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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad Baltojoje knygoje pabrėžiama būtinybė didinti visų ekosistemų 
atsparumą, kadangi tai pagrindinis būdas apsisaugoti nuo radikaliausio klimato kaitos 
poveikio;

2. pakartoja, kad šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios yra žmogaus veiklos rezultatas, 
daro įvairiapusį poveikį sudėtingai jūros aplinkos dinamikai ir kad jūrų ekosistemos, 
kurias ir taip neigiamai veikia tarša, nepakankamai reglamentuojama ir neteisėta, 
nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba, patiria dar ir aukštesnės 
temperatūros, kylančio jūros lygio, druskingumo ir rūgštingumo pokyčių, galimų 
vandenyno srovių judėjimo pokyčių bei gyvų vandens organizmų (žuvų, moliuskų, 
vėžiagyvių ir kt.) geografinio pasiskirstymo bei jų paplitimo vandens storymėje pokyčius; 
be to primena, kad remiantis moksliniais modeliais numatomas tolesnis atmosferos 
temperatūros ir vidutinio jūros lygio kilimas, taip pat kad veiksmingiausias kovos su 
klimato kaita būdas – šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimas;

3. primena, kad per paskutinį šimtmetį atmosferos temperatūra pakilo 0,6° C, o vidutinis 
jūros lygis – 0,17 m, ir kad remiantis moksliniais modeliais, kurie naudojami tiriant šiuos 
klausimus, numatoma, kad šios vertės ir toliau didės per dabartinį šimtmetį;

4. primena, kad galimos klimato kaitos pasekmės gali turėti katastrofiškų padarinių kai 
kurioms labiausiai uždaroms Europos jūroms, tokioms kaip Baltijos jūra; atkreipia dėmesį 
į tai, kad pagal kai kuriuos mokslinius tyrimus numatoma, kad vandens druskingumas 
sumažės 8–50 proc., o vandens paviršiaus temperatūra pakils 2–4° C, ir, jei spėjimai 
pasitvirtins, dėl to gali būti sunaikinta didelė dalis jūrų gyvūnijos ir augmenijos;

5. pabrėžia, kad dėl žmogaus veiklos poveikio aplinkai sparčiai eikvojant kai kuriuos 
Europos žuvų rūšių išteklius ardomas ekologinis ir ekonominis žuvininkystės pagrindas, o 
jūrų ekosistemos jautriau reaguoja į klimato kaitą ir todėl joms sunkiau prie jos 
prisitaikyti1; bet to, pažymi, kad žvejybos sektorius turi būti pritaikytas prie klimato kaitos 
atsižvelgiant į ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius tvaraus vystymosi aspektus;

6. pažymi, kad dėl klimato kaitos, t. y. dėl sparčiai mažėjančių koralų rifų ir nykstančių 
kalkingųjų gyvūnų, dėl pakitusio rūšių reprodukcinio ciklo, patinų ir patelių santykio ir 
dėl jį lemiančio vandenyno rūgštingumo, toliau bus keliama grėsmė žuvų ištekliams2 ir 
mažės vandenyno sugebėjimas sugerti anglies dioksidą3, savo ruožtu, padidės anglies 
dioksido koncentracija atmosferoje, o dėl to greičiau kis klimatas4;

                                               
1 Žalioji knyga „Bendrosios žuvininkystės politikos reforma“ (COM(2009)0163).
2  Maisto ir žemės ūkio organizacijos (angl. FAO) techninis dokumentas 530(2009) „Klimato kaitos poveikis 
žuvininkystei ir akvakultūrai“.
3  2000–2007 m. anglies sugėrimo jūroje rodiklis sumažėjo 10 proc.
4  „Mėlynoji anglis. Sveiko vandenyno vaidmuo ribojant anglies kiekį“. Jungtinių Tautų aplinkos programa 
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7. taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad jūros lygio kitimas padarys ypač daug žalos jūrų bei 
potvynių ir atoslūgių zonų ekosistemoms ir pakenks zonoms, kurios labai svarbios 
daugelio rūšių gyvūnų pradiniam formavimuisi, reprodukcijai, prieaugiui ir kurios suteikia 
prieglobstį, todėl pakenks ir žvejybai, vėžiagyvių ir moliuskų gaudymui ir akvakultūrai, 
taip pat jūrų bioįvairovei; be to, primena, kad šioms ekosistemoms taip pat kenkia vandens 
druskingumo ir jo temperatūros pokyčiai, šiuos reiškinius dar labiau pablogina klimato 
kaita;

8. dar kartą pabrėžia, kad dėl įvairių jūros organizmų (žuvų, moliuskų, vėžiagyvių ir kt.) 
migracijos iš vieno biogeografinio regiono į kitą gali išnykti kai kurios vietinės rūšys ir į 
kitą konkretų regioną įsibrauti svetimos rūšys; pabrėžia, kad tokie pokyčiai gali turėti 
nemažos įtakos žvejybos pramonei, kuriai gali būti sunku prisitaikyti prie naujų biologinių 
ir ekonominių sąlygų;

9. pažymi, kad klimato kaita darys potencialiai neigiamą ekonominį poveikį Europos 
pramoninei ir smulkiajai žvejybai; taigi ragina apsvarstyti galimybes kurti alternatyvias 
žvejybos valdymo sistemas ir mažinti įvairių Europos žvejybos laivyno dalių pajėgumus, 
siekiant pereiti prie tausios žuvininkystės ir akvakultūros metodų, pritaikytų naujoms 
klimato sąlygoms;

10. pabrėžia, kad žvejybos uostams ir akvakultūros įrenginiams ypač kenkia jūros lygio 
kilimas, kadangi šios infrastruktūros įrengtos prie pat kranto linijos; taip pat pabrėžia jų 
ekonominę ir socialinę vertę; todėl ragina Komisiją tam skirti ypatingą dėmesį rengiant 
prisitaikymo priemones ir atliekant rizikos analizę ir dėmesingai apsvarstyti, kokios bus 
ekonominės sąnaudos, jei šios infrastruktūros nebus pritaikytos prie klimato kaitos;

11. pažymi, kad tuo atveju, jeigu būtų taikomi tvarios žvejybos metodai, smulkūs pakrančių 
laivynai, ypač priekrantės žvejybą vykdantys laivai, labai prisidėtų užtikrinant pakrančių 
bendruomenių atsparumą, prisitaikymą prie klimato kaitos ir apsirūpinimą maistu; nurodo, 
kad reikia skatinti investicijas į aplinkai mažiau žalos darančią įrangą visų tipų 
laivynuose; taip pat pakartoja, kad žvejyba svarbi pakrančių bendruomenių socialinei ir 
kultūrinei darnai;

12. apgailestauja, kad ir toliau retai taikoma brandaus ir patikimai veikiančio integruoto 
pakrančių zonų valdymo, aprėpiančio visus susijusius valdymo lygmenis, sistema1; 
primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad atsižvelgiant į platesnį integruotos jūrų 
politikos kontekstą būtų atnaujintos, sustiprintos ir įgyvendintos integruoto pakrančių 
zonų valdymo rekomendacijos2 susiejant visas jūros ir vandenynų sektorių politikos sritis; 
be to pabrėžia, kad šiame procese turi aktyviai dalyvauti žvejybos, vėžiagyvių gaudymo ir 
akvakultūros sektoriai, atsižvelgiant į tai, kokia svarbi ši veikla pakrančių zonoms;

13. primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų parengtos ir įgyvendintos jūrų strategijos, 

                                                                                                                                                  
(angl. UNEP), FAO ir Tarpvyriausybinė okeanografijos komisija (angl. IOC).
1  Komisijos komunikatas „Ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai: integruoto pakrančių zonų valdymo 
(IPZV) Europoje įvertinimas“ (COM(2007)0308).
2 2002 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl integruoto pakrančių zonų valdymo 
įgyvendinimo Europoje, OL L 148, 2002 6 6, p. 24. 
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kuriomis vadovaujantis būtų numatyta valdyti žmogaus veiklą pagal ekosistemų 
funkcionavimu grindžiamą principą, ir užtikrinti gerą jūros aplinkos būklę, kaip numatyta 
remiantis Direktyvos 2008/56/EB nuostatomis;

14. atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją atlikti tyrimus, skirtus žaliųjų dumblių reiškiniui ir 
žvejybos sektoriui daromam jo poveikiui įvertinti; be to, ragina ištirti, kokį poveikį 
vandenyno srovių judėjimo pasikeitimas, kuris vyksta dėl klimato atšilimo, daro tam tikrų 
jūros organizmų rūšių judėjimui;

15. ragina Komisiją atlikti šiaurės jūrų žuvų išteklių mokslinius tyrimus ir skatinti tvarų šios 
zonos žuvininkystės valdymą remiantis atsargumo principu, taip pat siūlo laikinai 
uždrausti naudoti naujas žvejybos vietas šiaurės regione, kol regioninės žvejybos 
organizacijos (RŽO) nepatvirtins tinkamo reglamentavimo; 

16. pabrėžia, kad norint spręsti dabar stebimos didelės klimato kaitos problemas būtina 
mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir apsaugoti gamtos ekosistemas, 
kurios yra pagrindiniai Žemės anglies sorbentai, bei skatinti jų didėjimą, taip pat pabrėžia, 
kad, kad jūrų ir sausumos ekosistemų atsparumas priklauso ne tik nuo to, ar bus siekiama 
išsaugoti biologinę įvairovę, bet ir nuo to, ar pavyks išsaugoti adekvataus dydžio 
populiacijas ir jų buveines;

17. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų skirtas adekvatus finansavimas ekosistemų apsaugai ir 
kompensuoti pajamoms, kurių žvejai neteko dėl klimato kaitos;

18. mano, kad būtina užtikrinti deramą mokslinių tyrimų, teikiantiems informacijos politinių 
sprendimų priėmimui klimato kaitos ir žuvininkystės bei akvakultūros srityse, 
finansavimą; mano, kad moksliniai tyrimai ir tolesnės priemonės turi būti tarpdisciplininio 
pobūdžio ir skirti spręsti visų rūšių poveikį žuvininkystei ir akvakultūrai, įskaitant 
pakrančių ir atviros jūros taršą, pramonės ir žemės ūkio nuotekas, upių tėkmės pokyčius, 
jūrų dugno gilinimą, uostų veiklą, jūrų transportą ir turizmą, vadovaujantis integruota ir į 
ekosistemas sutelkta strategija;

19. ragina Komisiją užtikrinti, kad į Bendrijos poziciją tarptautinėse derybose žvejybos ir 
jūros aplinkos klausimais, ypač derintis dėl žuvininkystės partnerystės susitarimų ir su 
RŽO, būtų įtraukti prisitaikymo skatinant ekosistemų atsparumą aspektai;

20. ragina Komisiją aktyviai dalyvauti steigiant „mėlynosios anglies fondą“ pagal JT bendrąją 
klimato kaitos konvenciją; pabrėžia, kad vykdant šio fondo veiklą turi būti apsvarstytos 
galimybės nustatyti finansines ir koordinavimo priemones pakrančių ir jūrų ekosistemų ir 
vandenynų angles dioksido valdymui ir apsaugai, o tai būtų pasaulinės jūrų planavimo 
strategijos dalis;

21. pabrėžia, kad žuvininkystės sektoriaus galimybės prisitaikyti prie produktyvumo ir žuvų 
prieaugio žūklavietėse pokyčių priklauso nuo šių veiksnių:

–žvejybos pajėgumų pritaikymo prie išteklių produktyvumo mažiausio jų produktyvumo 
laikotarpiu,

–alternatyvių žuvininkystės išteklių buvimo,
–investicijų į lanksčias technologijas, pavyzdžiui, į universaliuosius laivus ar lankstaus 
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pobūdžio perdirbimo grandines,
–alternatyvių pragyvenimo šaltinių mažo produktyvumo laikotarpiais buvimo1;

                                               
1 FAO (2007). Prisitaikymas prie klimato kaitos žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje: perspektyvos, 
planai ir prioritetai.
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