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29.5.2017 B8-0382/1 

Poprawka  1 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0382/2017 

Alain Cadec 

w imieniu Komisji Rybołówstwa 

Konferencja wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu 

zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ba. mając na uwadze, że zagrożenia 

dla ekosystemów i łowisk, jakie stwarza 

działalność związana z niebieskim 

wzrostem, np. górnictwo morskie, 

poszukiwanie złóż ropy naftowej, 

energetyka pływów i fal oraz ryzyko, jakie 

działalność ta pociąga za sobą, są 

niepewne, mają charakter transgraniczny 

i wpływają na obszary, na których 

prowadzi się tradycyjne połowy; 

Or. en 



 

AM\1126798PL.docx  PE605.483v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

29.5.2017 B8-0382/2 

Poprawka  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0382/2017 

Alain Cadec 

w imieniu Komisji Rybołówstwa 

Konferencja wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu 

zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) 

Projekt rezolucji 

Motyw B b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Bb. mając na uwadze, że dostęp 

rybaków zajmujących się tradycyjnym 

łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym 

do rynków i zasobów jest jednym z 

priorytetów programu działań ONZ do 

roku 2030; mając na uwadze, że rybacy ci 

powinni mieć prawo głosu na wszystkich 

etapach procesu decyzyjnego związanego 

z polityką rybołówstwa;  

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/3 

Poprawka  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0382/2017 

Alain Cadec 

w imieniu Komisji Rybołówstwa 

Konferencja wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu 

zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) 

Projekt rezolucji 

Motyw B c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Bc. mając na uwadze, że tradycyjne 

łodziowe rybołówstwo przybrzeżne 

odpowiada za ponad 90 % zatrudnienia w 

rybołówstwie, z czego około połowę 

stanowią kobiety, i w przybliżeniu za 50 % 

światowych połowów ryb; mając na 

uwadze, że zgodnie z niewiążącymi 

wytycznymi FAO na rzecz ochrony 

zrównoważonego tradycyjnego łodziowego 

rybołówstwa przybrzeżnego w kontekście 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

eliminacji ubóstwa tradycyjne łodziowe 

rybołówstwo przybrzeżne stanowi cenne 

źródło białka zwierzęcego dla miliardów 

ludzi na całym świecie, a często wspiera 

też lokalną gospodarkę społeczności 

nadbrzeżnych;  

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/4 

Poprawka  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0382/2017 

Alain Cadec 

w imieniu Komisji Rybołówstwa 

Konferencja wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu 

zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4a. wzywa do wstrzymania wszelkich 

projektów w zakresie górnictwa 

morskiego, poszukiwań złóż ropy naftowej 

i węglowodoru oraz działań związanych z 

niebieską gospodarką, które mogą być 

szkodliwe dla obszarów połowowych; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/5 

Poprawka  5 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0382/2017 

Alain Cadec 

w imieniu Komisji Rybołówstwa 

Konferencja wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu 

zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4b. apeluje, aby wszelkie decyzje 

dotyczące dotacji w rybołówstwie 

uwzględniały specyfikę tradycyjnego 

łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 

jego lokalny charakter, a także 

fundamentalną rolę w zapewnieniu 

suwerenności żywnościowej oraz 

ekonomicznego i społecznego przetrwania 

społeczności nadbrzeżnych, aby zapobiec 

sytuacji, w której sektory rybołówstwa 

tradycyjnego odczuwałyby konsekwencje 

przełowienia i złych praktyk stosowanych 

w połowach na skalę przemysłową;  

Or. en 

 

 


