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29.5.2017 B8-0382/1 

Amendamentul  1 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0382/2017 

Alain Cadec 

în numele Comisiei pentru pescuit 

Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltare 

durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ba. întrucât amenințările la adresa 

ecosistemelor și zonelor de pescuit, 

reprezentate de activitățile legate de 

creșterea albastră, cum ar fi mineritul 

marin, prospectarea petrolului și energia 

mareelor și a valurilor, alături de riscul 

pe care îl presupun aceste activități, sunt 

incerte, trec dincolo de frontiere și 

afectează zone de pescuit tradiționale; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/2 

Amendamentul  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0382/2017 

Alain Cadec 

în numele Comisiei pentru pescuit 

Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltare 

durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Bb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Bb. întrucât accesul pescarilor care 

practică pescuitul la scară mică și 

artizanal la piețe și la resurse reprezintă o 

prioritate a Agendei ONU 2030; întrucât 

acești pescari ar trebui să aibă un cuvânt 

de spus în toate etapele procesului 

decizional privind politicile în domeniul 

pescuitului; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/3 

Amendamentul  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0382/2017 

Alain Cadec 

în numele Comisiei pentru pescuit 

Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltare 

durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Bc (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Bc. întrucât în pescuitul artizanal sunt 

implicați peste 90 % din lucrătorii din 

acest domeniu, aproximativ jumătate 

dintre aceștia fiind femei, și din această 

activitate provin aproximativ 50 % din 

capturile de pește la nivel global; întrucât, 

după cum se precizează în Orientările 

voluntare FAO pentru asigurarea 

sustenabilității pescuitului la scară mică 

în contextul siguranței alimentare și al 

eradicării sărăciei, pescuitul artizanal 

reprezintă o sursă valoroasă de proteine 

animale pentru miliarde de persoane din 

toată lumea și sprijină deseori economiile 

locale ale comunităților din zonele 

litorale; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/4 

Amendamentul  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0382/2017 

Alain Cadec 

în numele Comisiei pentru pescuit 

Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltare 

durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4a. solicită oprirea tuturor proiectelor 

de minerit marin, a prospectării petrolului 

și hidrocarburilor și a activităților legate 

de economia albastră care ar putea avea 

efecte negative asupra zonelor de pescuit; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/5 

Amendamentul  5 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0382/2017 

Alain Cadec 

în numele Comisiei pentru pescuit 

Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltare 

durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4b. solicită ca orice decizie legată de 

subvențiile pentru pescuit să țină seama 

de caracteristicile specifice ale pescuitului 

artizanal și la scară mică, de caracterul 

local al acestuia și de rolul său 

fundamental pentru asigurarea 

suveranității alimentare și supraviețuirii 

economice și sociale a comunităților din 

zonele litorale, pentru a preveni situația în 

care sectoarele de pescuit artizanal suferă 

consecințele pescuitului excesiv și ale 

relelor practici ale pescuitului industrial; 

Or. en 

 

 


