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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την έμφαση που δίνει η Λευκή Βίβλος στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας 
όλων των οικοσυστημάτων ως ουσιαστικής άμυνας κατά των πιο ακραίων επιπτώσεων 
της αλλαγής του κλίματος·

2. επαναλαμβάνει ότι τα ανθρωπογενή αέρια του θερμοκηπίου έχουν εκτεταμένες 
επιπτώσεις στη σύνθετη δυναμική του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ότι τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα, τα οποία ήδη βρίσκονται υπό πίεση λόγω της ρύπανσης και της 
ανεπαρκώς ρυθμιζόμενης και παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, 
πλήττονται επίσης από την άνοδο της θερμοκρασίας, την άνοδο της στάθμης των 
θαλάσσιων υδάτων, τις αλλαγές της αλατότητας και της οξίνισης και τις πιθανές αλλαγές 
των ωκεάνιων ρευμάτων καθώς και της χωρικής κατανομής των ζώντων θαλάσσιων 
οργανισμών (ιχθύων, μαλακίων, καρκινοειδών κ.λπ.) και της διασποράς τους κατά μήκος 
της στήλης ύδατος· υπενθυμίζει, επίσης, ότι βάσει επιστημονικών μοντέλων προβλέπεται 
περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και της μέσης στάθμης της 
θάλασσας και ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

3. υπενθυμίζει ότι τον προηγούμενο αιώνα καταγράφηκε άνοδος της θερμοκρασίας της 
ατμόσφαιρας κατά 0,6°C και άνοδος της μέσης στάθμης των θαλάσσιων υδάτων κατά 
0,17 μ., και ότι, βάσει των επιστημονικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη 
των ζητημάτων αυτών, προβλέπεται ότι οι εν λόγω τιμές θα συνεχίζουν να αυξάνονται 
κατά τη διάρκεια του αιώνα που διανύουμε·

4. υπενθυμίζει ότι οι δυνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος μπορούν να είναι 
καταστροφικές για ορισμένες από τις πιο κλειστές θάλασσες της Ευρώπης, όπως είναι η 
Βαλτική· επισημαίνει επίσης ότι ορισμένες επιστημονικές μελέτες προβλέπουν μείωση 
της αλατότητας των υδάτων κατά 8 έως 50% και αύξηση της επιφανειακής θερμοκρασίας 
τους κατά 2 έως 4°C , πρόβλεψη που, εάν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να σημάνει την 
εξαφάνιση μεγάλου μέρους της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας·

5. υπογραμμίζει ότι η ραγδαία εξάντληση ορισμένων ευρωπαϊκών αλιευτικών αποθεμάτων 
εξαιτίας των διαφόρων πιέσεων που ασκεί ο άνθρωπος στο περιβάλλον διαβρώνει την 
οικολογική και οικονομική βάση της αλιείας και καθιστά τα θαλάσσια οικοσυστήματα πιο 
ευάλωτα στην αλλαγή του κλίματος, πλήττοντας, με τον τρόπο αυτό, την ικανότητα 
προσαρμογής τους1· επισημαίνει, επιπροσθέτως, ότι ο τομέας της αλιείας οφείλει να 
προσαρμοστεί στην αλλαγή του κλίματος, τηρώντας παράλληλα τις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιταγές της αειφόρου ανάπτυξης·

6. σημειώνει ότι η αλλαγή του κλίματος, μέσω της ταχείας μείωσης του μεγέθους των 
κοραλλιογενών υφάλων και του αριθμού των οργανισμών που παράγουν ασβέστιο, μέσω 

                                               
1 Λευκή Βίβλος σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (COM(2009)0163).



PE431.046v04-00 4/7 AD\807850EL.doc

EL

της αλλαγής των αναπαραγωγικών κύκλων των ειδών και του λόγου μεταξύ των φύλων, 
καθώς και μέσω της οξίνισης των ωκεανών που επιφέρει, θα θέσει τα αλιευτικά 
αποθέματα σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο1 και θα περιορίσει την ικανότητα των ωκεανών
να απορροφούν CO2

2, γεγονός που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού 
συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα και σε επιτάχυνση της αλλαγής του κλίματος3·

7. επισημαίνει, επίσης, ότι οι μεταβολές της στάθμης της θάλασσας θα βλάψουν 
σοβαρότατα τα θαλάσσια και διαπαλιρροϊκά οικοσυστήματα, πλήττοντας περιοχές 
ιδιαίτερης σημασίας για την πρωτογενή παραγωγή, την αναπαραγωγή, την ανανέωση του 
πληθυσμού και τη φιλοξενία πολλών ειδών, και βλάπτοντας, κατά συνέπεια, την αλιεία, 
την οστρακαλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, καθώς και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα· 
υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι τα εν λόγω οικοσυστήματα είναι επίσης ευάλωτα στις 
μεταβολές της αλατότητας και της θερμοκρασίας των υδάτων, οι οποίες οξύνονται λόγω 
της αλλαγής του κλίματος·

8. επαναλαμβάνει ότι η μετανάστευση διαφόρων θαλάσσιων οργανισμών (ιχθύων, 
μαλακίων, καρκινοειδών κ.λπ.) μεταξύ βιογεωγραφικών περιοχών μπορεί να οδηγήσει 
στην εξαφάνιση ορισμένων αυτοχθόνων ειδών και στην εισβολή αλλοχθόνων ειδών σε 
μια δεδομένη περιοχή· σημειώνει ότι οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στον τομέα της αλιείας, ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δυσκολίες 
όσον αφορά την προσαρμογή του στις νέες βιολογικές και οικονομικές συνθήκες·

9. σημειώνει ότι η αλλαγή του κλίματος θα έχει δυνητικά σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο 
στην ευρωπαϊκή βιομηχανική αλιεία και στην αλιεία μικρής κλίμακας· ζητεί, για το σκοπό 
αυτό, να εξεταστούν εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης της αλιείας και το ενδεχόμενο 
μείωσης της ικανότητας διαφόρων τμημάτων του ευρωπαϊκού στόλου, με στόχο την 
καθιέρωση αειφόρων πρακτικών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, προσαρμοσμένων στις 
νέες κλιματικές συνθήκες·

10. επισημαίνει ότι οι αλιευτικοί λιμένες και οι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτοι στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, καθώς πρόκειται για 
υποδομές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ακτής· τονίζει επίσης την οικονομική 
και κοινωνική τους σημασία· καλεί, για τον λόγο αυτό, την Επιτροπή να λάβει ιδιαίτερα 
υπόψη τους λιμένες και τις εγκαταστάσεις αυτές στα μέτρα προσαρμογής και ανάλυσης 
κινδύνου, και να εξετάσει προσεκτικά το οικονομικό κόστος που θα έχει για τις υποδομές 
αυτές η μη προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος·

11. σημειώνει ότι οι μικρής κλίμακας παράκτιοι στόλοι, ιδίως οι στόλοι που αλιεύουν με 
παραδοσιακά μέσα, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην προσαρμοστικότητα των 
παράκτιων κοινοτήτων, στην προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και στην 
επισιτιστική ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται αειφόρες πρακτικές 
αλιείας· τονίζει ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν για όλα τα είδη στόλου οι επενδύσεις σε 
φιλικότερο προς το περιβάλλον εξοπλισμό· επαναλαμβάνει, επίσης, τη σημασία της 
αλιείας για την κοινωνική και πολιτισμική συνοχή των παράκτιων κοινοτήτων·

                                               
1 FAO, Technical paper 530 (2009) «Climate change implications for fisheries and aquaculture».
2 Η ικανότητα των θαλασσών να απορροφούν άνθρακα μειώθηκε κατά 10% το διάστημα 2000-2007.
3 «Blue Carbon: The role of healthy oceans in binding carbon», UNEP, FAO και IOC, 2009.
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12. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι εξακολουθεί να σπανίζει η εφαρμογή ώριμης και εύρυθμα 
λειτουργούσας ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών με τη συμμετοχή όλων 
των σχετικών επιπέδων διοίκησης1· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την επικαιροποίηση, την ενίσχυση και την εφαρμογή των συστάσεων για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών2 στο ευρύτερο πλαίσιο της
ολοκληρωμένης πολιτικής για τη θάλασσα, που συγκεντρώνει στους κόλπους της όλες τις 
τομεακές πολιτικές που σχετίζονται με τη θάλασσα και τους ωκεανούς· τονίζει επιπλέον 
την ανάγκη στενής συμμετοχής των κλάδων της αλιείας, της οστρακοαλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας στη διαδικασία αυτή, δεδομένης της σημασίας των εν λόγω 
δραστηριοτήτων για τις παράκτιες περιοχές·

13. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να διασφαλίσει την ανάπτυξη και υλοποίηση 
στρατηγικών για το θαλάσσιο περιβάλλον που να ακολουθούν μια προσέγγιση της 
διαχείρισης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων βασισμένη στα οικοσυστήματα, ώστε να 
επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως προβλέπεται 
στην οδηγία 2008/56/ΕΚ·

14. καλεί, για τον σκοπό αυτό, την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτες για την εκτίμηση του 
φαινομένου των χλωροφυκών και τον αντίκτυπό τους στον τομέα της αλιείας· ζητεί 
επίσης να εκπονηθεί μελέτη σχετικά με την επίδραση που έχουν στη μετακίνηση 
ορισμένων θαλάσσιων ειδών οι αλλαγές των ρευμάτων εξαιτίας της ανόδου της 
θερμοκρασίας·

15. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει επιστημονικές έρευνες σχετικά με τους αλιευτικούς 
πόρους των βόρειων θαλασσών και να προωθήσει τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας στην 
περιοχή σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, τασσόμενη υπέρ της επιβολής 
μορατόριουμ σε κάθε νέα αλιευτική δραστηριότητα στην Αρκτική, εν αναμονή της 
θέσπισης κατάλληλης σχετικής ρύθμισης στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων 
αλιείας (ΠΟΑ)· 

16. τονίζει ότι η λύση στη σοβαρή αλλαγή του κλίματος που βιώνουμε σήμερα πρέπει να 
βασίζεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην 
προστασία και επέκταση των φυσικών οικοσυστημάτων, που αποτελούν τη 
σημαντικότερη δεξαμενή άνθρακα της γης, καθώς και ότι η προσαρμοστικότητα των 
θαλάσσιων και χερσαίων οικοσυστημάτων εξαρτάται τόσο από τη διαφύλαξη της 
βιολογικής ποικιλότητας όσο και από τη διατήρηση επαρκών πληθυσμών και των 
οικοτόπων τους·

17. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για την 
προστασία των οικοσυστημάτων και για την αντιστάθμιση των σχετιζόμενων με το κλίμα 
απωλειών εισοδήματος που αντιμετωπίζουν οι αλιείς·

18. θεωρεί απαραίτητη τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τη διενέργεια ερευνών 
που θα προσφέρουν στοιχεία για την λήψη αποφάσεων πολιτικής όσον αφορά την αλλαγή

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής - Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την 
αξιολόγηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών στην Ευρώπη (COM(2007)0308).
2 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2002, σχετικά με την εφαρμογή 
στην Ευρώπη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, ΕΕ L 148 της 06.06.2002, σελ. 24.
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του κλίματος και τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· υπογραμμίζει ότι η 
έρευνα καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν στη συνέχεια θα πρέπει να έχουν 
πολυεπιστημονικό χαρακτήρα και να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των πιέσεων στην 
αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων της παράκτιας ρύπανσης και της 
ρύπανσης της ανοικτής θάλασσας, των βιομηχανικών και γεωργικών λυμάτων, της 
μεταβολής της ροής των ποταμών, της βυθοκόρησης, της λιμενικής δραστηριότητας, των 
θαλάσσιων μεταφορών και του τουρισμού, στο πλαίσιο ολοκληρωμένης προσέγγισης
βασιζόμενης στα οικοσυστήματα·

19. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η προσαρμογή μέσω της προσαρμοστικότητας 
των οικοσυστημάτων θα ενσωματωθεί στη θέση της Κοινότητας κατά τις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον και ιδίως στις συμφωνίες
σύμπραξης στον τομέα της αλιείας και στους ΠΟΑ·

20. καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία «Ταμείου Γαλάζιου 
Άνθρακα» στο πλαίσιο της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή 
του Κλίματος· τονίζει ότι στο πλαίσιο του ταμείου αυτού θα πρέπει να διερευνηθεί η 
δημιουργία χρηματοδοτικών και συντονιστικών μηχανισμών για την προστασία και τη 
διαχείριση των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και για τη δέσμευση άνθρακα 
στους ωκεανούς, στο πλαίσιο συνολικής στρατηγικής θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού·

21. τονίζει ότι η ικανότητα προσαρμογής του τομέα της αλιείας στις διακυμάνσεις της 
παραγωγικότητας και της ανανέωσης των αλιευτικών αποθεμάτων εξαρτάται από τους 
ακόλουθους παράγοντες:

- την αναλογικότητα της αλιευτικής ικανότητας με την παραγωγική ικανότητα του 
πόρου κατά τη λιγότερο παραγωγική του φάση·

- τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών αλιευτικών πόρων·
- τις επενδύσεις σε ευέλικτες τεχνολογίες, όπως τα «πολυχρηστικά» σκάφη και οι 

ευέλικτες αλυσίδες μεταποίησης·
- τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών τρόπων βιοπορισμού κατά τη διάρκεια περιόδων 

χαμηλής παραγωγικότητας1.

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