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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.5.2017 B8-0382/1 

Τροπολογία  1 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0382/2017 

Alain Cadec 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας 

Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒA 14 

(Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές 

για τα οικοσυστήματα και τα αλιευτικά 

πεδία που δημιουργούνται από τις 

δραστηριότητες που συνδέονται με την 

"Γαλάζια Ανάπτυξη", όπως η εξόρυξη 

του θαλασσίου βυθού, η αναζήτηση 

πετρελαίου και η παλιρροϊκή και η 

κυματική ενέργεια, καθώς και ότι οι 

κίνδυνοι που συνεπάγονται αυτές οι 

δραστηριότητες είναι αβέβαιοι, 

υπερβαίνουν τα σύνορα και επηρεάζουν 

τις παραδοσιακές αλιευτικές ζώνες. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.5.2017 B8-0382/2 

Τροπολογία  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0382/2017 

Alain Cadec 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας 

Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒA 14 

(Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

πρόσβαση των μικρών και βιοτεχνών 

αλιέων στις αγορές και τους πόρους 

αποτελεί προτεραιότητα του 

Θεματολογίου 2030 του ΟΗΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι αλιείς 

πρέπει να έχουν φωνή σε όλες τις φάσεις 

λήψης αποφάσεων των αλιευτικών 

πολιτικών· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.5.2017 B8-0382/3 

Τροπολογία  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0382/2017 

Alain Cadec 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας 

Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒA 14 

(Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία 

μικρής κλίμακας αντιπροσωπεύει 

περισσότερο από το 90% των αλιέων, 

περίπου οι μισοί από τους οποίους είναι 

γυναίκες, και το 50% περίπου των 

παγκόσμιων αλιευμάτων· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στις 

εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές του 

FAO για την εξασφάλιση βιώσιμης 

αλιείας μικρής κλίμακας στο πλαίσιο της 

επισιτιστικής ασφάλειας και της 

εξάλειψης της φτώχειας, η παραδοσιακή 

αλιεία αποτελεί πολύτιμη πηγή ζωικής 

πρωτεΐνης για δισεκατομμύρια 

ανθρώπους παγκοσμίως και συχνά 

υποστηρίζει τις τοπικές οικονομίες στις 

παράκτιες κοινότητες· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.5.2017 B8-0382/4 

Τροπολογία  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0382/2017 

Alain Cadec 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας 

Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒA 14 

(Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  4α. ζητεί να σταματήσουν όλα τα έργα 

εξόρυξης του θαλασσίου βυθού, η 

αναζήτηση πετρελαίου και 

υδρογονανθράκων και οι δραστηριότητες 

που σχετίζονται με τη "γαλάζια 

οικονομία", οι οποίες θα μπορούσαν να 

είναι επιζήμιες για τις αλιευτικές 

περιοχές· 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/5 

Τροπολογία  5 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0382/2017 

Alain Cadec 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας 

Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒA 14 

(Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  4β. ζητεί οιαδήποτε απόφαση σχετικά 

με τις επιδοτήσεις αλιείας να λαμβάνει 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αλιείας 

μικρής κλίμακας, τον τοπικό της 

χαρακτήρα και τον θεμελιώδη ρόλο της 

στην εξασφάλιση της επισιτιστικής 

κυριαρχίας και της οικονομικής και 

κοινωνικής επιβίωσης των παράκτιων 

κοινοτήτων, τις συνέπειες της 

υπεραλίευσης και τις κακές πρακτικές 

της βιομηχανικής αλιείας· 

Or. en 

 

 


