden;

6. wijst op het belang van het zevende kaderprogramma voor investeringsactiviteiten en op 
de noodzaak om de duurzame bevissing en exploitatie van de oceanen te beschouwen als 
een strategische prioriteit voor het behoud van het mariene milieu;

7. dringt er bij de Commissie op aan de plannen voor het beheer en herstel van enkele 
vissoorten, die dikwijls slecht worden uitgevoerd wegens onvoldoende controle, te herzien 
en maatregelen te treffen die beter zijn afgestemd op de vismethoden in de 
biogeografische gebieden in kwestie;

8. merkt op dat het bevorderen van selectieve visserijmethoden prioriteit heeft omdat het 
bijvangsten beperkt en aldus bijdraagt aan de duurzaamheid van de visbestanden en de 
instandhouding van de biodiversiteit;

9. dringt er bij de Commissie op aan beter toe te zien op de naleving van de communautaire 
wetgeving in verband met de bestrijding van de vervuiling en de aantasting van mariene 
ecosystemen; 

10. is blij met het voorstel van de EU en de lidstaten om mariene en rivierecosystemen op te 
nemen in het NATURA 2000-netwerk van beschermde gebieden en roept ertoe op tevens 
speciale aandacht te besteden aan zones voor de reproductie van visbestanden;
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11. roept de Commissie op om het NATURA 2000-netwerk verder te consolideren door het 
uit te breiden naar de tien lidstaten die in 2004 tot de EU zijn toegetreden en naar 
Bulgarije en Roemenië, aangezien na de toetreding van de twee laatstgenoemde landen de 
Zwarte Zee thans immers deel uitmaakt van de communautaire wateren;

12. spreekt zijn bezorgdheid uit over de eventuele gevolgen voor de biodiversiteit van de 
introductie van exotische soorten en de mogelijke ontsnapping van genetisch 
gemodificeerde vissen naar mariene ecosystemen, en dringt er bij de Commissie op aan de 
gevaren nader te onderzoeken;

13. spreekt zijn bezorgdheid uit over de mogelijkheid dat genetisch gemodificeerde vissen 
ontsnappen naar mariene ecosystemen en de kans dat ze zich voortplanten met lokale 
vissen, met een verstoring van de biodiversiteit van deze ecosystemen tot gevolg; dringt er 
bij de Commissie op aan genetisch gemodificeerde vis, bestemd voor de voedselketen van 
de EU, uit de EU te weren;

14. dringt er bij de Commissie op aan studies aan te moedigen en te steunen naar het kweken 
van nieuwe soorten in gevangenschap, vooral naar overbeviste soorten, om zo tegemoet te 
komen aan de vraag van de markt die onder druk staat door de beperking van de vangsten;

15. roept de Commissie op om studies te financieren naar mariene ecosystemen, met name in 
gebieden met een rijke biodiversiteit en intensieve visserijactiviteit.

16. verwelkomt het door de Commissie aangekondigde voornemen om met speciale 
wetgeving te komen voor ecologische certificatie in de visserij en dringt er bij de 
Commissie op aan het beoogde wetsvoorstel zo snel mogelijk in te dienen;

17. dringt er bij de Commissie op aan het lozen van ballastwater in de wateren van de EU 
effectief te controleren; 

18. dringt er bij de Commissie op aan druk uit te oefenen op degenen die verantwoordelijk 
zijn voor het voortdurende uitstel van de instelling van regionale adviesraden voor de 
visserij die van essentieel belang zijn voor een beter toezicht op en een beter behoud van 
de visbestanden;

19. dringt er bij de Commissie op aan te investeren in bewustmakingsacties om het grote 
publiek te doordringen van de problemen in verband met het behoud van de visbestanden 
en de bijbehorende ecosystemen;

20. wijst op de noodzaak van financiële compensatie voor plaatselijke gemeenschappen die 
financiële schade lopen door middel van speciaal op het behoud van het mariene milieu 
gerichte acties. 
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