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JAVASLATOK

A Halászati Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a fehér könyv valamennyi ökoszisztéma ellenálló képességének növelésére 
helyezi a hangsúlyt, ami alapvető védelmet jelent az éghajlatváltozás legsúlyosabb hatásai 
ellen;

2. ismételten hangsúlyozza, hogy az üvegházhatást okozó mesterséges gázok széles körű 
hatást gyakorolnak a tengeri környezet összetett dinamikájára, valamint hogy a tengeri 
ökoszisztémákra – amelyeket már eleve terhel a szennyezés, valamint a nem megfelelően 
szabályozott, jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászat – további 
hatást gyakorol a magasabb hőmérséklet, a tengerszint emelkedése, a sótartalom 
változása, a savasodás, a tengeráramlatok lehetséges változása, valamint a vízi élőlények 
(halak, puhatestűek, rákfélék stb.) térbeli és vízoszlop szerinti eloszlása;  továbbá 
emlékeztet arra, hogy a tudományos modellek a légköri hőmérséklet, az átlag tengerszint 
további emelkedését jósolják, és hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem leghatékonyabb 
módja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése;

3. megerősíti, hogy az utóbbi évszázad során a légkör hőmérséklete 0,6°C-kal, az átlagos 
tengervízszint pedig 0,17 m-rel emelkedett bizonyítottan, továbbá, hogy az ezt vizsgáló 
tudományos modellek előrejelzése szerint századunk során ezek az értékek tovább 
emelkednek;

4. emlékeztet arra, hogy az éghajlatváltozás lehetséges hatásainak pusztító következményei 
lehetnek a zártabb európai tengereken, mint amint az a Balti-tengeren tapasztalható; 
megjegyzi, hogy egyes kutatások a víz sótartalmának 8–50%-os csökkenésével, és a 
felszín hőmérsékletének 2–4°C-os emelkedésével számolnak, amelynek bekövetkezése 
esetén a tengeri állat- és növényvilág jelentős része kipusztulhat;

5. rámutat, hogy bizonyos európai halállományoknak a környezet emberi eredetű terhelése 
miatti rohamos csökkenése gyengíti a halászat ökológiai és gazdasági alapját, és 
sérülékenyebbé teszi a tengeri ökoszisztémákat az éghajlatváltozással szemben, ami által 
alkalmazkodóképességük csökken1; továbbá rámutat, hogy a halászati ágazatnak 
alkalmazkodnia kell az éghajlati változásokhoz, a fenntartható fejlődés gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi vetületeinek tiszteletben tartásával;

6. megjegyzi, hogy az éghajlatváltozás a korallzátonyok méretének és a meszes vázú állatok 
számának gyors csökkenése, a fajok reprodukciós ciklusának és a nemek egyensúlyának 
változása, valamint az óceán savasodása révén tovább veszélyezteti a halállományt2, 
illetve csökkenti az óceánok széndioxid-elnyelő képességét3, ami által tovább nő a légköri 

                                               
1 A közös halászati politika reformjáról szóló zöld könyv (COM(2009)0163).
2 „A klímavátlozás jelentősége a halászat és az akvakultúra számára”. FAO, Technical paper 530 (2009)
3 A tenger szénfelvevő képessége 2000 és 2007 között 10%-kal csökkent.
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széndioxid-koncentráció, és felgyorsul az éghajlatváltozás1;

7. megállapítja továbbá, hogy a tengerszint változásai rendkívüli mértékben károsítják a 
tengeri és az árapály közti ökoszisztémákat, ami kihat azon területekre, ahol számos faj
elsődleges termelése, szaporodása, állománypótlódása zajlik és élettere található, és 
ennek következtében a halászati, kagylóhalászati és akvakultúra- tevékenységekre, 
továbbá a tengeri környezet biológiai sokféleségére; emlékeztet továbbá arra, hogy ezek
az ökoszisztémák érzékenyek a víz sótartalmának és hőmérsékletének az éghajlatváltozás 
miatt fokozódó változásaira;

8. újból megerősíti, hogy számos tengeri élőlény (halak, puhatestűek, rákok, stb.) egyik 
bioföldrajzi régióból a másikba való elvándorlása az egyes helyi őshonos fajok eltűnését, 
bizonyos régiókban pedig más, idegen fajok megjelenését eredményezheti; Ezek a 
változások jelentős mértékben befolyásolhatják a halászati ágazatot, amelynek 
nehézségekkel kell szembenéznie az új biológiai és gazdasági helyzethez való 
alkalmazkodás érdekében; 

9. megjegyzi, hogy az éghajlatváltozás súlyos gazdasági hatásokkal fog járni az európai ipari 
halászatra és a kisipari halászatokra nézve; ezért kéri, hogy vegyék fontolóra az alternatív 
halászati gazdálkodás lehetőségeit és a halászati flotta egyes szegmensei kapacitásának 
csökkentését az új éghajlati feltételekhez alkalmazkodó fenntartható halászati és 
akvakultúra-gyakorlatok létrehozásának céljából;

10. rámutat arra, hogy a halászati kikötőket és az akvakultúra-létesítményeket különösen 
érzékenyen érinti a tengerszint emelkedése, mivel közvetlenül a tengerparton 
helyezkednek el;  rámutat továbbá ezek gazdasági és társadalmi jelentőségére; ezért 
sürgeti a Bizottságot, hogy fordítson rájuk kiemelt figyelmet az alkalmazkodást célzó 
intézkedések kialakítása és a kockázatelemzés során, továbbá, hogy gondosan mérlegelje 
az említett létesítmények az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elmulasztásával 
járó gazdasági költségeket;

11. megjegyzi, hogy a kisméretű tengerparti flották, különösen a kisipari flották jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak a tengerparti közösségek ellenálló képességéhez, 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásához és élelmiszerbiztonságához, amennyiben 
fenntartható halászati gyakorlatot követnek; rámutat, hogy valamennyi típusú flotta 
esetében elő kell segíteni a környezetkímélőbb felszerelésekbe történő befektetéseket; 
ismételten megerősíti, hogy a halászat fontos szerepet tölt be a tengerparti közösségek 
társadalmi és kulturális szempontú összetartozása tekintetében; 

12. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a valamennyi érintett kormányzati szintet bevonó, fejlett 
és jól működő európai integrált partiövezet-irányítást továbbra is kevéssé ültetik át a 
gyakorlatba2, határozottan sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy az integrált 
partiövezet-irányításra vonatkozó ajánlásokat3 frissítsék, megerősítsék és végrehajtsák egy 

                                               
1„A kék szén: Az egészséges óceánok szerepe a szén megkötésében”. UNEP, FAO és IOC, 2009.
2 A Bizottság közleménye – Jelentés az Európai Parlament és a Tanács részére: értékelés a tengerparti övezet 
integrált kezeléséről (ICZM) Európában, COM(2007) 0308.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 30-i ajánlása az európai integrált partiövezet-irányítás 
végrehajtásáról, HL L 148., 2002.06.06., 24. o.
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olyan integrált tengerpolitika általánosabb kontextusában, amely a tengerrel és az 
óceánokkal összefüggő valamennyi ágazati politikát egyesíti; ezenkívül hangsúlyozza, 
hogy szükség van a halászat, a kagylóhalászat és az akvakultúra ágazatainak aktívabb 
bevonására, tekintettel az említett tevékenységeknek a tengerparti területeken betöltött 
jelentőségére;

13. határozottan sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy az emberi fellépések 
igazgatására ökoszisztéma-alapú megközelítést alkalmazó tengeri stratégiákat 
dolgozzanak ki és hajtsanak végre a tengeri környezet jó környezeti állapotának elérése 
érdekében, a 2008/56/EK irányelvnek megfelelően; 

14. e tekintetben arra kéri a Bizottságot, hogy végeztessen vizsgálatokat a zöld alga jelenség 
és annak a halászati ágazatra gyakorolt hatása értékelésére; kéri továbbá, hogy végezzenek 
vizsgálatot a globális felmelegedés miatti tengeráramlási jelenségnek az egyes, tengerben 
élő fajok mozgására gyakorolt hatásáról;

15. felkéri a Bizottságot, hogy végezzen tudományos munkákat az északi tengerek halászati 
erőforrásairól, segítse elő a térség halászterületeinek az elővigyázatosság elve alapján 
történő, fenntartható kezelését azáltal, hogy addig, amíg a regionális halászati szervezetek 
keretében a megfelelő szabályozás el nem készül, minden új északi-sarkvidéki 
halászterület moratóriuma mellett szót emel; 

16. hangsúlyozza, hogy a világban jelenleg tapasztalható súlyos éghajlatváltozás 
problémájának megoldását elsősorban az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére és a 
természetes ökoszisztémák védelmére és bővítésére kell alapozni, mert ezek a Föld 
legjelentősebb szénelnyelői, továbbá hogy a tengeri és szárazföldi ökoszisztémák ellenálló 
képessége egyformán függ a biológiai sokféleség megőrzésétől, valamint a megfelelő 
állománymennyiségek és azok élőhelyeinek fenntartásától;

17. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy megfelelő finanszírozás álljon 
rendelkezésre az ökoszisztéma védelméhez és a halászok éghajlatváltozással összefüggő 
bevételkieséseinek kompenzálásához;

18. szükségesnek véli az olyan kutatások megfelelő támogatásának biztosítását, amelyek  
információkkal segítik a politikai döntéseket az éghajlatváltozás, a halászat és az 
akvakultúra területein; hangsúlyozza, hogy a kutatásoknak és a hozzájuk kapcsolódó 
intézkedéseknek multidiszciplinárisnak kell lenniük, amelyek – egy integrált és 
ökoszisztéma-alapú megközelítés keretein belül – a halászat és az akvakultúra számára 
terhet jelentő számos olyan tényezővel foglalkoznak, mint a tengerparti és a nyílt tengeri 
környezetszennyezés, az ipari és mezőgazdasági szennyvizek, a folyók vízfolyásának 
megváltozása, a meder kotrása, a kikötői tevékenység, a tengeri szállítás és a turizmus; 

19. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy az ökoszisztéma ellenálló képessége révén 
történő alkalmazkodás kerüljön előtérbe a Közösség álláspontjában a halászattal és a 
tengeri környezettel kapcsolatos nemzetközi tárgyalások és különösen a halászati 
partnerségi megállapodások során és a regionális halászati szervezetekben;

20. felszólítja a Bizottságot, hogy tevékenyen vegyen részt egy „kék szén alap” 
létrehozásában az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének (UNFCC) keretében; 
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hangsúlyozza, hogy ennek az alapnak – a tengeri környezettel kapcsolatos tervezésre 
irányuló globális stratégia részeként – fel kell tárnia a part menti és tengeri ökoszisztémák 
védelmére és kezelésére, valamint az óceánokban történő szén megkötésére irányuló 
pénzügyi és koordinációs mechanizmusokat;

21. hangsúlyozza, hogy a halászati ágazat a halászati területek termelékenységének és 
állománypótlódásának változásaihoz való alkalmazkodása az alábbi tényezőkkel függ 
össze:

- az erőforrás legkevésbé termelékeny szakaszában tapasztalható termelékenységéhez 
igazított halászati kapacitás,

- alternatív halászati erőforrások elérhetősége,
- rugalmas technológiákba – úgymint többfunkciós hajók, vagy rugalmas 

feldolgozósorok – való beruházás,
- a halászatot kiváltó tevékenységek az alacsony termelékenységű időszakokra1.

                                               
1 „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás a mezőgazdaság, az erdészet és a halászat területein: kilátások, 
keretek és prioritások ”. FAO, 2007. 
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