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FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet gläder sig över att man i vitboken fokuserar på ökad motståndskraft 
för alla ekosystem som ett viktigt försvar mot några av de mest extrema konsekvenserna 
av klimatförändringarna. 

2. Europaparlamentet påminner om att växthusgaser som orsakas av människan får 
omfattande konsekvenser för havsmiljöns komplicerade dynamik och att de marina 
ekosystemen, som redan brottas med problem till följd av föroreningar och olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske, också påverkas av varmare temperaturer, stigande 
havsnivåer, förändringar i salthalt och försurning och eventuella förändringar i 
havsströmmarna samt den rumsliga fördelningen av de levande marina organismerna 
(fiskar, blötdjur, kräftdjur etc.) och deras spridning längs vattenpelaren. Parlamentet 
påpekar att de vetenskapliga modellerna förutser en ökning av temperaturen och av den 
genomsnittliga havsnivån, och att det mest effektiva sättet att tackla klimatförändringarna 
är att minska utsläppen av växthusgaser.

3. Europaparlamentet påpekar på nytt att det under det förra århundradet registrerades en 
temperaturökning på 0,6°C och en höjning av den genomsnittliga havsnivån på 
0,17 meter, och att de vetenskapliga modeller som använts för att få fram dessa siffror 
förutser att de kommer att fortsätta att öka under innevarande århundrade.

4. Europaparlamentet påminner om att klimatförändringens eventuella effekter kan få 
förödande konsekvenser för några av de innanhav i Europa som har mycket få utflöden, 
t.ex. Östersjön. Enligt vissa vetenskapliga studier kommer vattnets salthalt att minska med 
8–50 % och dess yttemperatur att stiga med 2–4°C. Om detta blir verklighet skulle en stor 
del av den marina floran och faunan riskera att försvinna.

5. Europaparlamentet påpekar att den snabba uttömningen av de europeiska fiskbestånden 
till följd av människans press på miljön utarmar den ekologiska och ekonomiska basen för 
fisket och leder till att de marina ekosystemen i högre grad drabbas av 
klimatförändringarna och därmed får svårare att anpassa sig1. Parlamentet påpekar vidare 
att fiskerinäringen måste anpassa sig till klimatförändringen och samtidigt respektera de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av en hållbar utveckling.

6. Europaparlamentet noterar att klimatförändringarna till följd av den snabba minskningen 
av korallreven och antalet kalkhaltiga djur, förändringarna i arternas reproduktionscykel 
och könsfördelning och den försurning av oceanerna som följer, ytterligare kommer att 
hota fiskbestånden2 och minska oceanernas förmåga att absorbera koldioxid3, vilket i sin 

                                               
1 Grönbok – Reform av den gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2009) 0163).
2 FAO, Technical paper 530 (2009) 'Climate change implications for fisheries and aquaculture'.
3 Havens kapacitet att absorbera koldioxid sjönk med tio procent mellan 2000 och 2007.
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tur ytterligare ökar koldioxidkoncentrationen i atmosfären och påskyndar 
klimatförändringarna1.

7. Europaparlamentet påpekar även att förändringarna i havsnivån kommer att allvarligt 
skada de marina ekosystemen och ekosystemen i tidvattenzonerna och påverka områden 
med en hög primärproduktion samt områden för reproduktion, rekrytering och remis för 
många arter och därmed även fiske-, skaldjurs- och vattenbruksverksamheten samt den 
marina mångfalden. Parlamentet påminner även om att dessa ekosystem också är känsliga 
för förändringar i vattnets salthalt och temperatur, vilka har förvärrats till följd av 
klimatförändringen.

8. Europaparlamentet påpekar åter att om olika marina organismer (fiskar, blötdjur, kräftdjur 
etc.) vandrar från ett biogeografiskt område till ett annat kan detta leda till att vissa 
inhemska arter försvinner från ett visst område som i stället invaderas av främmande arter. 
Sådana förändringar kan få betydande effekter på fiskerinäringen som kan få svårt att 
anpassa sig till den nya biologiska och ekonomiska situationen.

9. Europaparlamentet noterar att klimatförändringarna kan komma att få allvarliga 
ekonomiska konsekvenser både för det industriella fisket och för det småskaliga fisket i 
Europa. Parlamentet begär därför att man överväger alternativa fiskeriförvaltningssystem 
och en minskning av kapaciteten i olika segment av den europeiska fiskeflottan, i syfte att 
införa hållbara fiske- och vattenbruksmetoder som är anpassade till de nya 
klimatförhållandena.

10. Europaparlamentet betonar att fiskehamnar och vattenbruksanläggningar är särskilt 
känsliga för en höjning av havsnivån eftersom det rör sig om infrastruktur som ligger 
direkt vid kustlinjen. Parlamentet betonar även den ekonomiska och sociala betydelse 
sådan infrastruktur har. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att särskilt beakta 
denna infrastruktur i samband med åtgärder för anpassning och riskanalys, och att 
noggrant överväga de ekonomiska kostnaderna för denna infrastruktur om ingen 
anpassning görs till klimatförändringen.

11. Europaparlamentet noterar att de småskaliga kustflottorna, särskilt den icke-industriella 
flottan, i hög grad kan bidra till kustsamhällenas motståndskraft, anpassningen till 
klimatförändringarna och livsmedelssäkerheten, förutsatt att hållbara fiskemetoder 
tillämpas. Parlamentet påpekar att investeringar i mer miljövänlig utrustning bör 
uppmuntras för alla typer av fiskeflottor, och understryker fiskets betydelse för den sociala 
och kulturella sammanhållningen i kustsamhällena.

12. Europaparlamentet beklagar att man fortfarande i mycket liten utsträckning genomfört en 
välutvecklad och välfungerande integrerad förvaltning av kustområdena i vilken alla 
relevanta förvaltningsnivåer är involverade2. Parlamentet uppmanar bestämt 
kommissionen att se till att rekommendationerna för en integrerad förvaltning av 
kustområdena3 uppdateras, förstärks och genomförs i ett större sammanhang där en 

                                               
1 'Blue Carbon: The role of healthy oceans in binding carbon', UNEP, FAO and IOC, 2009.
2 Kommissionens meddelande – Rapport till Europaparlamentet och rådet: Utvärdering av den integrerade 
förvaltningen av kustområden i Europa (KOM(2007)0308).
3 Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 30 maj 2002 om genomförandet av en integrerad 
förvaltning av kustområden i Europa, EGT L 148, 6.6.2002, s. 24.
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integrerad havspolitik förenar all sektorspolitik som berör haven och oceanerna. 
Parlamentet betonar vidare behovet av en nära involvering av fisket, skaldjursfisket och 
vattenbruket i denna process, med hänsyn till dessa verksamheters stora betydelse för 
kustområdena.

13. Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att se till att marina strategier, 
grundade på en ekosystembaserad strategi för förvaltningen av människornas verksamhet, 
utvecklas och genomförs så att man kan uppnå en god miljöstatus i den marina miljön i 
enlighet med direktiv 2008/56/EG.

14. I detta avseende uppmanar Europaparlamentet kommissionen att genomföra studier för att 
utvärdera förekomsten av grönalger och deras inverkan på fiskerinäringen. Parlamentet 
begär även att det ska genomföras en studie av hur de förändringar som 
klimatförändringen har lett till i strömmarna påverkar förflyttningen av vissa marina arter.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra forskningsprojekt om 
fiskresurserna i nordliga vatten, att främja en hållbar förvaltning av fisket i dessa vatten i 
enlighet med försiktighetsprincipen och att förespråka ett moratorium för all ny 
fiskeverksamhet i de arktiska områdena tills lämpliga regler har antagits inom ramen för 
de regionala fiskeriorganisationerna.

16. Europaparlamentet betonar att lösningen på de allvarliga klimatförändringar vi nu står 
inför i första hand måste grundas på en minskning av växthusgasutsläppen samt skyddet 
och utvecklingen av de naturliga ekosystemen, som är jordens mest betydelsefulla 
kolsänkor, och att motståndskraften för ekosystemen till havs och på land i lika hög grad 
beror på bevarandet av den biologiska mångfalden och på bibehållandet av lämpliga 
populationer och deras livsmiljöer.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att tillräcklig finansiering ställs till 
förfogande för att skydda ekosystemen och kompensera för yrkesfiskarnas 
klimatförändringsrelaterade inkomstförluster.

18. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att garantera tillräcklig finansiering till 
forskning som kan ligga till grund för politiska beslut i fråga om klimatförändringar, fiske 
och vattenbruk. Parlamentet understryker att både forskningen och de efterföljande 
åtgärderna bör vara sektorsövergripande och behandla samtliga problem som rör fiske och 
vattenbruk, däribland föroreningar i kustområden och till havs, utsläpp från industrier och 
jordbruk, ändring av vattendrags flöden, bottenskrapning, hamnverksamhet, sjötransporter 
och turism inom ramen för en ekosystembaserad strategi.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de anpassningsåtgärder som 
grundas på ekosystemens motståndskraft integreras i gemenskapens ståndpunkt vid 
internationella förhandlingar om fisket och den marina miljön, framför allt i 
partnerskapsavtalen om fiske och de regionala fiskeriorganisationerna.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt delta i fastställandet av en 
”blå koldioxidfond” inom UNFCC. Parlamentet betonar att en sådan fond bör utnyttja 
finansiella mekanismer och samordningsmekanismer för skydd och förvaltning av 
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kustekosystem och marina ekosystem samt för koldioxidbindning i haven som en del i en 
övergripande marin planeringsram.

21. Europaparlamentet betonar att fiskerinäringens förmåga att anpassa sig till variationer i 
fiskbeståndens produktivitet och rekrytering är beroende av följande faktorer:

– En fiskekapacitet som är anpassad till resursens produktivitet i dess minst produktiva 
fas.

– Tillgången till alternativa fiskresurser.
– Investeringar i flexibel teknik, såsom kombifartyg eller flexibla bearbetningskedjor.
– Förekomsten av alternativ verksamhet till fisket under perioder av låg produktivitet1.

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