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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

29.5.2017 B8-0382/1 

Tarkistus  1 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0382/2017 

Alain Cadec 

kalatalousvaliokunnan puolesta 

YK:n korkean tason konferenssi kestävän kehityksen tavoitteen 14 toteuttamisen tukemiseksi 

(YK:n valtamerikonferenssi) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  B a. toteaa, että siniseen kasvuun 

liittyvien toimien ekosysteemeille ja 

kalavesille aiheuttamat uhat, esimerkiksi 

merenpohjan kaivostoiminta, öljynetsintä 

sekä vuorovesi- ja aaltovoima, ja näiden 

toimien myötä ilmenevät riskit aiheuttavat 

epävarmuutta, ylittävät rajoja ja 

vaikuttavat perinteisiin kalastusalueisiin; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/2 

Tarkistus  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0382/2017 

Alain Cadec 

kalatalousvaliokunnan puolesta 

YK:n korkean tason konferenssi kestävän kehityksen tavoitteen 14 toteuttamisen tukemiseksi 

(YK:n valtamerikonferenssi) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  B b. toteaa, että pienimuotoisen 

kalastuksen harjoittajien pääsy 

markkinoille ja oikeus luonnonvarojen 

käyttöön kuuluvat YK:n Agenda 2030:n 

painopisteisiin; toteaa, että näiden 

kalastuksen harjoittajien näkemykset olisi 

otettava huomioon kalastuspolitiikan 

päätöksenteon kaikissa vaiheissa; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/3 

Tarkistus  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0382/2017 

Alain Cadec 

kalatalousvaliokunnan puolesta 

YK:n korkean tason konferenssi kestävän kehityksen tavoitteen 14 toteuttamisen tukemiseksi 

(YK:n valtamerikonferenssi) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B c kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  B c. toteaa, että pienimuotoisen 

kalastuksen osuus kalatalouden 

työntekijöistä, joista noin puolet on naisia, 

on yli 90 prosenttia ja maailman 

kalansaaliista arviolta 50 prosenttia; 

toteaa, että pienimuotoinen kalastus on 

arvokas eläinproteiinin lähde miljardeille 

ihmisille ympäri maailman ja tukee usein 

rannikkoyhteisöjen paikallistaloutta, 

kuten pienimuotoisen kalastuksen 

kestävyyden turvaamiseksi 

elintarviketurvallisuuden ja köyhyyden 

poistamisen puitteissa annetuissa FAO:n 

vapaaehtoisissa suuntaviivoissa todetaan; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/4 

Tarkistus  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0382/2017 

Alain Cadec 

kalatalousvaliokunnan puolesta 

YK:n korkean tason konferenssi kestävän kehityksen tavoitteen 14 toteuttamisen tukemiseksi 

(YK:n valtamerikonferenssi) 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  4 a. kehottaa pysäyttämään kaikki 

merenpohjan kaivoshankkeet, öljyn ja 

hiilivetyjen etsinnän sekä sellaiset 

siniseen talouteen liittyvät toimet, jotka 

voisivat olla haitallisia kalastusalueille; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/5 

Tarkistus  5 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0382/2017 

Alain Cadec 

kalatalousvaliokunnan puolesta 

YK:n korkean tason konferenssi kestävän kehityksen tavoitteen 14 toteuttamisen tukemiseksi 

(YK:n valtamerikonferenssi) 

Päätöslauselmaesitys 

4 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  4 b. kehottaa ottamaan huomioon 

kaikissa kalastustukia koskevissa 

päätöksissä pienimuotoisen kalastuksen 

erityispiirteet, sen paikallisen luonteen ja 

merkittävän roolin 

elintarvikeomavaraisuuden ja 

rannikkoyhteisöjen taloudellisen ja 

sosiaalisen selviytymisen varmistamisessa, 

jotta pienimuotoisen kalastuksen alat 

välttyvät liikakalastuksen seurauksilta ja 

teollisen kalastuksen huonoilta 

käytännöiltä; 

Or. en 

 

 


