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WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje nacisk położony w białej księdze na zwiększenie odporności 
wszystkich ekosystemów, co ma być głównym sposobem obrony wobec najbardziej 
skrajnych skutków zmian klimatu;

2. podkreśla, że gazy cieplarniane wytwarzane przez człowieka wywierają poważny wpływ 
na złożoną dynamikę środowiska morskiego oraz że negatywnie wpływają na ekosystemy 
morskie, które już teraz odczuwają skutki regulowanego w niewystarczającym stopniu 
zanieczyszczenia oraz nielegalnych, niezgłaszanych i nieuregulowanych połowów, 
wyższych temperatur, podnoszenia się poziomu mórz, zmian zasolenia, zakwaszenia oraz 
ewentualnych zmian prądów morskich, a także przestrzennego rozmieszczenia żywych 
organizmów morskich (ryb, mięczaków, skorupiaków itp.), jak również ich 
rozprzestrzeniania w słupie wody; przypomina ponadto, że naukowcy zapowiadają dalszy 
wzrost temperatury powietrza i średniego poziomu morza, oraz że najskuteczniejszym 
sposobem zwalczania zmian klimatu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;

3. podkreśla, że w ubiegłym wieku temperatura powietrza wzrosła o 0,6°C, a poziom mórz 
podniósł się o 0,17 m oraz że wzorce naukowe zastosowane w badaniach nad tymi 
zjawiskami przewidują, że wartości te będą nadal rosły w bieżącym wieku;

4. przypomina, że ewentualny wpływ zmian klimatu może mieć niszczycielski wpływ na 
niektóre najbardziej zamknięte morza europejskie, takie jak Morze Bałtyckie; 
przypomina, że niektóre badania naukowe przewidują, iż zasolenie wody zmniejszy się 
o 8-50%, a temperatura wód powierzchniowych wzrośnie o 2-4°C, co może spowodować 
wyginięcie dużej części morskiej fauny i flory, jeżeli przewidywania te okażą się 
prawdziwe;

5. podkreśla, że szybkie uszczuplenie niektórych europejskich zasobów rybnych 
spowodowane działalnością człowieka prowadzi do wyniszczenia ekologicznych 
i gospodarczych podstaw rybołówstwa i zwiększa podatność ekosystemów morskich na 
zmiany klimatu, zmniejszając tym samym ich zdolność adaptacyjną1; zauważa ponadto, 
że sektor rybołówstwa powinien dostosować się do zmian klimatu przy poszanowaniu 
gospodarczego, społecznego i środowiskowego wymiaru zrównoważonego rozwoju;

6. zauważa, że zmiany klimatu, ze względu na szybkie zanikanie raf koralowych oraz 
zmniejszanie się liczby organizmów budujących zewnętrzne szkielety wapienne i muszle, 
zmiany w cyklu reprodukcyjnym gatunków i równowadze płci oraz związane z tym 
zakwaszenie oceanu stanowią zagrożenie dla zasobów rybnych2 oraz zmniejszają 
zdolność oceanów do pochłaniania CO2

3, co z kolei zwiększa poziom zawartości CO2

                                               
1 Zielona księga na temat reformy wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2009)0163).
2 FAO, Dokument techniczny 530 (2009) „Climate change implications for fisheries and aquaculture”.
3 Zdolność oceanów do wchłaniania dwutlenku węgla spadła w latach 2000-2007 o 10%.
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w atmosferze i przyspiesza zmiany klimatu1;

7. zauważa również, że zmiany poziomu morza będą miały wyjątkowo negatywne skutki 
dla ekosystemów morskich i międzypływowych, wywierając wpływ na obszary wysokiej 
produkcji podstawowej, reprodukcji, przyrostu i schronienia dla wielu gatunków, 
a w związku z tym na działalność rybacką, produkcję żywności pochodzenia morskiego, 
akwakulturę oraz różnorodność biologiczną w środowisku morskim; przypomina, że 
ekosystemy te są podatne również na zmiany zasolenia oraz temperatury wody, które 
pogłębiają dodatkowo zmiany klimatu;

8. podkreśla, że migracje różnych organizmów morskich (ryb, mięczaków, skorupiaków 
itp.) z jednego regionu biologiczno-geograficznego do drugiego mogą doprowadzić do 
wyginięcia niektórych gatunków rodzimych oraz do opanowania danego regionu przez 
gatunki obce; podkreśla, że zmiany te mogą mieć poważny wypływ na sektor 
rybołówstwa, który może mieć trudności z dostosowaniem się do nowej rzeczywistości 
biologicznej i gospodarczej;

9. zauważa, że zmiany klimatu mogą mieć poważny wpływ gospodarczy na europejskie 
rybołówstwo przemysłowe i działalność połowową na małą skalę; w związku z tym 
wzywa do rozważenia alternatywnych systemów zarządzania rybołówstwem 
i zmniejszenia zdolności niektórych segmentów floty europejskiej a celu wprowadzenia 
zrównoważonych metod rybołówstwa i akwakultury, dostosowanych do nowych 
warunków klimatycznych;

10. podkreśla, że wzrost poziomu morza może mieć szczególnie zgubne skutki dla portów 
rybackich i zakładów akwakultury, ponieważ infrastruktura ta znajduje się nad samym 
brzegiem morza; podkreśla też gospodarcze i społeczne znaczenie tej infrastruktury; 
dlatego też wzywa Komisję do jej szczególnego uwzględnienia w ramach środków 
dostosowawczych i analiz zagrożenia oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na koszty 
gospodarcze, jakie spowoduje brak przystosowania tego typu infrastruktury do zmian 
klimatu;

11. zauważa, że przybrzeżna działalność połowowa na małą skalę, zwłaszcza rybołówstwo 
tradycyjne, może znacząco przyczynić się do zwiększenia zdolności adaptacyjnej 
społeczności nadmorskich, zdolności dostosowania się do zmian klimatu i bezpieczeństwa 
żywnościowego, pod warunkiem stosowania zrównoważonych metod rybołówstwa;
podkreśla, że należy wspierać inwestycje wszelkiego rodzaju flot w bardziej przyjazny dla 
środowiska sprzęt; podkreśla również znaczenie rybołówstwa dla zachowania spójności 
społecznej i kulturowej społeczności nadmorskich;

12. ubolewa, że nadal rzadko mamy do czynienia z dobrze przemyślanym i poprawnie 
funkcjonującym zintegrowanym zarządzaniem strefą przybrzeżną, w które zaangażowane 
są organy wszystkich odnośnych szczebli zarządzania2; zdecydowanie zachęca Komisję 
do zadbania o aktualizację, wzmocnienie i wdrożenie zaleceń dotyczących 

                                               
1„Blue Carbon: The role of healthy oceans in binding carbon”, UNEP, FAO i IOC, 2009.
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i 
Rady: Ocena zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną (ZZSP) w Europie (COM(2007)0308).
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zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną1 w szerszym kontekście zintegrowanej 
polityki morskiej, łącząc wszystkie strategie polityczne dotyczące sektorów mających 
związek z morzami i oceanami; podkreśla ponadto potrzebę ścisłego zaangażowania 
sektora rybołówstwa, owoców morza i akwakultury w ramach tego zintegrowanego 
zarządzania, biorąc pod uwagę znaczenie, jakie tego typu działalność ma dla obszarów 
nadmorskich;

13. zdecydowanie wzywa Komisję do zagwarantowania opracowania i wdrożenia strategii 
morskich opartych na ekosystemowym podejściu w odniesieniu do działalności ludzkiej, 
aby osiągnąć dobry stan środowiska morskiego w rozumieniu dyrektywy 2008/56/WE;

14. w związku z tym wzywa Komisję do zbadania i oceny zjawiska zielonych alg i jego 
wpływu na sektor rybołówstwa; zwraca się również o zbadanie wpływu zjawiska zmiany 
prądów morskich, spowodowanego ociepleniem klimatu, na przemieszczanie się 
niektórych gatunków morskich;

15. wzywa Komisję do naukowego zbadania zasobów rybnych mórz północnych, do 
propagowania zrównoważonego zarządzania łowiskami w tej strefie zgodnie z zasadą 
ostrożności i opowiedzenia się za moratorium w sprawie wszelkich nowych łowisk na 
Morzu Arktycznym w oczekiwaniu na odpowiednie przepisy w ramach regionalnych 
organizacji rybołówstwa;

16. podkreśla, że rozwiązanie poważnych problemów związanych ze zmianami klimatu, 
z jakimi borykamy się obecnie, powinno opierać się przede wszystkim na zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych, ochronie i rozszerzeniu ekosystemów naturalnych, które są 
najważniejszymi pochłaniaczami dwutlenku węgla, oraz że zdolność adaptacyjna 
ekosystemów morskich i lądowych zależy zarówno od ochrony różnorodności 
biologicznej, jak i od utrzymania odpowiednich populacji i ich siedlisk;

17. wzywa Komisję do zagwarantowania, że odpowiednie środki finansowe zostaną 
przeznaczone na ochronę ekosystemów i wyrównanie strat w dochodach rybaków, 
spowodowanych zmianami klimatu;

18. uważa, że należy zapewnić odpowiednie finansowanie badań, które dostarczą informacji 
potrzebnych do podejmowania decyzji politycznych w dziedzinie zmian klimatu, 
rybołówstwa i akwakultury; podkreśla, że badania i związane z nimi środki powinny być 
z zasady wielodyscyplinarne, aby uwzględnić sumę wpływów na rybołówstwo 
i akwakulturę, w tym zanieczyszczenie wybrzeży i otwartego morza, ścieki przemysłowe 
i rolnicze, zmiany biegu rzek, pogłębianie dna morskiego, działalność portów, transport 
morski i turystykę w kontekście zintegrowanego podejścia ekosystemowego;

19. zaleca Komisji, aby włączyła środki adaptacyjne oparte na odporności ekosystemów do 
stanowiska Unii Europejskiej w ramach międzynarodowych negocjacji w sprawie 
rybołówstwa i środowiska morskiego, a w szczególności w ramach partnerskich umów 
w sprawie połowów i regionalnych organizacji rybołówstwa;

                                               
1 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2002 r. w sprawie wdrożenia zintegrowanego 
zarządzania strefą przybrzeżną w Europie, Dz.U. L 148 z 6.6.2002, s. 24.
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20. wzywa Komisję do aktywnego udziału w tworzeniu funduszu „niebieskiego dwutlenku 
węgla” w kontekście UNFCC; podkreśla, że taki fundusz powinien zbadać mechanizmy 
finansowe i koordynacyjne w celu ochrony ekosystemów nadmorskich i morskich oraz 
zarządzania nimi, a także w celu pochłaniania dwutlenku węgla przez oceany, w ramach 
światowej strategii na rzecz planowania dotyczącego obszarów morskich;

21. podkreśla, że zdolność adaptacyjna sektora rybołówstwa do zmian produktywności 
i rozwoju łowisk związana jest z następującymi czynnikami:

- dostosowaniem zdolności połowowej do produktywności zasobów w fazie najniższej 
produktywności,

- istnieniem alternatywnych zasobów rybackich,
- inwestycjami w elastyczne technologie, takie jak statki „wielozadaniowe” lub 

elastyczne łańcuchy przetwórstwa,
- istnieniem działalności alternatywnej w stosunku do rybołówstwa w okresach niskiej 

produktywności1.

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