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29.5.2017 B8-0382/1 

Alteração  1 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0382/2017 

Alain Cadec 

em nome da Comissão das Pescas 

Conferência de Alto Nível da ONU para Apoio à Implementação do ODS 14 (Conferência da 

ONU sobre os Oceanos) 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  B-A. Considerando que as ameaças aos 

ecossistemas e aos pesqueiros, devido às 

atividades relacionadas com o 

«crescimento azul», como a exploração 

mineira dos fundos marinhos, a 

prospeção petrolífera e a energia das 

marés e das ondas, bem como os riscos 

associados a estas atividades, são incertos, 

ultrapassam as fronteiras e afetam zonas 

de pesca tradicionais; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/2 

Alteração  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0382/2017 

Alain Cadec 

em nome da Comissão das Pescas 

Conferência de Alto Nível da ONU para Apoio à Implementação do ODS 14 (Conferência da 

ONU sobre os Oceanos) 

Proposta de resolução 

Considerando B-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  B-B. Considerando que o acesso dos 

pescadores em pequena escala e 

artesanais aos mercados e aos recursos é 

uma prioridade da Agenda 2030 da ONU; 

considerando que estes pescadores 

deverão ter voz em todas as fases de 

decisão das políticas da pesca; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/3 

Alteração  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0382/2017 

Alain Cadec 

em nome da Comissão das Pescas 

Conferência de Alto Nível da ONU para Apoio à Implementação do ODS 14 (Conferência da 

ONU sobre os Oceanos) 

Proposta de resolução 

Considerando B-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  B-C. Considerando que a pesca 

artesanal representa mais de 90 % dos 

trabalhadores da pesca, cerca de metade 

dos quais são mulheres, e 

aproximadamente 50 % das capturas 

mundiais; considerando que, como 

referido nas Diretrizes Voluntárias para 

Assegurar a Pesca Sustentável em 

Pequena Escala no Contexto da 

Segurança Alimentar e da Erradicação da 

Pobreza, da FAO, a pesca artesanal é 

uma fonte valiosa de proteínas animais 

para milhares de milhões de pessoas em 

todo o mundo e, frequentemente, sustenta 

a economia local das comunidades 

costeiras; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/4 

Alteração  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0382/2017 

Alain Cadec 

em nome da Comissão das Pescas 

Conferência de Alto Nível da ONU para Apoio à Implementação do ODS 14 (Conferência da 

ONU sobre os Oceanos) 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. Apela à paragem de todos os 

projetos de exploração mineira, prospeção 

de petróleo e hidrocarbonetos nos fundos 

marinhos e das atividades associadas à 

«economia azul», suscetíveis de ser 

prejudiciais para as zonas de pesca; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/5 

Alteração  5 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0382/2017 

Alain Cadec 

em nome da Comissão das Pescas 

Conferência de Alto Nível da ONU para Apoio à Implementação do ODS 14 (Conferência da 

ONU sobre os Oceanos) 

Proposta de resolução 

N.º 4-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-B. Solicita que todas as decisões 

sobre subvenções no setor da pesca 

tenham em conta as especificidades da 

pesca artesanal e em pequena escala, o 

seu caráter local e o seu papel 

fundamental na garantia da soberania 

alimentar e sobrevivência económica e 

social das comunidades costeiras, de 

modo a evitar que os setores artesanais 

sofram as consequências da sobrepesca e 

as más práticas de pesca industrial; 

Or. en 

 

 


