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FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at hvidbogen lægger vægt på at øge alle økosystemers 
modstandsdygtighed som et væsentligt forsvar mod de mest ekstreme virkninger af 
klimaændringerne;

2. gentager, at menneskeskabte drivhusgasser har vidtrækkende konsekvenser for 
havmiljøets komplekse dynamik, og at marine økosystemer, der i forvejen er under pres 
fra forurening og ulovligt, urapporteret og ureguleret (IUU) fiskeri, også bliver påvirket af 
varmere temperaturer og ændringer i saltholdighed og forsuring, mulige ændringer i 
havstrømmenes cirkulation samt den rumlige udbredelse af levende akvaorganismer (fisk, 
bløddyr, krebsdyr etc.) og deres fordeling i vandsøjlen; minder desuden om, at 
videnskabelige modeller forudsiger yderligere stigninger i hhv. lufttemperaturen og 
middelvandstanden, og at den mest effektive måde at tackle klimaændringer på er at 
nedbringe drivhusgasemissionerne;

3. understreger, at lufttemperaturen i sidste århundrede steg med 0,6° C, og at vandstanden i 
havene i gennemsnit steg med 0,17 meter, og at de videnskabelige modeller, der blev 
anvendt til at undersøge disse forhold, forudsiger, at disse værdier vil fortsætte med at 
stige i løbet af dette århundrede;

4. minder om, at de potentielle virkninger af klimaændringerne vil kunne få ødelæggende 
konsekvenser i nogle af de mest lukkede europæiske farvande, som f.eks. Østersøen; 
bemærker, at visse videnskabelige undersøgelser forudser et fald i vandets saltholdighed 
på mellem 8 og 50 % og en stigning på 2-4 °C i vandets overfladetemperatur, hvilket, hvis 
disse forudsigelser viser sig at være korrekte, vil kunne føre til udslettelse af en stor del af 
den marine fauna og flora;

5. påpeger, at hurtig udryddelse af visse europæiske fiskebestande som følge af 
menneskeskabt pres på miljøet undergraver fiskeriets økologiske og økonomiske grundlag 
og gør de marine økosystemer mere sårbare over for klimaændringer og dermed mindre 
tilpasningsdygtige1; påpeger desuden, at fiskerisektoren bør tilpasse sig klimaændringerne 
under hensyntagen til de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af bæredygtig 
udvikling;

6. bemærker, at klimaændringerne, som følge af den hurtige reduktion af koralrevenes 
størrelse og af antallet af kalkholdige dyr samt de ændringer i arternes 
reproduktionscyklus og kønsfordeling og den forsuring af havene, som dette medfører, vil 
bringe fiskebestandene yderligere i fare2 og mindske havenes evne til at absorbere CO2

3, 
hvilket yderligere vil øge CO2-koncentrationen i atmosfæren og fremskynde 

                                               
1 Grønbog om reform af den fælles fiskeripolitik (KOM(2009)163).
2 FAO, Technical paper 530 (2009) "Climate change implications for fisheries and aquaculture".
3 Havets evne til at absorbere kulstof faldt med 10 % mellem 2000 og 2007.
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klimaændringerne1;

7. påpeger ligeledes, at den ændrede vandstand i havene vil være stærkt ødelæggende for de 
marine økosystemer og for økosystemerne i farvande med tidevand og vil påvirke 
områder, som er af stor betydning for primærproduktion, reproduktion og tilgang, og som 
fungerer som levested for mange arter, og dermed også for fiskeri-, skaldyrs- og 
akvakultursektorerne samt for den marine biodiversitet; påpeger endvidere, at disse 
økosystemer også er sårbare over for udsvingene i vandets saltholdighed og temperatur, 
som er blevet større på grund af klimaændringerne;

8. bekræfter på ny, at forskellige marine organismers (fisk, bløddyr, krebsdyr mv.) migration 
fra et biogeografisk område til et andet kan føre til oprindeligt hjemmehørende arters 
forsvinden og til invasion af fremmede arter i et givet område; bemærker, at sådanne 
ændringer vil kunne få alvorlige konsekvenser for fiskerisektoren, som vil kunne få 
vanskeligt ved at tilpasse sig de nye biologiske og økonomiske forhold;

9. bemærker, at klimaændringerne kan have potentielt alvorlige økonomiske konsekvenser 
for europæisk industrielt fiskeri og småfiskeri; opfordrer derfor til, at alternative 
fiskeristyringssystemer overvejes, og at kapaciteten i forskellige segmenter af den 
europæiske fiskeriflåde reduceres med henblik på at skabe bæredygtigt fiskeri og 
akvakultur, som er tilpasset de nye klimaforhold;

10. fremhæver, at fiskerihavne og akvakulturanlæg er særligt sårbare over for den stigende 
vandstand i havene, da disse infrastrukturer befinder sig helt ude ved kystlinjen; 
understreger ligeledes disse infrastrukturers økonomiske og sociale betydning; opfordrer 
derfor indtrængende Kommissionen til at vise dem særlig opmærksomhed i forbindelse 
med tilpasnings- og risikoanalyseforanstaltningerne og til at være særligt opmærksom på 
de økonomiske omkostninger for disse infrastrukturer som følger af manglende tilpasning 
til klimaændringerne;

11. bemærker, at små kystfiskeriflåder, navnlig ikke-industrielle flåder, kan bidrage betydeligt 
til kystsamfundenes modstandsdygtighed, tilpasningen til klimaændringerne og 
fødevaresikkerheden under forudsætning af, at der anvendes bæredygtige fangstmetoder;
påpeger, at investering i mere miljøvenligt udstyr bør tilskyndes for alle typer 
fiskeriflåder; gentager desuden fiskeriets betydning for kystsamfundenes sociale og 
kulturelle sammenhængskraft; 

12. beklager dybt, at moden og velfungerende integreret kystzoneforvaltning, som inddrager 
alle relevante administrative niveauer, stadig praktiseres alt for sjældent2; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at sikre, at henstillingerne om integreret 
kystzoneforvaltning3 bliver opdateret, styrket og gennemført inden for rammerne af den 
integrerede EU-havpolitik, således at alle sektorpolitikker, der vedrører havet og 
oceanerne, samles; understreger desuden nødvendigheden af at involvere fiskeri-, 

                                               
1"Blue Carbon: the role of healthy oceans in binding carbon", UNEP, FAO og IOC, 2009.
2 Kommissionens meddelelse - Rapport til Europa-Parlamentet og Rådet: En vurdering af integreret 
kystzoneplanlægning (ICZM) i Europa (KOM(2007)0308).
3 Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 30. maj 2002 om gennemførelse af integreret kystzoneforvaltning 
i Europa, EUT L 148 af 6.6.2002, s. 24.
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skaldyrs- og akvakultursektorerne tæt i denne proces i betragtning af disse aktiviteters 
betydning for kystområderne;

13. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at der udvikles og gennemføres 
havstrategier under anvendelse af en økosystembaseret tilgang til forvaltningen af 
menneskelige aktiviteter med henblik på at opnå en god miljøstatus i havmiljøet som 
fastlagt i direktiv 2008/56/EF; 

14. opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at gennemføre undersøgelser med henblik 
på at vurdere problemerne med grønne alger og deres indvirkning på fiskerisektoren; 
opfordrer desuden til, at der gennemføres en undersøgelse af den indvirkning, ændringer i 
havstrømsforholdene som følge af den globale opvarmning har på visse marine arters 
bevægelsesmønstre;

15. opfordrer Kommissionen til at påtage sig et lederskab inden for videnskabelige 
undersøgelser af fiskeressourcerne i de nordlige farvande, fremme et bæredygtigt fiskeri i 
dette område, i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, og arbejde for et 
moratorium for alt nyt arktisk fiskeri, indtil de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer 
(RFFO'er) finder frem til en passende regulering; 

16. understreger, at løsningen på de alvorlige klimaændringer, som vi oplever nu, primært må 
baseres på reduktion af drivhusgasemissioner og beskyttelse og udbredelse af naturlige 
økosystemer, som er jordens betydeligste kulstofdræn, og at modstandsdygtigheden i 
marine og terrestriske økosystemer afhænger af såvel beskyttelse af biodiversitet som 
opretholdelse af passende populationer og deres levesteder;

17. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at der stilles tilstrækkelig finansiering 
til rådighed til beskyttelse af økosystemer og godtgørelse af fiskernes klimarelaterede 
indkomsttab;

18. finder det nødvendigt at sikre tilstrækkelig finansiering til forskning, der kan danne 
grundlag for politiske beslutninger inden for området klimaændringer og fiskeri og 
akvakultur; understreger, at forskningen og de efterfølgende foranstaltninger skal være af 
tværfaglig karakter og behandle det samlede sæt af problemstillinger, som fiskeri og 
akvakultur står over for, herunder forurening i kystområder og på åbent hav, 
spildevandsudledning fra industri og landbrug, omledning af floder, opmudring, 
havneaktiviteter, søtransport og turisme inden for rammerne af en integreret og 
økosystembaseret tilgang;

19. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at tilpasningsforanstaltninger baseret 
på økosystemernes modstandsdygtighed integreres i Fællesskabets holdning i 
internationale forhandlinger om fiskeri og havmiljø, og navnlig i fiskeripartnerskabsaftaler 
og RFFO'er;

20. opfordrer Kommissionen til at deltage aktivt i skabelsen af en "blå kulstoffond" ("blue 
carbon" fund) inden for rammerne af UNFCC; understreger, at en sådan fond bør 
undersøge finansierings- og koordineringsmekanismer til beskyttelse og forvaltning af 
kystøkosystemer og marine økosystemer og kulstofbindingen i havene som del af en 
global strategi for maritim planlægning;
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21. understreger, at fiskerisektorens evne til at tilpasse sig udsvingene i produktiviteten og 
tilgangen til de forskellige former for fiskeri afhænger af følgende faktorer:

 en fangstkapacitet, der er afpasset efter produktiviteten i bestanden, når den er mindst 
produktiv,

 adgang til alternative fiskeressourcer,
 investering i fleksible teknologier såsom "multi purpose"-fartøjer og en fleksibel 

forarbejdningssektor,
 eksistensen af alternative indtjeningsmuligheder i perioder med lav produktivitet1.

                                               
1 FAO (2007): "Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries: Perspective, framework and 
priorities".
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