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BG Единство в многообразието BG 

29.5.2017 B8-0382/1 

Изменение  1 

Мария Лидия Сенра Родригес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0382/2017 

Ален Кадек 

от името на комисията по рибно стопанство 

Конференция на високо равнище на ООН в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 

(Конференция на ООН за океаните) 

Предложение за резолюция 

Съображение Б a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ба. като има предвид, че заплахите 

за екосистемите и за риболовните 

зони, създавани от дейности, свързани 

със синия растеж, като добива на 

полезни изкопаеми от морското дъно, 

проучването за нефтени залежи, 

както и енергията на приливите и 

отливите и енергията от морските 

вълни, заедно с рисковете, до които 

водят тези дейности, са неясни, 

презгранични и засягат традиционни 

риболовни зони; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/2 

Изменение  2 

Мария Лидия Сенра Родригес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0382/2017 

Ален Кадек 

от името на комисията по рибно стопанство 

Конференция на високо равнище на ООН в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 

(Конференция на ООН за океаните) 

Предложение за резолюция 

Съображение Б б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Бб. като има предвид, че достъпът 

на дребномащабни и непромишлени 

рибари до пазари и ресурси е 

приоритет на Програмата на ООН до 

2030 г.; като има предвид, че тези 

рибари следва да имат право на глас 

на всички етапи на вземане на 

решения в областта на политиката 

на рибарството; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/3 

Изменение  3 

Мария Лидия Сенра Родригес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0382/2017 

Ален Кадек 

от името на комисията по рибно стопанство 

Конференция на високо равнище на ООН в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 

(Конференция на ООН за океаните) 

Предложение за резолюция 

Съображение Б в (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Бв. като има предвид, че в 

непромишления риболов са заети 

повече от 90% от работниците в 

сектора на риболова, като около 

половината от тях са жени, и че той 

допринася за около 50% от световния 

улов на риба; като има предвид, че 

както е посочено в 

Незадължителните насоки на ФАО за 

гарантиране на устойчив 

дребномащабен риболов в контекста 

на продоволствената сигурност и 

изкореняването на бедността, 

секторът на непромишления риболов 

е ценен източник на животински 

протеини за милиарди хора по целия 

свят и често поддържа местните 

икономики в крайбрежните 

общности; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/4 

Изменение  4 

Мария Лидия Сенра Родригес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0382/2017 

Ален Кадек 

от името на комисията по рибно стопанство 

Конференция на високо равнище на ООН в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 

(Конференция на ООН за океаните) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4a. призовава за прекратяване на 

всички проекти за добив на полезни 

изкопаеми от морското дъно, на 

проучванията за нефт и 

въглеводороди по морското дъно, 

както и на дейностите, свързани със 

синята икономика, които биха могли 

да са в ущърб на риболовните зони; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/5 

Изменение  5 

Мария Лидия Сенра Родригес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0382/2017 

Ален Кадек 

от името на комисията по рибно стопанство 

Конференция на високо равнище на ООН в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 

(Конференция на ООН за океаните) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4б. призовава всяко решение 

относно субсидии за сектора на 

рибарството да отчита 

особеностите на непромишления и 

дребномащабния риболов, техния 

местен характер и основната им роля 

за гарантирането на 

продоволствената независимост и 

икономическото и социалното 

оцеляване на крайбрежните 

общности, за да не се допуска 

секторът на непромишления риболов 

да страда от последиците от 

прекомерния улов и лошите практики 

на промишления риболов; 

Or. en 

 

 


