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29.5.2017 B8-0382/1 

Ændringsforslag  1 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0382/2017 

Alain Cadec 

for Fiskeriudvalget 

FN's konference på højt plan til støtte for gennemførelsen af bæredygtigt udviklingsmål nr. 14 

(FN's havkonference) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ba. der henviser til, at truslerne mod 

økosystemerne og fiskepladser fra 

aktiviteter i forbindelse med blå vækst, 

såsom havminedrift, olieprospektering og 

tidevands- og bølgeenergi, og de dermed 

forbundne risici, er usikre, grænseløse og 

påvirker traditionelle fiskeriområder; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/2 

Ændringsforslag  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0382/2017 

Alain Cadec 

for Fiskeriudvalget 

FN's konference på højt plan til støtte for gennemførelsen af bæredygtigt udviklingsmål nr. 14 

(FN's havkonference) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Bb. der henviser til, at småfiskere og 

ikkeindustrielle fiskeres adgang til 

markeder og ressourcer er en prioritet i 

FN's 2030-dagsorden, og at disse fiskere 

bør have indflydelse på 

beslutningsprocessen i alle faser af 

fiskeripolitikken; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/3 

Ændringsforslag  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0382/2017 

Alain Cadec 

for Fiskeriudvalget 

FN's konference på højt plan til støtte for gennemførelsen af bæredygtigt udviklingsmål nr. 14 

(FN's havkonference) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B c (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Bc. der henviser til, at ikkeindustrielt 

fiskeri tegner sig for mere end 90 % af 

arbejdstagerne i fiskeriet, hvoraf ca. 

halvdelen er kvinder, og omkring 50 % af 

den samlede fiskefangst; der henviser til, 

som oplyst i FAO's vejledende 

retningslinjer for bæredygtigt ikke-

industrielt fiskeri i forbindelse med 

fødevaresikkerhed og 

fattigdomsbekæmpelse, at ikkeindustrielt 

fiskeri er en værdifuld kilde til animalsk 

protein for milliarder af mennesker i hele 

verden og ofte støtter lokale økonomier i 

kystsamfundene; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/4 

Ændringsforslag  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0382/2017 

Alain Cadec 

for Fiskeriudvalget 

FN's konference på højt plan til støtte for gennemførelsen af bæredygtigt udviklingsmål nr. 14 

(FN's havkonference) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. opfordrer til indstilling af alle 

projekter inden for havminedrift, olie- og 

kulbrinteprospektering og aktiviteter, der 

er knyttet til den blå økonomi, som kan 

være til skade for fiskeriområder; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/5 

Ændringsforslag  5 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0382/2017 

Alain Cadec 

for Fiskeriudvalget 

FN's konference på højt plan til støtte for gennemførelsen af bæredygtigt udviklingsmål nr. 14 

(FN's havkonference) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4b. opfordrer til, at enhver afgørelse 

om fiskeristøtte skal tage hensyn til de 

særlige karakteristika for ikkeindustrielt 

fiskeri og småfiskeri, deres lokale 

karakter og deres grundlæggende rolle 

med hensyn til at sikre kystsamfunds 

fødevaresuverænitet samt økonomiske og 

sociale overlevelse for at forhindre, at 

ikkeindustrielle sektorer lider under 

konsekvenserne af overfiskeri og 

industrifiskeriets dårlige praksis; 

Or. en 

 

 


