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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē baltās grāmatas uzsvaru uz visu ekosistēmu noturības palielināšanu kā 
būtisku aizsardzību pret klimata pārmaiņu visekstrēmāko ietekmi;

2. atkārtoti pauž viedokli, ka cilvēka darbības radītajām siltumnīcefekta gāzēm ir plaša 
ietekme uz jūras vides sarežģīto dinamiku un ka jūras ekosistēmas, kurām jau pašlaik 
grūtības rada piesārņojums, nepietiekami regulēta un nelegāla, nereglamentēta un 
nepaziņota zveja (NNN zveja), ietekmē arī temperatūras un jūras līmeņa paaugstināšanās, 
sāļuma izmaiņas, paskābināšanās un iespējamās okeāna straumju cirkulācijas izmaiņas, kā 
arī dzīvo ūdensorganismu (zivju, gliemeņu, vēžveidīgo u. c.) izvietojums telpā un ūdens 
kolonnā; atgādina arī, ka zinātniskie modeļi prognozē turpmāku gaisa temperatūras 
palielināšanos un jūras līmeņa paaugstināšanos un ka visefektīvākais klimata pārmaiņu 
novēršanas veids ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana;

3. atkārtoti apliecina, ka pagājušajā gadsimtā gaisa temperatūra paaugstinājās par 0,6° un 
vidējais jūras līmenis — par 0,17 metriem un ka šo jautājumu pētīšanai paredzētie 
zinātniskie modeļi prognozē šo rādītāju turpmāku palielināšanos arī šajā gadsimtā;

4. atgādina, ka iespējamās klimata pārmaiņas var dažās visieslēgtajās Eiropas jūrās, 
piemēram, Baltijas jūrā izraisīt postošās sekas; un ka daži zinātniski pētījumi prognozē 
ūdens sāļuma samazināšanos par 8 līdz 50 % un šo ūdeņu virsmas temperatūras 
paaugstināšanos par 2°C līdz 4°C, bet šo prognožu apstiprināšanās gadījumā varētu izzust 
liela daļa jūras faunas un floras;

5. norāda, ka dažu Eiropas zivju krājumu ātrā samazināšanās tādas cilvēka darbības 
rezultātā, kas smagi ietekmē vidi, grauj zivsaimniecības ekoloģisko un ekonomisko 
pamatu un padara jūras ekosistēmas jūtīgākas pret klimata pārmaiņām un tādējādi mazāk 
spējīgas adaptēties1; norāda arī, ka zivsaimniecības nozarei ir jāpielāgojas klimata 
pārmaiņām, ievērojot ilgtspējīgas attīstības ekonomisko, sociālo un vides dimensiju;

6. norāda, ka klimata pārmaiņas, strauji samazinot koraļļu rifus un kaļķi saturošu jūras 
organismu skaitu, izmainot sugu reproduktīvo ciklu un dzimumu proporciju un paskābinot 
okeānu, vēl vairāk apdraudēs zivju krājumus2 un samazinās okeānu spēju absorbēt CO2

3, 
tādējādi vēl vairāk palielinot CO2 koncentrāciju atmosfērā un paātrinot klimata 
pārmaiņas4;

7. norāda, ka arī jūras līmeņa izmaiņas spēcīgi ietekmēs jūras un plūdmaiņas ekosistēmas, 
kaitējot daudzu sugu svarīgākajām primārā ražīguma, reprodukcijas, attīstības un 
patvēruma zonām, un līdz ar to arī zvejniecības, čaulgliemju un akvakultūras nozarei, kā 
arī jūras bioloģiskai daudzveidībai; atgādina, ka šīs ekosistēmas ir jūtīgas arī pret ūdens 

                                               
1 Zaļā grāmata par kopējās zivsaimniecības politikas reformu (COM(2009)0163).
2 FAO, Tehniskais dokuments Nr. 530 (2009) „Klimata pārmaiņu ietekme uz zivsaimniecību un akvakultūru”.
3 Laikā no 2000. gada līdz 2007. gadam jūras spēja uzņemt oglekli samazinājās par 10 %.
4„Zilais ogleklis — veselīgu okeānu loma oglekļa piesaistīšanā”, UNEP, FAO un IOC, 2009.
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sāļuma un temperatūras svārstībām, bet šīs parādības vēl vairāk pastiprina klimata 
pārmaiņas;

8. atkārtoti apliecina, ka dažādu jūras organismu (zivju, gliemeņu, vēžveidīgo u. c.) 
migrācija uz citiem bioģeogrāfiskiem reģioniem var izraisīt dažu pastāvīgo sugu izzušanu 
un svešas izcelsmes sugu invāziju šajā reģionā; šīs izmaiņas var spēcīgi ietekmēt 
zivsaimniecības nozari, kurai varētu nākties pārciest grūtības, ko rada pielāgošanās jaunai 
bioloģiskai un ekonomiskai realitātei; 

9. norāda, ka klimata pārmaiņas Eiropas rūpnieciskajai un mazapjoma zvejai izraisīs 
potenciāli smagas ekonomiskās sekas; tāpēc aicina izskatīt alternatīvās zivsaimniecības 
pārvaldības sistēmas un iespēju samazināt dažu rūpnieciskās Eiropas flotes segmentu 
jaudu, ar mērķi ieviest jaunajiem klimatiskajiem apstākļiem piemērotu ilgtspējīgu zvejas 
un akvakultūras praksi;

10. uzsver īpašo zvejas ostu un akvakultūras ierīču neaizsargātību jūras līmeņa 
paaugstināšanās gadījumā, jo šīs infrastruktūras atrodas piekrastes tiešā tuvumā; uzsver 
arī to ekonomisko un sociālo nozīmi; tāpēc aicina Komisiju pielāgošanas pasākumu un 
risku analīzes sakarībā tam pievērst īpašu vērību un rūpīgi apsvērt to, kādas ekonomiskās 
izmaksas radīsies, ja netiks veikta šo infrastruktūru pielāgošana klimata pārmaiņām;

11. norāda, ka mazapjoma piekrastes zvejas flotes, it īpaši sīkzvejas flotes, var ievērojami 
veicināt piekrastes kopienu noturību, adaptāciju klimata pārmaiņām un nodrošinātību ar 
pārtiku, ja tiek izmantoti ilgtspējīgi zvejas paņēmieni; uzsver, ka ieguldījumi videi 
draudzīgākās iekārtās ir jāveicina visu veidu flotu sakarībā; atgādina arī par to, cik 
nepieciešama ir zveja piekrastes kopienu sociālam un kultūras līdzsvaram; 

12. pauž nožēlu par to, ka līdz galam izveidota un labi funkcionējoša integrētā piekrastes 
zonas apsaimniekošana, iesaistot visus attiecīgos pārvaldības līmeņus, joprojām ir reti 
sastopama1; un stingri mudina Komisiju nodrošināt, lai integrētās piekrastes zonas 
apsaimniekošanas ieteikumi2 tiktu atjaunināti, pastiprināti un īstenoti, piesaistot visas ar 
jūrām un okeāniem saistītās politikas nozares; vēlreiz atgādina par to, ka šajā procesā ir 
cieši jāiesaista zvejniecības, čaulgliemju un akvakultūras nozares, neaizmirstot par šo 
aktivitāšu nepieciešamību piekrastes apvidiem;

13. uzstājīgi mudina Komisiju nodrošināt, lai tiktu izstrādātas un īstenotas jūras vides 
stratēģijas, kuras, cilvēka darbības pārvaldībā izmantojot uz ekosistēmām balstītu pieeju, 
panāktu labu jūras vides stāvokli, kā noteikts Direktīvā 2008/56/EK; 

14. aicina Komisiju šādā perspektīvā veikt pētījumus, lai novērtētu zaļaļģu parādību un tās 
ietekmi uz zvejniecības nozari; aicina veikt arī pētījumu par straumju maiņu, ko izraisījusi 
globālā sasilšana, un par tās ietekmi uz dažu sugu pārvietošanos;

15. aicina Komisiju vadīt zinātniskos pētījumus par ziemeļu jūru zvejas resursiem, veicināt 
ilgtspējīgu zivsaimniecības pārvaldību šajā zonā, ievērojot piesardzības principu, 

                                               
1 Komisijas paziņojums „Ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Integrētās piekrastes zonas pārvaldības 
(IPZP) Eiropā novērtējums” (COM(2007)0308).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 30. maija Ieteikums attiecībā uz integrētas piekrastes zonu 
pārvaldības īstenošanu Eiropā (OV L 148, 06.06.2002., 24. lpp.).
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pieprasot moratorija noteikšanu jebkuram jaunam zvejas veidam Arktikā, kamēr 
reģionālās zvejniecības organizācijas nav noteikušas piemērotu regulējumu; 

16. uzsver, ka risinājums nopietnajām klimata pārmaiņām, kuras mēs pašlaik novērojam, 
pirmām kārtām ir jābalsta uz siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu un to dabas 
ekosistēmu aizsardzību un paplašināšanu, kuras ir Zemes visnozīmīgākie oglekļa 
piesaistītāji, un ka jūras un sauszemes ekosistēmu noturība ir vienlīdz atkarīga gan no
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas, gan no atbilstoša lieluma populāciju un to 
biotopu uzturēšanas;

17. mudina Komisiju nodrošināt pienācīgu finansējumu ekosistēmas aizsardzībai un 
kompensācijām zvejniekiem par klimata izraisītiem ienākumu zaudējumiem;

18. uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt pietiekamu finansējumu pētniecībai, lai klimata 
pārmaiņu, zvejniecības un akvakultūras jomās politiskus lēmumus varētu pieņemt uz 
informācijas pamata; uzsver, ka ir nepieciešami daudznozaru pētījumi un ar tiem saistītie 
pasākumi un ka tiem integrētas un ekosistēmiskas pieejas kontekstā jāaptver visas 
zvejniecības un akvakultūras problēmas, tostarp tāljūras piesārņojums, rūpniecības un 
lauksaimniecības piesārņojums, upju plūsmas pārmaiņas, dziļjūras bagarēšana, ostu 
darbība, jūras transports un tūrisms;

19. mudina Komisiju nodrošināt, lai adaptācija, kuras pamatā ir ekosistēmu noturība, tiktu 
integrēta Kopienas nostājā starptautiskās sarunās par zveju un jūras vidi, jo sevišķi 
zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumos un reģionālās zivsaimniecības organizācijās;

20. aicina Komisiju aktīvi piedalīties fonda „Zilais ogleklis” izveidē ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām kontekstā; uzsver, ka šim fondam būs jāmeklē 
finansēšanas un koordinēšanas mehānismi, kas vērsti uz piekrastes un jūras ekosistēmu 
aizsardzību un pārvaldību, kā arī uz okeānu oglekļa piesaistīšanu jūras lietu plānošanas 
visaptverošā stratēģijā;

21.  uzsver, ka zvejas nozares pielāgošanās spēja produktivitātes un darba vietu skaita 
svārstībām ir atkarīga no šādiem faktoriem:

–  zvejas jaudas atbilstība resursa produktivitātei mazākražīgajā posmā;
–  alternatīvu zvejas resursu pieejamība;
–  ieguldījumi elastīgās tehnoloģijās, dažādiem mērķiem izmantojamos kuģos vai 

elastīgās pārstrādes ķēdēs;
–  tādu nodarbju pastāvēšana, kas var aizstāt zveju zemākās produktivitātes laikā1;

                                               
1 FAO (2007) — Pielāgojumi klimata pārmaiņām lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zvejniecībā —
perspektīvas, pamats un prioritātes.
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