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29.5.2017 B8-0382/1 

Predlog spremembe  1 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0382/2017 

Alain Cadec 

v imenu Odbora za ribištvo 

Konferenca OZN na visoki ravni za podporo izvajanju cilja trajnostnega razvoja št. 14 

(konferenca OZN o oceanih) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ba. ker so nevarnosti za ekosisteme in 

ribolovna območja zaradi dejavnosti, 

povezanih z modro rastjo, kot je 

globokomorsko rudarjenje, iskanje nafte, 

energija valovanja, ter tveganja, ki jih 

povzročajo te dejavnosti, negotova, 

presegajo meje in zadevajo tradicionalna 

ribolovna območja; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/2 

Predlog spremembe  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0382/2017 

Alain Cadec 

v imenu Odbora za ribištvo 

Konferenca OZN na visoki ravni za podporo izvajanju cilja trajnostnega razvoja št. 14 

(konferenca OZN o oceanih) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Bb. ker je dostop do trgov in virov za 

ribiče malega in obrtnega ribolova 

prednostna naloga agende OZN do leta 

2030; ker bi treba upoštevati mnenje teh 

ribičev v vseh fazah odločanja v okviru 

ribiške politike; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/3 

Predlog spremembe  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0382/2017 

Alain Cadec 

v imenu Odbora za ribištvo 

Konferenca OZN na visoki ravni za podporo izvajanju cilja trajnostnega razvoja št. 14 

(konferenca OZN o oceanih) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Bc. ker je v obrtnem ribolovu 

zaposlenih več kot 90 % delavcev v 

ribištvu, od tega približno polovica žensk, 

in ker se v okviru obrtnega ribolova 

opravi približno 50 % vsega svetovnega 

ulova; ker je v prostovoljnih smernicah 

FAO za zagotavljanje trajnostnega 

malega ribolova v okviru zagotavljanja 

prehranske varnosti in odpravljanja 

revščine navedeno, da je ulov v okviru 

obrtnega ribolova dragocen vir živalskih 

beljakovin za milijarde ljudi po svetu ter 

pogosto podpora za lokalna gospodarstva 

in obalne skupnosti; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/4 

Predlog spremembe  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0382/2017 

Alain Cadec 

v imenu Odbora za ribištvo 

Konferenca OZN na visoki ravni za podporo izvajanju cilja trajnostnega razvoja št. 14 

(konferenca OZN o oceanih) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4a. poziva, naj se zaustavijo vsi 

projekti globokomorskega rudarjenja, 

iskanja nafte in ogljikovodikov ter 

dejavnosti, povezane z modrim 

gospodarstvom, ki lahko škodijo 

ribolovnim območjem; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/5 

Predlog spremembe  5 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0382/2017 

Alain Cadec 

v imenu Odbora za ribištvo 

Konferenca OZN na visoki ravni za podporo izvajanju cilja trajnostnega razvoja št. 14 

(konferenca OZN o oceanih) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4b. poziva, naj se pri vseh odločitvah v 

zvezi s subvencijami za ribištvo upoštevajo 

posebnosti obrtnega in malega ribolova, 

njun lokalni značaj in temeljna vloga, ki 

jo imata pri zagotavljanju neodvisne 

preskrbe s hrano ter ekonomskega in 

socialnega preživetja obalnih skupnosti, 

da se obrtni sektorji zaščitijo pred 

posledicami prelova in slabih praks 

industrijskega ribolova; 

Or. en 

 

 


