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Avrupa Yeşil Partisi, AB kara sularının en az% 30'unun Deniz Koruma Alanları olarak
belirlenmesi çağrısında bulunur.
Denizlerimize ve okyanuslarımıza daha fazla zarar vermeyi acilen engellememiz gerektiği
temel görevini aklında tutan Avrupa Yeşil Partisi;
denizlerimiz ve okyanuslarım ve onların içindeki tüm yaşam iklim değişikliği, okyanus
asitlenmesi, nakliye, fosil yakıt ve yüzey arama ve istismarı, tahrip edici balıkçılık, su kirliliği ve
Mavi Büyüme Programı kapsamında ekonomik amaçlarla kullanılmanın birlikte yarattığı
etkilerle benzeri görülmemiş bir baskı altındadır
yerel paydaşlarla işbirliği içinde yönetilen, ekolojik olarak uyumlu yüksek kaliteli ve iyi yönetilen
Deniz Koruma Alanları (DKA) ağlarının deniz ekosistemlerini korumak için en iyi araç olduğunu;
Gezegenin sınırlarına ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine saygı içinde, denizlerimizin
gezegenin uzun vadeli sağlığı için öneminin bizim onları korumak için dramatik bir çaba içine
girmemizi gerektirdiğini
Üye Devletlerin şu anda deniz alanlarının yalnızca% 10'unu etkin bir şekilde korumakla yükümlü
olduğunu;
Avrupa Denizcilik Alanının% 12'sinin Deniz Koruma Alanları olarak tanımlanmış olmasına
rağmen, Avrupa Sularının sadece% 1,8'nin, DKA tanımlamasını anlamsız kılacak kadar yetersiz
yönetim planları ile DKA kapsamında olduğunu;
Kabul ederek;
Bu nedenle bu benzeri görülmemiş yıkım krizinin çözümü için ;
Üye Devletlerin, mevcut tüm DKA'lar için yönetim planları getirerek deniz suyunu koruma
yükümlülüğünü etkili bir şekilde uygulamalarını;
Tüm AB üye devletlerinin karasularının en az% 30'unun 2030 yılına kadar Deniz Koruma Alanları
olarak belirlenmesini;
Tüm DKA'ların tekil bölgeler değil, ekolojik olarak uyumlu, aralarında etkin bir yönetim ve
düzenleme olan ağların bir parçası olmasını;
Tüm DKA'ların korunmalarını ve geliştirmelerini sağlamak için etkili yönetim planları altında
çalışmasını ve bunlara yeterince kaynak ayrılarak izlenmesini
yeni DKA'ların sadece kıyı ve sığ suları değil, derin deniz alanlarını kapsaması gerektiğini;
Kıyılardaki DKA'ların belirlenmesinin Aarhus Konvensiyonu uyarınca gerekli olan bütünlüklü bir
danışma süreciyle, mümkün olduğu kadar toplumun liderliğinde yapılmasını; Denizleri,
okyanusları ve deniz alanlarını korumak için adalete erişim hakkının da güvence altına
alınmasını ve uygulanmasını;
Ortak Balıkçılık Politikasının, özellikle yıkıcı balıkçılık uygulamalarının yasaklandığı, deniz
tabanını etkileyen yöntemlere karşı yıl boyunca tam koruma sağlanan DKA’ların
bütünleşmesini ve AB tekneleri arasında kota dağıtımını eşitlikçi ve ekolojik olarak
sürdürülebilir şekilde yapacak eko sistem esaslı bir yönetim modeline öncelik verilmesini
teşvik etmesini;
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AB Üye Devletlerinin derin deniz madenciliği ve fosil yakıt arama ve işletmeleri için herhangi bir
lisans verilmesine ilişkin bir moratoryum ilanı ve korunan alanların herhangi birinde zararlı
etkiler doğurabilecek sismik testlerin derhal yasaklanması;
DKA'ların herhangi bir kirlilik riskine karşı etkili bir şekilde korunmasını sağlamak için
mikro-plastiklerin derhal yasaklanması da dahil olmak üzere plastik, tarımsal ve endüstriyel
kirlenmeyi ve dış tehditi sınırlandırmaya yönelik kontrol ve izleme mekanizmalarının
uygulanmasını;
Talep eder.

