
AD\807850RO.doc PE431.046v04-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru pescuit

2009/2152(INI)

05.03.2010

AVIZ
al Comisiei pentru pescuit

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

referitor la Cartea albă a Comisiei „Adaptarea la schimbările climatice: către 
un cadru de acţiune la nivel european”
(2009/2152(INI))

Raportor pentru aviz: Kriton Arsenis



PE431.046v04-00 2/7 AD\807850RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\807850RO.doc 3/7 PE431.046v04-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă 
alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută importanţa acordată de Cartea albă sporirii rezistenţei tuturor ecosistemelor, ca 
mijloc esenţial de protecţie împotriva efectelor extreme ale schimbărilor climatice;

2. reafirmă că emisiile de gaze cu efect de seră produse de om influenţează în multe feluri 
dinamica complexă a mediului marin şi că ecosistemele marine, asupra cărora poluarea, 
insuficient reglementată, şi pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat (INN) exercită 
deja o presiune considerabilă, sunt afectate de temperaturile în creştere şi de modificările 
la nivelul salinităţii şi al acidificării, de posibile schimbări în ceea ce priveşte circulaţia 
curenţilor oceanici, precum şi de distribuţia spaţială a organismelor acvatice vii (peşti, 
moluşte, crustacee etc.) şi de răspândirea acestora de-a lungul coloanei de apă; în plus, 
reaminteşte faptul că modelele ştiinţifice prevăd o creştere suplimentară a temperaturii 
atmosferice şi a nivelului mediu al mării şi că cel mai eficient mod de a combate 
schimbările climatice este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră;

3. reaminteşte că, în secolul trecut, a avut loc o creştere de 0,6°C a temperaturii atmosferice, 
precum şi o creştere a nivelului mediu al mărilor de 0,17m şi că modelele ştiinţifice 
utilizate la studierea acestor probleme prevăd că aceste valori vor continua să crească în 
cursul acestui secol;

4. reaminteşte că impactul potenţial al schimbărilor climatice ar putea avea consecinţe 
devastatoare în unele din mările europene cele mai închise, precum Marea Baltică; 
reaminteşte că anumite studii ştiinţifice prevăd o scădere de 8%-50% în salinitatea apei şi 
o creştere de 2°C-4°C a temperaturii la suprafaţa acesteia, ceea ce ar putea avea ca 
rezultat distrugerea unei mari părţi din fauna şi flora marină în cazul în care aceste 
previziuni se dovedesc a fi corecte;

5. subliniază că epuizarea rapidă a anumitor stocuri europene de peşte, ca urmare a presiunii 
umane asupra mediului, subminează bazele ecologice şi economice ale domeniului 
pescuitului şi sporeşte vulnerabilitatea ecosistemelor marine la schimbările climatice, 
reducând astfel capacitatea de adaptare a acestora1; subliniază, în plus, că sectorul 
pescuitului trebuie să se adapteze schimbărilor climatice, respectând în acelaşi timp 
dimensiunile economică, socială şi ecologică ale dezvoltării durabile;

6. constată faptul că schimbările climatice, prin reducerea rapidă a mărimii recifurilor de 
corali şi a numărului animalelor calcaroase, prin schimbările la nivelul ciclului 
reproductiv al speciilor şi al raportului dintre sexe şi prin acidificarea oceanelor, vor 
ameninţa, de o manieră şi mai pregnantă, stocurile de peşte2 şi vor reduce capacitatea de 
absorbţie de CO2 a oceanelor3, ceea ce, la rândul său, va conduce la creşterea ratei de 

                                               
1 Carte verde - Reforma politicii comune în domeniul pescuitului [COM(2009) 0163].
2 FAO, Documentul tehnic 530 (2009) „Consecinţele schimbărilor climatice pentru pescuit şi agricultură”
3 Capacitatea marină de absorbţie a carbonului a scăzut cu 10% între 2000 şi 2007.
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concentrare a CO2 în atmosferă şi la accelerarea schimbărilor climatice1;

7. evidenţiază, de asemenea, faptul că schimbările în ceea ce priveşte nivelul mărilor vor 
cauza daune extrem de mari ecosistemelor marine şi intertidale, afectând zone de mare 
importanţă pentru producţia primară, pentru reproducerea, recrutarea şi adăpostirea a 
numeroase specii, dăunând, astfel, activităţilor de pescuit, pescuitului de moluşte şi 
crustacee şi acvaculturii, precum şi biodiversităţii marine; reaminteşte, în plus, faptul că 
aceste ecosisteme sunt, de asemenea, vulnerabile la fluctuaţiile de salinitate şi 
temperatură a apei, fenomene care s-au intensificat datorită schimbărilor climatice;

8. reiterează faptul că migraţiile diferitelor organisme marine (peşti, moluşte, crustacee etc.) 
dintr-o regiune biogeografică în alta pot duce la dispariţia unor specii autohtone şi la 
invadarea unei anumite regiuni de către specii străine; constată că aceste variaţii pot avea 
consecinţe importante asupra sectorului pescuitului, a cărui adaptare la noile realităţi 
biologice şi economice s-ar putea dovedi dificilă; 

9. constată că schimbările climatice vor avea consecinţe economice potenţial grave la nivelul 
pescuitului european industrial şi al celui la scară redusă; solicită, prin urmare, luarea în 
considerare a unor sisteme alternative de gestionare a sectorului pescuitului, precum şi 
reducerea capacităţii diverselor segmente ale flotei europene, în scopul instituirii unor 
practici de pescuit şi de acvacultură durabile şi adaptate noilor condiţii climatice;

10. subliniază vulnerabilitatea deosebită a porturilor de pescuit şi a instalaţiilor de 
acvacultură la creşterea nivelului mărilor, având în vedere faptul că acestea sunt situate 
chiar pe coastă; evidenţiază, de asemenea, importanţa economică şi socială a acestora; 
solicită, prin urmare, Comisiei să le acorde acestora o atenţie deosebită în cadrul 
măsurilor de adaptare şi analiză a riscurilor şi să evalueze cu atenţie costurile economice 
pe care le-ar putea avea neadaptarea acestor infrastructuri la schimbările climatice;

11. indică faptul că flotele costiere mici, în special flotele artizanale, pot contribui în mod 
semnificativ la rezistenţa comunităţilor costiere, la adaptarea la schimbările climatice şi la 
siguranţa alimentară, cu condiţia aplicării unor practici de pescuit durabile; consideră că ar 
trebui încurajate investiţiile în echipamente ecologice pentru toate tipurile de flotă;
reafirmă, de asemenea, importanţa pescuitului pentru continuitatea socială şi culturală  a 
comunităţilor costiere;  

12. deplânge faptul că un management integrat, matur şi funcţional, al zonelor litorale, cu 
implicarea tuturor nivelelor de guvernare relevante, nu este decât arareori pus în practică2; 
îndeamnă stăruitor Comisia să asigure, în cadrul mai larg al politicii maritime integrate, 
actualizarea, consolidarea şi punerea în aplicare a recomandărilor privind managementul 
integrat al zonelor litorale3, asociind toate politicile sectoriale privind mările şi oceanele; 
subliniază, de asemenea, necesitatea unei puternice implicări a sectorului pescuitului, al 
fructelor de mare şi al acvaculturii în acest proces, având în vedere importanţa acestor 

                                               
1„Carbonul albastru: rolul unor oceane sănătoase la fixarea carbonului”UNEP, FAO şi IOC, 2009.
2 Comunicarea Comisiei - Raport înaintat Consiliului şi Parlamentului European privind evaluarea 
managementului integrat al zonelor litorale (ICZM) în Europa” (COM(2007)0308).
3 Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2002 privind punerea în aplicare a 
managementului integrat al zonelor litorale în Europa, JO L 148. 6.6.2002, p.24.
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activităţi pentru zonele de coastă;

13. îndeamnă stăruitor Comisia să asigure dezvoltarea şi punerea în aplicare a unor strategii 
marine a căror abordare a managementului activităţilor umane să fie bazată pe ecosistem 
în vederea obţinerii unei bune calităţi ecologice a mediului marin, astfel cum se 
menţionează în Directiva 2008/56/CE; 

14. solicită Comisiei, în acest sens, să realizeze studii de evaluare a fenomenului algelor verzi 
şi a impactului său asupra sectorului pescuitului; solicită, în plus, realizarea unui studiu 
privind influenţa pe care modificările curenţilor în urma încălzirii globale o au asupra 
migraţiei anumitor specii marine;

15. solicită Comisiei să conducă cercetări ştiinţifice privind resursele de peşte în mările 
nordice, să promoveze o gestionare sustenabilă a resurselor halieutice în zonă, în 
conformitate cu principiul precauţiei, sprijinind un moratoriu cu privire la orice noi zone 
de pescuit în zona arctică, în aşteptarea unei reglementări adecvate în cadrul organizaţiilor 
regionale de pescuit (ORP); 

16. subliniază că soluţia la problema reprezentată de gravele schimbări climatice care au loc 
în prezent trebuie să se bazeze în primul rând pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi pe protecţia şi extinderea ecosistemelor naturale, care constituie cele mai 
importante rezervoare de carbon ale planetei, precum şi faptul că rezistenţa ecosistemelor 
marine şi terestre depinde, în egală măsură, de prezervarea diversităţii biologice şi de 
menţinerea unor populaţii suficient de mari şi a habitatele lor;

17. îndeamnă Comisia să asigure o finanţare adecvată pentru protecţia ecosistemelor şi pentru 
compensarea pierderilor de venit suferite de pescari din motive legate de climă;

18. consideră necesară garantarea unei finanţări adecvate a cercetării, care va sta la baza 
deciziilor politice din domeniul schimbărilor climatice şi din domeniul pescuitului şi al 
acvaculturii; subliniază că cercetarea, precum şi măsurile ulterioare, ar trebui să fie de 
natură multidisciplinară şi să aibă în vedere, în contextul unei abordări integrate şi bazate 
pe ecosistem, toate tipurile de presiune exercitată asupra pescuitului şi acvaculturii, 
inclusiv poluarea costieră şi din larg, efluenţii industriali şi agricoli, dragarea fundului 
mării, activitatea portuară, transportul maritim şi turismul;

19. îndeamnă Comisia să promoveze includerea rezistenţei ecosistemelor ca aspect definitoriu 
al poziţiei Comunităţii în cadrul negocierilor internaţionale privind pescuitul şi mediul 
marin, în special în cadrul Acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului şi al ORP;

20. solicită Comisiei să participe în mod activ la crearea unui fond „carbonul albastru” în 
contextul CCONUSC; subliniază faptul că acest fond va trebui să exploreze mecanismele 
de finanţare şi coordonare axate pe protejarea şi gestionarea ecosistemelor costiere şi 
marine şi captarea carbonului din oceane, în cadrul unei strategii globale de planificare 
maritimă;

21. subliniază faptul că capacitatea de adaptare a sectorului pescuitului la fluctuaţiile la 
nivelul productivităţii şi al recrutării din cadrul activităţilor de pescuit depinde de 
următorii factori:
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- o capacitate de pescuit adaptată la capacitatea productivă a resurselor în perioadele cu 
cea mai scăzută productivitate;

- disponibilitatea resurselor piscicole alternative;
- investiţii în tehnologii flexibile, precum ambarcaţiuni cu întrebuinţări multiple sau 

lanţuri de prelucrare flexibile;
- existenţa unor activităţi alternative la pescuit în perioadele de productivitate scăzută1.

                                               
1 FAO (2007): Adaptarea la schimbările climatice în domeniul agriculturii, în domeniul forestier şi în domeniul 
pescuitului: perspective, cadru şi priorităţi.
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