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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja dejstvo, da je v beli knjigi poudarek namenjen povečevanju odpornosti vseh 
ekosistemov kot osnovne obrambe proti najhujšim posledicam podnebnih sprememb;

2. ponovno poudarja, da imajo toplogredni plini, ki nastajajo zaradi človekove dejavnosti, 
velik vpliv na zapleteno dinamiko morskega okolja, ter da na morske ekosisteme, ki so že 
tako pod pritiskom zaradi onesnaževanja in nezakonitega, neprijavljenega in neurejenega 
ribolova ter nezadostno urejeni, vplivajo tudi višje temperature, dvigovanje morske 
gladine, spremembe v slanosti in v kislosti, možne spremembe v kroženju oceanskih 
tokov ter prostorska razporejenost živih vodnih organizmov (ribe, mehkužci, raki itd) in 
njihova razširjenost v vodnem stolpu; opozarja tudi na dejstvo, da znanstveni modeli 
napovedujejo nadaljnje zvišanje temperature zraka in povprečne morske gladine ter da je 
najučinkovitejši način za spopadanje s podnebnimi spremembami zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov;

3. ponovno poudarja, da je prejšnje stoletje zaznamovalo zvišanje temperature zraka za 
0,6 °C in dvig povprečne gladine morja za 0,17 metra ter da znanstveni modeli, 
uporabljeni pri proučevanju teh vprašanj, predvidevajo, da bodo te vrednosti v tem 
stoletju še naraščale;

4. opozarja, da bodo lahko morebitne posledice podnebnih sprememb uničujoče v nekaterih 
najbolj zaprtih evropskih morjih, na primer v Baltskem morju; poleg tega nekatere 
znanstvene študije napovedujejo znižanje slanosti vode za od 8 do 50 % ter zvišanje 
površinske temperature teh voda za 2°C do 4 °C, kar bi lahko uničilo velik del morske 
favne in flore, če se te napovedi uresničijo;

5. poudarja, da hitro izčrpavanje evropskega staleža nekaterih rib zaradi človekovega 
pritiska na okolje spodkopava ekološke in gospodarske temelje ribištva, morski 
ekosistemi pa zaradi tega postajajo občutljivejši na podnebne spremembe in so zato manj 
sposobni prilagoditve1; nadalje poudarja, da se mora ribiški sektor prilagoditi podnebnim 
spremembam ob upoštevanju gospodarskih, socialnih in okoljskih razsežnosti 
trajnostnega razvoja;

6. ugotavlja, da bodo podnebne spremembe s hitrim zmanjševanjem velikosti koralnih 
grebenov in števila živali z apnenčastim ogrodjem, spremembami razmnoževalnega cikla 
pri vrstah in deleža po spolu ter kisanjem oceana, do katerih pride zaradi njih, še dodatno 
ogrozile ribje staleže2 in zmanjšale sposobnost oceanov za absorpcijo CO23, kar bo 
dodatno zvišalo stopnjo koncentracije CO2 v atmosferi in pospešilo podnebne 
spremembe4;

                                               
1 Zelena knjiga – Reforma skupne ribiške politike (KOM(2009)0163).
2 FAO, tehnični dokument 530 (2009) o posledicah podnebnih sprememb za ribištvo in ribogojstvo.
3 Sposobnost morja za absorpcijo ogljika je med letoma 2000 in 2007 padla za 10 %.
4Modri ogljik: vloga zdravih oceanov pri vezavi ogljika, UNEP, FAO in IOC, 2009.
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7. poudarja tudi, da bo spreminjanje višine morske gladine izredno škodilo morskim 
ekosistemom in ekosistemom v bibavičnem pasu ter prizadelo območja, ki so zelo 
pomembna za primarno pridelavo, razmnoževanje, prirastek in pribežališče za številne 
vrste, s tem pa tudi ribolovno dejavnost, sektor morskih sadežev in ribogojstvo ter 
morsko biotsko raznovrstnost; poleg tega opozarja, da so ti ekosistemi občutljivi tudi za 
spremembe slanosti in temperature vode, ki so zaradi podnebnih sprememb še izrazitejše;

8. ponovno poudarja, da selitev raznih morskih organizmov (rib, mehkužcev, rakov itd.) iz 
ene biogeografske regije v drugo lahko povzroči izginotje nekaterih avtohtonih vrst in 
vdor tujih vrst v te regije; meni, da te spremembe lahko močno vplivajo na ribiški sektor, 
ki bi se lahko soočal s težavami pri prilagajanju novim biološkim in gospodarskim 
razmeram; 

9. ugotavlja, da bi podnebne spremembe lahko imele resne ekonomske posledice za 
evropski industrijski in mali ribolov; zato poziva, naj se pozornost nameni alternativnim 
ribolovnim sistemom upravljanja in zmanjšanju zmogljivosti različnih delov evropskega 
ladjevja, da se oblikujejo trajnostne ribolovne in ribogojne prakse, prilagojene novim 
podnebnim pogojem;

10. poudarja, da so ribiška pristanišča in ribogojni obrati še posebej občutljivi na naraščanje 
morske gladine, ker ta infrastruktura leži v obalnem pasu; poudarja tudi njihov 
gospodarski in socialni pomen; zato poziva Komisijo, naj jim nameni posebno pozornost 
pri ukrepih za prilagajanje in analiziranje tveganja ter naj skrbno preuči ekonomske 
stroške, ki bi nastali, če te infrastrukture ne bi prilagodili podnebnim spremembam;

11. ugotavlja, da lahko ladjevje za mali priobalni ribolov, zlasti plovila malih ribičev, znatno 
prispeva k odpornosti obalnih skupnosti, prilagoditvi na podnebne spremembe in 
zanesljivi preskrbi s hrano, če se uporabljajo trajnostne ribolovne prakse; poudarja, da je 
treba spodbujati vlaganje v okolju prijazno opremo na vseh vrstah plovil; ponovno 
poudarja pomen, ki ga ima ribištvo za socialno in kulturno soodvisnost obalnih skupnosti; 

12. obžaluje dejstvo, da se še vedno redko izvaja zrelo in dobro delujoče celostno upravljanje 
obalnih območij, ki vključuje vse pomembne ravni upravljanja1; odločno spodbuja 
Komisijo, naj zagotovi, da se posodobijo priporočila celostnega upravljana obalnih 
območij2; nadalje poudarja, da je ta proces treba izpeljati s tesnim sodelovanjem 
ribiškega, školjkarskega in ribogojnega sektorja, ob upoštevanju pomena, ki ga imajo te 
dejavnosti za obalna območja;

13. odločno spodbuja Komisijo, naj zagotovi razvoj in izvajanje morskih strategij, pri katerih 
bi uporabili na ekosistemu temelječ pristop k upravljanju človekovih dejavnosti, da bi 
dosegli dobro okoljsko stanje v morskem okolju, kot je določeno v Direktivi 2008/56/ES; 

14. poziva Komisijo, naj ob upoštevanju navedenega izvede študije za oceno pojava zelenih 
alg in njihov vpliv na ribiški sektor; poziva tudi k izvedbi študije o pojavu spremembe 

                                               
1 Sporočilo Komisije – Poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o oceni celostnega upravljanja obalnih 
območij (ICZM) v Evropi (KOM(2007)0308).
2 Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2002 o izvajanju celostnega upravljanja obalnih 
območij v Evropi, UL L 148, 6.6.2002, str. 24.
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morskih tokov zaradi segrevanja podnebja na selitev nekaterih morskih vrst;

15. poziva Komisijo, naj opravi znanstvene raziskave o ribolovnih virih v severnih morjih, 
spodbuja trajnostno upravljanje ribolovnih virov na tem območju v skladu z načelom 
previdnosti ter naj si prizadeva za moratorij na vsakršen nov ribolov v arktičnem pasu v 
pričakovanju ustrezne ureditve v sklopu regionalnih ribiških organizacij; 

16. poudarja, da mora rešitev za resne podnebne spremembe, ki smo jim danes priča, 
temeljiti predvsem na zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter varstvu in širitvi 
naravnih ekosistemov, ki so najpomembnejši ponori ogljika na Zemlji, in da je odpornost 
morskih in kopenskih ekosistemov prav toliko odvisna od ohranjanja biotske 
raznovrstnosti kot od ohranjanja ustreznih populacij in njihovih habitatov;

17. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo zagotovljeno ustrezno financiranje za varstvo 
ekosistemov in za nadomestitev izgub dohodka, ki so jih imeli ribiči zaradi podnebja;

18. meni, da je treba zagotoviti ustrezna sredstva za raziskave, ki bodo oblikovale politične 
odločitve na področju podnebnih sprememb, ribištva in ribogojstva; poudarja, da morajo 
biti raziskave in posledično ukrepi po svoji naravi multidisciplinarni za soočanje s pritiski 
na ribištvo in ribogojstvo, kot so onesnaženost obale in odprtega morja, industrijske in 
kmetijske odpadne vode, spreminjanje rečnih tokov, poglabljanje morskega dna, 
pristaniške dejavnosti, morski promet in turizem, vse v okviru celostnega in na 
ekosistemu temelječega pristopa;

19. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo prilagoditev prek odpornosti ekosistemov vključena 
v stališče Skupnosti v mednarodnih pogajanjih o ribolovu in morskem okolju, zlasti v 
partnerske sporazume o ribolovu in regionalne ribiške organizacije;

20. poziva Komisijo, naj dejavno sodeluje pri ustanavljanju "modrega ogljikovega sklada" v 
okviru okvirne konvencije ZN za podnebne spremembe; poudarja, da bi moral ta sklad 
proučiti finančne in usklajevalne mehanizme za zaščito in upravljanje obalnih in morskih 
ekosistemov ter ogljika v oceanih kot del globalne strategije za morsko načrtovanje;

21. poudarja, da je sposobnost prilagajanja ribiškega sektorja spremembam produktivnosti in 
zaposlovanja v različnih ribiških sektorjih odvisna od naslednjih dejavnikov:

 ribolovne zmogljivosti, prilagojene produktivnosti ribolovnih virov v njihovi najmanj 
produktivni fazi,

 razpoložljivosti alternativnih ribolovnih virov,
 vlaganja v prožne tehnologije, kot so večnamenske ladje in prožni predelovalne 

verige,
 možnosti za alternativne načine preživljanja v obdobjih slabega ulova1.

                                               
1 FAO (2007): Prilagajanje podnebnim spremembam v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu: perspektiva, okvir in 
prednostne naloge.
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